f

I

•

KS.

WŁADYSŁAW

SARNA.

BISKUPI PRZEMYSCY
OBRZ. ŁAĆ.
CZĘŚĆ l.

1375-1624.

PRZEMYŚL.

Dru.kiem J6zef.

Styfi8io.-~ak1ade1Jl

Redakeyi ,Kroniki dyeeezyi pU6I1l.J'sk.iej-,
1903·

Do nabycia u

lutor. w Szebniach o. p. YOdll16wka·

•

•

Po wydrukowaniu 11.
Nab1lfca I-azej

c%ęścl

czę.ci zostaną
może

dodane sprostowania

uraz zloty!!
8 koron.

przedpIatę

na

ł uzupełnienia.

C.l:ęśC

n. w kwocie

MUZEUM W PRZEMYŚLU
Plac Czocklego 3

D

zieje dyecezyi przemyskiej

ohn!l,lku Illu.

rr •

&&~&&ł:&&

CZlj:ŚĆ 1.

HI~K~rAT rRlBIY~KI~.

t.

NA PI 8AL~

1\" 'l(ladys>.aw S arna
I'rob08zcZ ... :;zcL"iACh_

CZC IO NK AMI;

JÓl.Y. ... A ij"rn"n;O().

1902.

j

,.•

A. Czasy przed biskupem Erykiem Winsen.
(ł)

Dawny jest

R.mt oka na spl"UlVy poUltJczne.

Przemyśl,

gród

zalożony

przez LacllOw i

poiożony

w ziemi

lackiej l). Istniał już jako gród przy koiicu X. wieku. W r. 981 zajął go WIodzimierz Wielki. J,ronikarz ruski tak tę wyprawę opisuje: ~Lata 6489 (co
znnczy według naszej mchuhy r. nRI) szedl Włodzimierz na Lachów i zajął
grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody, które 51\ i po dziś dzień pod
Rusią" ':l. Z tego wynikn, że gród ten wmz z ziemią okoliczną w najdawniejszych, jaldc zna historya czasach, by! własnością Lachów, Bolesław Chrobry
odeb rał Rusinom Przemyśl w r. 1018 w powrocie z Kijowa. Za panowania
Mieczysława [I. znjęli Rusini w r. 1031 na nowo PF.lCmyś\ i ol<oliczne ziemie,
ale \II r. 1071 odebral je napowrót Bolesla\\i' Śmiały. Opisuje Długosz, że
mieszkal;ey Przemyśla schronili się, kiedy króJ zdobył miasto, do zamku i z natu'ry ochronnego i liczncmi wieżami obwarowanego. KróJ zmusił załogI;, której brak ło żywności i wody, do poddania się, li potem, opanowawszy zamek,
ponaprawiał zniszczone baszty i sprowadził w nim calq zimę ~) . Po wygnaniu

IJ Uiy"'nm w,rfI.:t~nil\ eyto wlUH.'go ~ub I) kronik~rzn ",~kiCgo. Po,l 1..!lell/lIn1,
do ktdrycb n,"dAł w r. 981 Prl' cmy"l mnją ~ię rozlln"ec wod ł ug twicr<lzeni/l PAII&>gO: Kwar·
,,,lnik biel. zeszyt II ? r. 1I'19U str. 311), uiel'./lwis le 1 lli~;o;jl'dnoc7.0IIe z JI~ństwcln l'lut,lw ucroeI'y chrohackie, według twicr<b~u'l\ K. PotkAI',~ kit,gu !,Kwartlll. Mn. Z"U II . "ol: r. :89lS elr. 20 4)
:::;lowUln'e pJlnoeuo·ZĄchodni.
') Lilopye po Lllwrcllti e,,1 kolPu 'Jly~ku 1 ~!l1 str, !:IQ. I':ltr? KRrol
hiskllpsh\ll. krllko,,·skie!-,o. Kr~k,\ ... 1\100 ~Ir. III lI,jll. ~.

" J (lIlIl. D1"IJ(lu. Ui Mt. 1'01. 1', L lib. II . plt". 267, ud,t. Lipll.

Potka"ski: Gtllll":e

4
Bolesława Śmiałego zdobywają l~osc:isławicze Przemysł na Polsce od Włady
sława

•

Hermana \\' r.

1086 lub

lOR; I) i ztlklndają

tutaj

osobne h:sięstwo.

Pierwszym księclem przemyskim jest '~uryJ, UoScisla\\'h::z. Po smierci Ruryka
(i' 1(92) podzielili siQ pozostali bracia jego ksi<!st\\'clIl 1.11., że WolotIar otrzymał Przemyśl a WasilIw Trembowlc. Od t~go czasu hyl Przemysł z małemi
przerwami ') pod panowaniem ruskiem aż do znjęcill [~usi Czr:rwonej przez
«azimie •..:a Wielkiego. Kró] ten zajql Rus w r. 1340 po bezpotomnej śmierci
Bolesława Jerzego II. Trojdellowicza (1:125-1:HO). Nrutego dnia 7. kwietnia
1340 przez IIlsciwych bojarów za to, ze. poJ koniec swego ży..:ia stal się gorliwym zwolennikiem katolicyzmu. l~azill1icrz Wielki, tak jako krewny Bolesława Jerzego II. Trojdenowiczil, jal, równicż na mocy prawa ius prius oecupantis na podstawie którego krajc pogarlskie lull schi1.rnntyddc obją,; możnn
było w posiadanie S), zajql ziemię lwowską halick:"\, fi dntgi pretendent Jo
ziemi ruskiej, Lllbart, syn Gedymina, zajął Wolyó. Wybuchła długa wojna
o Ruś między P olską a Litw'l, trwająca od r. I:HH do I:JG(L W r. l3liG zawar] Kazimierz Wielki traktat pOk0jowy, którym Litwa od.stąpiła mu oprócz
ziemi lwowskIej i halickiej całq z..'1chodnią część Wołynia wraz z Włodzimie
rzem. Innym pretendentem do !{usi byl król węgierski Ludwik, dlatego, że

•

na Rusi wlodzimiersko-halickiej panowali kilkakrotnie królowie

węgierscy,

a

praw stąd nabytych Korona węgierska się nil.! zfzcklfl, lecz z tym porozumiał
się Kazimierz Wielki już przedtem tak co do zajęcia I~usi, jak i co do podziału. W r. 1350 dnia 4. kwietnia zawarli obaj pretendenci. Ludwik i Knzimierz, układ w Budzinie, mocq którego Luu\,,·ik Ja,owujc 1,azimicrzowi królestwo Ruś w dożywocie i zastrzega sobie prawo w.vkupna Rusi od męskich
potomków Kazimierzu, (Si praedicto domino regi Poloniae divinn gratia filium
condonabit)ł), a gdyby Kazimierz Wielki syna nic mial, miala Ruś bez wszelkiego odkupu stać się wlllsnościll l,orony węgierskiej 5).
Po

śmie rci

węgierski ,

Kazimierza Wielkiego starał się Tlnstępta jego, Ludwik, król
oderwać dzisiejszą Ruś Czerwollq od Pols1d i uczynić ją prowincY:l

') Or .Auatol Lc. ... it·k;, Obra1.k, t llnj,ltIwnj'·j.zyc!' ,\~.i , 'j<l ... Pn~."LYJ1Ą. l'r~etLlylil l dl:lll~fT. 11&.
') I tak, '1\' r. II !IO I'r~~my~1 na Im;tk, '.1:"" pTzyląc7.ouy Ilu l'ot~k, 7.11 KI,,,lrnier'-.~
SI,rllwie,Uiwego. W r. 1214 LCB7.1'k Ub.ły nil ",<>er 'q;:urly ~pi,k,l·j <ltrl.yrnu.łe P".1''''yAl, ale
trllci go niebawem. W r. 12l!1 l'Tl:l""y,jJ ZI'j':IY r)rl~y. W~~rriw i r()J~k,"'". W r. 12t() A,nlr.toj
królowic)'; " 4lgicraki. ot"'''y'''''je 0,1 ~t.;ci811\WI\ hĄ1icki{·~>o /'l"l.cmyśL W r. 1:!:!1i And'7.cj ucieka
lo Pn:cmyIiJa, W~ J{nr i Polllcy >llIjIUUj:\;
I'N.cmy"l ....·y'llI"y prur. 'y.i,\c&"ikll. JUry:l. T,unic
n rotL. 146.
I) A. P roch"ska: W 8p r" .......• ""aj'J"'" Hu~, 1'!"'łCZ KaziHlh'n;" Wjplkieł,'O. K .... a rt. bisl. Z!l~1.yt

l,

'l.

r. 1892 et r, 11 .

') A. ProebK~kĄ. W

! ])rll .... il!

Z/lj<:t:ill Husi I!TZC~ K/l.l\'ruierlll

I) A. Lewieki Kw"rl. 1<i$1. r. Is!l5 etr. Id!.

•

w.

K .... ~rl. b is!. r. IS!.l2 str. 3Q.

5
\oVęgiCTSkicgo.

h:ró]cstwa

\V Jego imieniu panował nad lłusią od r. 1372 do

książę

137!1 Wlodzislaw I)

opolski, który w przywilejach nazywa

i dziedzicem Rusi. W r. \;j79

węgierskiej.

lii wprost do korony

na

\Vęgrzech

Z..'lwsze we

ohjl\ł

Ludwik

Ruś

śmierci

Po

się

panem

we wlasne posiadanie i

Ludwika

r. 1382

IV

wcie~

panowała

i na Rusi starsza córka jego :-'Iaryn, której panowanie zostanie

wdzięcznej pal11ięci

lać.

dyecezyi przemyskiej ob.

z tego powodu,

że uposnżyla

biskupst\\'o przemyskie, li la na mocy dokumentu, wydanego
unia 3. kwietnia r. J :Ji'H ~). I~od panowaniem węgicrskiem zostawała Ruś do
r. 1387. W picr\vszych micsiąc..'lch tego roku urz!\dzili

rzystujq<: z

rozprzężenia

slanęla

prawy

było. się

\\'ęgrzech,

na

wlaściwa

jako

przy Polsce.

z

Takież

Jarosławiu

poddaniem

się

Gródku.

IV

na

stanęła

NI) czele tej wy-

Jadwigą

prL:ccl

aby

wysłannicy

Następnie

Ruś.

sama Jadwiga. Wyprawa od-

prośb<\,

i z

iycz('nie objawili

dwiga przyjmowllla

I~usi,

dziedziczka

prawie bez bOJU. W

ziemi przemyskiej

wyprawę

dostojnicy polscy, ko-

Ruś

miastu Lwowa, których Ja-

wjechała

królowa Polski dnia 5.

marr.:a 1387 do Lwowu i potwier\lzila poszczególnym gminom
dności,

mieście,

mieszkajnccj w tem
hałicki

z ramienia

różnorakiej

lu-

przywileje, nadane im pr.lez Kazimierza

Wielkiego. Nawet starosta w"gierski, Emeryk Bebek,
Tylko burgrabia

deputacya

wieczyscie zostala

Węgier,

poddał się
się

l3enedykt, opieraJ

bez oporu.

zbrojnie i pod-

da ł się

dopie!'o wtcuy, r:tdy ksif\ż!Wta litewscy przybyli z pomocą Połakom!)O.Jtqd Rus Czerwona puzostawala przy Polset: aż do rozbioru Polski.

11.) Sprawy relifJijne.
Przedstawiwszy pokrótce dzieje polityczne

mi,

przystępuję
Nnstępcy

do

rozkaz P. Jezusa:
się

starali
skupi

go

komuś

rzeniu

skreślenia

Piotra

św.,

"Idąc

spełnić

jak

historyi rozkrzewienia wiary
Apostołów

i

Kiedy

majf\c

glęboko

i przemyskiej zie-

św.

w

\\' tych stronach.
pamięci wyryty

teJy, nauczajcie wszystkie narody (i\I:tt. XXVII!. 19.)",
nujswiędcj

jak

procy misyjnej nad Rusin

niel1lieccy.~)

Pn:emyśln

\V

r.

1000~)

wszędzie,
myśleli już

zost.'llo

tak i na Rusi. O powie-

w

dziesiątym

zalożone

wieku bi-

w Krakowie bisku-

'J O~wal<l U;,b"cr w dziel .. : ncn~l\tO!i'ilt I'i~ .. !~" Krnków lilII;·, .tr. 99 udowll,ln,A, że to
.mhJ hrzmlec mu~inl(> Wlr"lzishl.w, Z8 ,10]li crQ Bi ~ l.ki wprow:"bll (ornl(' WIMtyslRw, te dlll ell·
Iych w,ek(,w ~ r(·dnich .;C31 n"l\ nl~ odl."wie,h"n. 1\ je,ly"j .. \11.1\:'IAdnioną mote być forma. Wlo,12;;,1:1.....
I) AklJl grodz.

~i(·nl. T. VJI str. :!7.
Dr ...... Lowi~k,: ",/Irys history; I'ol.ki. Kr:lków IM/H. 8~r. 124. 1:!;5.
WI. Alm\bnm. Orgnuizl\cy/lo k(l~<:iołn w J>o!Jec. 811'. 30.
") 1'. Woj~iI: dl'J w~ki. KOIie,,',1 k"t~,jral"y \\' Ii:l1Iko w,~. KW!lrt. hiat. t. 1900. ur. 66 ...

'l
'l

•

6
pstwo,

rozległa

.Nawracać

dyccczya krakowska

zaj mowała część

Rus schizmatyckq. powinno

się

Rusi

aż

po Bug i Styr, l)

bylo stac - powiada

Potkański

-

najbliższem

zadllniem biskupów krakowskich. W średnich wiekach inaczej być
nic moglo, trzeba się patrzeć na to ówczesnemi a nie dzisicjszcmi oczyma u.
Pierwszym, który to zadanie

pojął

i

pragnął

biskup krakowski, Cholewa czyli Ostoja

je \\'ykonac, by! -

(wstąpi ł

się

zdaje

na tron biskupi 1142,

-

t u/u

t t 65). Tego samego ducha był Piotr Włast, ożeniony z ruską księżniczką.
mężowie

ale obaj ci

~latellsZ

musieli
św.

się

daleko

udawać

o pomoc. Zostal list, który

pisał

biskup

zajął

apostolstwem Rusi.*) Usiłowania jednak, aby św. Bernard zaja.! się tcm

do

llernarda z Clairvaux,

znchęcajqc

go, aby

się

apostolstwem, spełzły nil niczem. S) Następca :\Intellsza Cholewy, biskup Gedko,
(zasiada! na stolicy biskupiej od r, 1166 do 11 85) zfljqł się organizltcyą kre·
sów olbrzymiej swojej dyecezyi, zakładając w drugiej połowie XII. wieku
archidyakonat radomski, a

według

zdania PotJ,;:ulskiego i archidyalwnat lubel·

ski, Usilownnia jednak Gedka, aby przez
I,onatów

wl'lywnć

zalożenie

tych kresowych archidya·

misyjnie na Rusinów, nic zostaly uwicIlczone pomyslnym

skutkicm.~)

Kiedy więc biskupi krakowscy nie mogli wysiać na Rus misyo·
na.rz)', wtedy len obowiązel.; przyjęli nil. siebie bisl.;upi lubusc)'.~) Biskup lubuski Wawrzyniec miAl

już

w pierwszej polowic XIll. wieku

jakieś

prawa Ja

misyjnej pracy na I~usi. Prawa te mogli mie~ i dawniejsi jego poprzednicy,
a on może pragnął je w czyn zamienić. Jego następcy w każdym razie lItrzymywnli
Była

już

w XIIJ wieku, że prawa ich sięgają niepamiętnych czasów.

to naturalnie przesada, ale jednak jaJ.:is fakt rzeczywisty

dym razje

slużyć

pOJstłlWę

za

musiał

w

każ

tym przesadnym twierdzeniom.

Henryk Brodaty, książę sz]qski i krakowski, JarowuJ Wawrzyńcowi, biskupowi lubuskiemu, Opatów i inne dobra w sandomierskiej Jziclnicy. Skło
nily go do tego opłakane stosunki samego biskupstwa lubuskiego, które z cnią
ziemiq Niemcy zajmowali; być może pociągala go też i mysi nawracania

') K/l.ffll f'otkllL',.ki. Ur;\niće 1"81<"1'"lw,-. kr"k() ... ~kicg(). ~Ir.

t) ?tIon . pol. his!. t.
l) Polkli;Lski o. C.

n.

,;!t.

:10.

15.

su. 30.

' ) Ttuntc Sir. 32.

I)

Luhu ll1'~

minno

niegdyś

1'0lo:tuTLC n,-.,1 0,1.,\,

mi ~,l-ty Lb;i~iejl1.pn

1"rnuk(urtOUl n. )1. 11. Ku·

Id rincUI. Bid<up! two lubuski,· ]JoOwst.lllo rÓwboe1.(·~,,,(Il1\ wmclaw$k i~m l. j. m'9,1>;)' r. 11:;.1 LL 11201.
(~losIILW .LLlguuLI Kwnrl. bi~t. r. 1~91 , Ir. 56iJ.,
krnńe~e1ł

11ll..lstwn polskiego.

Biskul.slwO lO Icblo tln IlÓInocuo Mcho,l",,~h

7
Rusi. I) Z ramienia biskupa lubusklCgO mianowany 7.05tll l opat opatawski, Gemrd,
biskupem ruskim dl.1 katolików, na Hus! żyj"cych - mó\\"i kronika wielkorolsim. -)

Ale kto i Idcdy

ogłaszał

póżniej

Ewnngelir; 5\\'. na obszarze

powstał ej

źródeł odpoll"jedziee nie można. W druX wieku apostołowali na Rusi misyonarze łacińscy : Libucyusz ,
na bislmpa misyunarza przez arcybisl;:upa hamburskiego Adal·

dyecczyi przemyskiej? Na to z braku
giej

połowie

\\'yświ~cony

daga') i Adalbt::rt, różniejszy an:ybiskup magdeburski. ' ) Na poczqtlm Xl wieku
pracowal nad

n~lVróccl1k:1Il

Husin(J\v,

sw.

magdeburskiej, [\tory w r n97 luh DOS
jąc imię

Boniracego.
k.-;if\żf\t

przedtem

\\' .\Ierseburgu, zdaje

si~

Węgier,

naprzód uO

ka non ik katedry

habit zakonny, pl"Lybicra-

INyś\\'ięcony

a rcybiskupa gcntiulll, uunl
do jcdncgo z

Bruno,

przywdział

się

następnie

ruskich i do PicczyngólY. W r.

w r· 1003 na
na czas krótszy

lOU7 spotykamy go

w Polsce. L'mnrl śmicl"l"iq JlIęczcńsk~ w r. 1{)09~) na granicy Rusi. 6) I~ein
bem, gorliwy apostoł Pomorza, zginął na Rusi przed
1018. 1) Ks. biskup
Pclcsz pisze,') że póżniejsi oj Nes[Or~1 kronilmrze opisują. iż Włodzimierz- św .
p rzybył z dwoma biskupumi aż do rzeki Dniestru i caly ten kraj nawr6cil.II)
Ponieważ

mem,u)

podówc7.as patrymchowie

wi~c Illicszkuńcy

konstantynopolitańscy połączeni

tego kraju byli pierwotnie

klitolickim i to do kOlicll Xl. \\·ielw .

lI

)

Później

połączeni

jcdnaló;e, t. j.

z

\V

') K. \'oLk:,,·,~ki. (lm",uc 1,i~k. kr"k. !I,r. :>1.
0) l lon. 11-1'1. 1I,.~t. [I. Kro,,,ka W. " . ~tr. ',/JI).
') W. AlI r:."""" Orgrm,~:,cyll KO>ic i"b w PO!~"\' 110 I,u lowy wieku XJI.
d r . 3i)

byli z HzyKoscioł em

lYieku XII.

I.w6w 111!l3.

odn. 2 .
ł) 'I'eu1e. alT. ;, nIl". 2, "Ir.

:łh .. lin. 3. i ,tr. 3l<.
6) Tent,•. ~I r . 71 , 7:<; 7 ~1 od". 1.
') Pawlo"'~kj: /'remi.li., ~""TI< "T. 21. UlI". G.

T) Almd",,,,

IJ

Q.

Gc'chicht~

c •• t r "4.

,IM I'"io" l. I.

~Ir. /6S U"' .

Ol) /'jcrw,;~e hi,ku,,"wo ru~kil! l",w ~ w l o j.·""ell.f w X. ~lul~ciu W "'Olyl',~k;"l Wlo,bimie·
~' •• do kt6re~ unlt,tll/y li,-",i,. Ir~m"',,,·,,l.k;o i l'n.~my~ k ie. W Pruulylilu I.oW~t.IIlo hL'kup·
~twv ru!kic ", ... Hut' ... <it,·\ki,·;!<. "r""'ll"I',,,I,,t,i"{"I"''' _ ok ... "., r. IO"łj. TI\ II1;'C.
10) I'nwl ,..,,,.ki. :-.e,·i," ..r g'·.I:t "J,,'urum I'r~II\ ; "1. r. I. Crll'·OI·. UHI!!. I':0g'. 19. :ld"ot. 4 .
II) A. I" roch/llOkll' iI, .11.i~j/,,,,,
b'"I.csk;'·j Kw.1.1 h;~1. H. IlS9!i. at T. ::'33 . lTi.;to ryk L.."
u d owntlrll~. te j'lkko'wi~k Ko" ..,i'; l TII.ki wy~I",1l z K""stMa~'nOI'0!1I , hiprtlT!:l!.icl\nie 011 "i~ll'<I
by l l\IIwi.sly. mllno II) ;<:ld",wlll Ilu k",·I('.~ X I. ",i"k .. j~d",,~c "'''' ry :r. ll:>'yIDNI1. O,1I1.c:.;cl'i~ I\.
81wo Crl:lryu~:';1\ j,r"YI',,,ln "" CZ"'" "i~ /lOrJZ"mi~I', 1",,,,iV,1/..V Jtwor"IIl ru~k,m, :I cIHoj,"rodl\ki",.
ki",ly J.'l..j."hlW, "y" \\'louzi,ui"rZIl , '"'" li-I.'l. I.~zwvl"fli" l''' l 'Y"rehy wBI'61"i~ l\ l.iskul'l\lUi ''''a·
no w:, 1 IIIl'l~poJII~ w Kijow i" w T. /lJf, 1. bn.law, ~Y" .1 ~ ... ~ł. l W;\ l'Ol\O~taw:,ł w so r(lec:r.nych ze
!'lu!i<:, A\, ... ~tol.kl\ ~lo!Ullk~I·". wyd,,' 1')7,\ r. _'y"'" ~"'''h'O ,lo p"p,da G n~!t0rl\" VII. y. pro·
~I"I o 1"'1110<: pr,wr.i "·k,, br.ulI, t",bi .. ~. I'.~'-l-iw k.,',Low, 1"""k;~IUII. Bol!·sl .... wo"·i ~mi:L I ~mLl;
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stali sie Rusini wyznuwcn1lli
szkali obok wyznawców

kościoła

kościoln

wschodniego. \V ziemiach ruskich mie-

wschodniego taki-c i katOlicy -

Iney i Niemcy. Polney sprowadzeni IllIn zostali

jużto

jnko

fi

to Po-

wojenn i, I)

jeńcy

jużto

przybywali dohrovioJnic do zyznych krain, uchodząc z i\lnlopolski pned
liczncmi daninami i rożnem; crężkiemi służebnościam i . I) Nietylko wicśniacv,

ale nawet i szlacbta, nękanu wojnami dOIlIowcmi, opuszczała s\voje siedziby
i szukała dIn siebie na Rusi przytułku. S) 1~6wnicż i Niemcy spieszyli do bogatych halicko-wlodzimierskich ziem. ') Niemcy ze Szlqskn, Saksoni i z nad
Renu byli głównymi osadnikllnti krnju.~) Oczywiście przybysze byli lwtolikami. Tutaj jedna], groziło im, o ile nic byli razem poląl:zeni, jak n . p. we
bądź

bvowic. niebczpicczcllstwo lItraty wiary kntolickiej pasterzy i [\Ościałów, bądżto z powodu ł ączenia się z
się

z kntoliczknllli, h:llzali je na

nakłaniaJLb)

nowo

jakby poganki

Przybywnli lu wprawdzie od

CZIlSll

to z braku duszktórzy żeniqc

l~lIsinami,

chrzcić

i do szyzmy

do czasu duchowni , ale tacy,

ldórzy z:lpomniawszy o wysokiej swej godności, oszukiwali tylko łatwowie r
nych, gorszyli wier.:qcych i psuli dobre obyczajc. 1 ) Pomyślniejsze nastaly dla
katolików, na Rusi będ'lcych, cUlsy, kiedy do Polski zawitaJy zakony żebrzące
Dominikanów i Franciszkanów. Ci z zapalem, który zawsze cechuje nowopowstaje zakony, starali

się

lak katolików

utwie rdzić

we wier/..c, jak

szyzmatyk6w przywodz i ć do jedności z Kościo ł em katolickim.
Ojcowie Dominikanie osiedli IV Htlliczu") w r. 1238, prawie
w Przemysiu, gdzies okolo tego czasu wc I.wowie, gdzie
prawdopodobniej przy
tektorką była

kof;ciółku św.

Jana Chrzciciela.

11 żona księcia

Lwa, którego

poślubiła

ró wn ocześn i e

u mieścili

Opiekunką

we Lwowie Konstancyn, córk:l Beli IV, siostra

św.

r6wnież

si~

nnj-

ich i pro-

Kunegundy ,

w r. 1250 $). Fr:lnciszlwnie przybyli do

Polski w r. 1237 i osiedlili się w Przemyślu, wc Lwowie i Ha1iczu 'O ). Papieże
obdarzali obydwa zakony wielkim i przywilejami i Inskami n 10 w tym celu ,

by one rozwinęły tern skuteczniejs7.l\ działalność na polu ulwierdznnia wc wicIJ Olugol7.. lI'łt . 1'01. ks . 11 . 111",\1. r. lH :!li. )illMlS"t.<'WH''!o. lI i~l . Pi"lI. t. 1/ Hr. 20 7 .
•) J3ulhlTlum 0,,1. f>'Md . i. l . png. ł:l. " i'. llMyl!xn: Hr' dp.i~j,\w p.nko .. " kMUO(h:.
w Pobili':. L.... ti ... Hlli l. 6( ' . 17. aduo. :!2.
') Tamte. pag. ·1".
' J A. CWlow8ki. L,,·6w ZA ruskich c~:uJw. "w/\rt . hi;! l. r. t t!9 1 s tr. 78:!.
') TMute Ilr. 783.
ł) 81111. Ord. Prl\(ldi~. t. I. 1'11{,'• •l S.
I) Buli. Ort\. i'rl\Cdi~. to. 1. P.'Ii. 45.
') D r. K. Itcireukugel. D ic Grilndung der r,lmi3eb.kAtholi.lllhtn !łi,thrhner" ;n ,l(· n T er_
r;\.oricu !InUe ... Ulul WJ,,,limir. Wien. 1074. Itr. 14 .
I) A. C~ol o wlki. L ...ó.... l1li. ruakillll c1.l\s6w. K.... art 1'111. r. 189 1. Itr . 805.
lO) Dr. Heircnk u geł. Q. p. ~ tr. 1&.

rze i nawracania do wiary. I tok Grzegorz IX listem z dnia 8. marca 1233
dni im władzę udzicbnia . 10 dni odpustu tym, którzyby na ich kozania uczę
szcznli, jakoteż rozgrzeszenia podpalaczy i tych, kt6rzyby, podniósłszy rękę na
duchowne osoby, wpauli w exkolllunikę, a uczyniwszy zadosyć za szl(od~'
i I.;rzywdy, nie mogliby się udać do Stolicy ApO!:itolskiej I). Q!:iolmym listem
marca 1233 zaleciI im bacznosc nad włóczf\cymi się tam i opuszczającymi klasztory Illnich:imi i nau rozwi!\zlelll duchowicl1stwem, które ZlIpOllminwszy obowiązków swego powołanin, oszukiwCllo wiernych i psuło dobre obyczaje i) Przesliczny jest list Grzegorza IX. wyuany \\' Latemnic dnia 12
z dnia

J 5.

maja 123·1, którym papież upoważnia Dominikanów udających się na I<us do
słuchania spowiedzi tam przebywnjących katolików i uJzielania absolucyi nawet exkomunikowanym . W liście tym pisze Crzegurl. IX: "Kietly wi(,'c w ziemiach I~usinów i innych niewiernych powierzona wam zost..1.ła troska o dusze,
abyście przy pomocy łaskawości Tego, który nawet z kamieni może wzbu..łzić zdolnych synów, "Iowem i przvkladem postr;py czynili i b1lldz'lcycb po
bezdrożach sprowadzali na drogę, my zważ,lj'lC, że poslannictwo wasze pilnie
spełniacie i okazujecie się pracownil,ami nienagannymi, starajilcymi się wyplewić chwasty błędów z roli Paóskicj i dlatcgo nie\\'Ijtpłiwą o was mamy ufność, że w duchu B')7.ym postępujecie j że z waszej nauki i :t.achowania się
wyjdą kwiaty i o~voce blogie, pobożności waszej (de\'otioni vcstrac) powagą
obecnych listów pozwalamy, aby w ziemiach tych wolno wam by ł o chr~eści
jan, tam przebywających, słuchać spowiedzi i wdawnć zhawiennq pokutę .
. \ nawet wyklętych, zadawszy im pOkutę, wolno wam rozgrzeszać ; chrześci
janom do tych okolic przybywnjqcym rozgrzeszenie takie 3) może być udzielone, lecz tylko w godzinic ł;;onieczności (i n nccessitatis articulo). Wolno wam
dyspcnzować braci waszego zakonu od nieregu!arnosci 4 ) . Innocenty IV w r.
1244 i 1251 da! im władzę udzielania mniejszych święcCI1, zak ł adania
kościo łów, udzielania odpustów i \V braku kosciolów odprawiania ~ l szy sw.

\\' domach prywatnych 5).
Papieże ustawicznie myśleli o tcm, aby w ziemi rusl<icj za ł ożyć biskup·
stwa. W tcj to myśli poleca Grzegorz IX prowincyalowi zakonu Dominikanów (imię nie jest wymienione) i bradom tego zakonu, Jakóbowi i Domuslawowi, ażeby zbadali stan duchowieńs twa Rusi celem zalożenia tamże biskup') UullMrium Oni. PrM .. iclll. T. I. p. 14. Ks. ~. lłllrlłC\I;. n,~ d:r;it<jó ... Z"k. kllz. Itr. 19.
t ) TlIlntc.
ł) To jl.\S~ rw.griteaz en ie od klątwy 111l11;{'ivw;
' ) Aktl' gfOIl«. ziem T. V11. Itr. 2.
' J Pllwlowijki. l'rClIlislia Sl\lIrll. str. 24 MUllOt.

1,II~tr"c~.Qu,j.
ł.

•

IQ
stwa. W liście tym pisze
znieilsldcgo, że wiele jest

pnpicż,

17. on doniesienie arcybiskupa elekta gniektóre nie m/lją żadnego pasterza i że tllmie pl"...:ybywn z rozmailych stron wielu niegodziwych ludzi, jaJ,;
morderców i innych zbrodniarzy, którzy spelniaj1l obO\\-jązki kaplariskic ku
wielkiemu zgorszeniu wiernych. Zycie ich sprawia, że obrządek lach'!sld jest
znienawidzony i Rusini wzbraniają się poddać pod posluszenslwo Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup elekt gnicinicIlski prosi Papićża, aby dla I<:usi mianowlI!
biskupa, któryhy wypleniał b l ędy i rozszcrznł obrządek laciń ski. Papież poleca
wspomniunyrn Oominiknnom , by zbadali, czy tak rze czywiście jest a potem
donieś)i Papieżowi. tak o stnnic tej krainy, jal{ o wszystkich sprawIIch, które
trzeba zbadać na wypadek, gdyby lam trzeba bylo utwo rzyć biskupstwo l).
Nicwiadomo, jakf\ 00. Dominikanie dali odpowiedź na 10 zlecenie, alc powyżej wspomniałe1ll , że mi",dzy r. 1234 a 1238 mianowany został z ramienia
biskupa lubuskiego, Wawrzyń ca, opat Gcrnrd biskupem dla Husi 1). Byl to
pierwszy biskup dla Rusi przeznaczony, którego bytność współczesne ź ródła
s twie rdzają. Jednakże biskup ten nigdy się nie udał do swej dyecezyi s). Być może,
ie inni biskupi zakonu kaznodziejskiego działali na [~usi. Kurya rz-ymska, \\'ysylajqc Illisyonarzy zakonu kaznodziejskiego, udzic1ala niektórym 'Z nich tytu łu
bisku pów, ażeby w razie nnwróccnia się wil;kszej ilose! niewiernych, slOnęli
na czele nOIVopowstalych dyecezyL Rękopis p. t. "Liber bener1ciorUIll an.:hidioecesis Leopolicnsis" , cytowany przez I,s. S. Barączn, ma h;; historycznie pewnĄ uwagę: " Primo tempore calholicae religionis in oriente ma;.;:ime in RussilI
per fratres religiosis Ordinis Praedicalorutn iŁ selle apostolicn, Gregorio nOllo,
directos, seminalne, unus ex eis archiepiscopus, alii vero cpiscopi constituebantur. ccrtas sedes nullas habentcs" ' ).
Propagandn knlolickn na Rusi wz m ogła si~ po nnjaździc mongolskim
z chwilą nawiązania stosunków księcia J)ani!y ze Stolicą rzymską. Na lata
1245 do 1255 przypada najruchłiwszy jej okres. Później prawie ai llo zahOru
Rusi przez Polskę milczą o niej i r6Jla, jakhy ustnłn zupełnie wobec wrogich
jej książąt ruskich. ~) Kiedy Ruś halicko-wlod1.imierska powoJala na Iron swój
Bolesława Trojdenowicza ( J:J25), teo ulcgajqc żąda ni om bojarów, przcSze(1I
z kalolicyzmu na schizrn<: i przyj"ł imię Jerzego (II). To przejścIe spowodo' ) Akt& grod ....

l<i~,,\.

kościołów łacinsk i c b,

'r. v n . "H. 1.

I) Hr. 1\. H~ire"kubrel _ o. e. ~tr. 17.
l) T " lde. W r. 126 I by' Ge rllTd prlly t,y~;u i

hr'

<lbe.:ny ",

liC"''

ollkry':;1J rdikw ii

8w. S""II;sln"''''.
'j

S. I$I\r 4.ell. Hy. ,blcj6"" N<1. 'r. II. ~tr. I. nUDOI.
Cllo l o w~lti. I.wó.,... 1:/1 r11lkith ~lIl1iÓw. Kwnrl. lI18t. r. 1!I\t 1 str.I:IU I .
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11
wało

ście

1 3~7.

Kuryq papics!cq do wysbnia dwóch lislów pod dniem 1(j. czerwca

Jeden

był

do

do

Władysława

Lokictka, drugi do Bo1cslllwa Trojdenowiczn. W li-

Boles ł awA upominał

tegoż

papicż,

aby

powrócił

do winry katoliCkiej.

Zdnje się, że BoJcslaw Jerzy II usluchnł tego \\"ez\\'tmia, gdyż. pod koniec
swego życi<l jesl gorliwym zwolennikiem katolicyzll\u. Powodownln go do tego
chęć

podniesienia l~usi do rzędu pansl\\' zachodnich, a to przez
snie katolicyzmu i propagandę jego. Propllgcmda tn rozwinęła
jednak

okoliczność zgotowała śmierć

wk

księciu ,

jnk

j

przyjęcie
się

winbardzo, ta

jego otoczeniu,

złożo

nemu z Czechó" i Niemców, sprowadzonych do miast ruskich, jak wogóle
wszystkim wyznawcom \,,-iary rzymsl.;icj I). l\lIzill1ierz \.\lidki zdobywszy l ~lIs
Czerwonfj, usilowal założyć tam rl.yll1ską hiemrchię. Oowodzi tego pismo do
Papieżll, wysłane Jo Stolicy Apostolskiej t'O wyprawie przedv.'ko Litwinow,

w którem pisze, że: zllohyl tak wicIe kraju, że można w nim założyć siedm
biskupstw z metropolią. Król myśl:ll zapewne o zalQzeniu biskupstw w tych
miastllch, w klurych były biskupstwa wyznania wschodniego t). Kazimierz
Wielki wieuział, ić je~łi na wschodnich krc::.ach swego państwa utrwali hierarchię rzymskq, 10 takowa pewniejs?f\ będzie obroną Polski lmtolickiej, aniżeli ruska hierarchi:1, zależna przez ~Ioskwli od Carogrodu. I':uryn rzymska
obsadziła rzeczywiście biskupsl\va w Przemyślu i Che łmie i arcybisk. w I-IalicZlI, jednal,że nic wydala bu!! erekcyjnych na tej mylnej podstawie, że IV miastach owych hyly Jawniej kateury rzymskie, zaj"te niepraw nie przez schizmatyków. Kllzimierz pra:;,'nąl, by biskupstwa te były k<1l1onicznie erygowane, jednakże Stolica Apostolska zwlekain w Icj mief"'ie; wtedy miał Kazimier/. wejsć
za pośrednictwem swego cpi:;;kopaw w bczpośrćdnie układy z biskupem lu·
~tr.

12,

l) Ni~wi:\(lQm". " klJ\tydl aie,lrniu ~ tolic"eb bi~kullil"h 'Qy~lnł kt'.1 Ka1.imi er7.. Wodlug
UI""I!'iulQwrj ~nl'l;ki ku~cl"l" konstnutyUlll'ol,k;rgo. l.I\W ier:lj1\C',j 81"1 l'",jluglych "'u lIIoli" bl~lu.l·
pi ... b, któt:. 1''''''al.. 1" "i,·wąlpli .... ,,, w l'i etW8Zl'''' d,des,':cioleciu ""I\,M w ceur1.lI .\ l ichĄ l n VII.
1'lIleol"p jl2u~I/IiI-I:!ij2" 'Slni"ly ..· }I,I"l"03yl 1.I1<ł1<;l'l.j'łC" b,~k!lI>.I'rw", l} bu.lickic, :!) wIo·
"l'.i1Uiel"l!ki~, 3) !,fl'.~"'yAk h·, 4) lucki e, fl) turowak1t", ro ) chd",~ki~, 7) .",ol ~,hkie. X. Ot. Fijałck: UiJ.kl.ll"I"~ gt~tki,' w zienullch r,, ~ klcb (j" !l0 I. X l ..... w, pku. Kwltrt. hm. HI!lG ~tt. I~lj.
Tu "a7.((~city" ,,,dc1y , M K:Ujmi erz Wi plki "ie "yl ",·llItą IA ""·'st ... ,,- i IwzwzKlątlnym jego "II
Hu.i ~I'O~lo l"m Z~ ,,,ko<l lIo cetkw, grt'l"k".ru~k;"j, W~z"ki,' woJ,,~ wyz",.ni,,- greckiej wlnry
Ubfl:l'i~c.zyl Ó-iub"lI I, rzy~ir:gl\ w r. CHI, " ~hucilli!; pnl,;et lIeu!ldykl.\.I I.IzulIl jll z& ";!lobowillzujllcll, 1..>0 UI~d"7."oJollll i I'nel: lJi.k"p'" krl\k(l w~ki<'I;" zł,$w""'''1\ l:a "iił M,l"ł IIIU p·okut.<:,
I" j~dnRk Kn"i,,"r~ ..... ielki pr-q"i~gi tlocbo WlI1 i 1'.l'.yw.",z",ie I("ai",:\ .... . 1" ich wiary na!!o\Io~I. Will dlll"~. G""ly':'~k,ego Int. V "an.illnie \·,·.kw; "II. Inć. k'''.'IOI,. którll si ę dogt.:ll/\ i olI'
X.l"tJg" •. 1III(\pi<" (I, 'u~ ej':gll wyiej jak XV i .... W I.h 1111, I. r~.1akqi. ktitry tzcrl,,,ll'. w~JIÓI
"~r'lIy~,b n''''R!,)''' r,,~kicb, ,,,,'m,, a"i ~l'HJ(( lej wi~,t"u"'~!li i skąd,,,,\d lei niu 1O;I.I"y h.
lt,,~j l'o)d.;l~"'y ,I<, "!łoju. jlłkoby Ka1."". W ... Ią 1'.01'11.;'0 .... 111 klllolicy>,m. (,\. I'roc lln~ kll . W ~11.1\_
will zR)':d .. I(u~j pr.t.el' Kllzhuieua W. - Kwart. hi~t. r. 11:I9~. sir. 14. o,ln. I.

.••huskim i

ca łq sprawą

załatwić

nieznaoą

Billi:'. co bf\t1i. usilowtlnia Knzimierzn
Rusi nic
czooą

wyszły

została

w r. 1375 za

cieszy ł się

Nikt jednak nic

hardziei

Hus; Czerwonej przez Kazimierr..'l, wraz
Pr-tcmyśln.

że

LudwiJm

węgierskiego

znjęciem

Rusi Czerwonej przez Kn-

roszczący

sobie prnwo mianowania

bi<;kupów w krajnch ruskicII. Znkdwie wiQc

wsadzie,

sprawą

Opolczykn.

zimicrZIi Wielkie,loto, jak hiskup lubuski,

nawieie dla

ugodą w czerwcu r. [369 I).
stalej hicrnr..:hii katolickiej nfl

pOi"..8 obrQb stlldyum przygotowawczego. Sprawa la znkOll-

ostatecznie dopiero

\Vładysława

bli7.ej

za lożenia

0F"icral on

się

dowiedział się

z:unianownł

biskupa dIn Rusi

na lej mylnej,

powyi.~j

Stąd też

utrzymywal,

że

niesłusznie

mili-

fi

wspomnianej

stolice biskupie, zajmowane obecnie przer. biskupów

wschodniego, były stolicn.mi biskupstw katolickich,
tyków pozajmowanemi.

zajęciu

o picfwszem

kościoła

przez schizma-

w tych miejscach nie chodzi o e rckcyę oowych

biskupstw, któraby tylko kuryi Apostolskiej przyslugiwalil, filc o nowe obs.'luzenie op różnionej katedry, do czego jemu sornemu prz}slugiwać mialo
wybraną

prawo.') Osobi\,

byl I IV a n czyli Jan.
waJ sobie na

przez biskupa luhuskiego na biskupa przemyskiego,

~onLillflcyę tę

przyszłość

papież,

ale zacho-

opróżnienia

stolicy bi-

7.1\lwierdzil wprawdzie

prawo numinacyi na wypadek

skupiej w Przemyślu. Papieże, czy to dla okM.ania, że biskupi lubuscy nie
majll już prawa mieszać się więcej do nominacyi biskupów ruskich, czy tO
dlatego,

że

nie

stolicę biskupią

w tych stronach rzymsko· katolickiej metropolii, poddali

było

Przemyślu bezpośrednio

w

Stolicy Apostolsldej. (.. Ecc1esia Prc-

misliensi ad dictam RomanmIl ccclesiam nullo medio
domyśla się, że

pcrtincnti~).

Ksiqdz Arndt

biskup Iwan zamiast tytutu "in partibus infidelum" przybra l

prawdopodobnie imię biskupa przemyskiego.') Czasu mianowania Iwana biskupem nie można dokladnie oznl1czyć. Lewicki odnosi nominacyę jego do
r. 1340.() To tylko pewne,

- 1352). Czy byt w
twierdzić na pewno.
14-tym majn 1352.

że

Pr..:emyślu

hyl biskupem za pontyRkatu Klemensa \'1 (13-12
i objql faktycznie zarz.1d dyccezyi,

Zakończył życie w

stronach swej dyecc:r.yi.

l) C.to. Gt'~hlebttl. I'olen,. li . :J!:I\ł. n. X. Dr. J",,,t1 .'lj"lkl\ w IIlemileb rutkich (ul polowy w. XIV w. K .... Mt. Ii,_t. r. 1897. Itr. ';lI;.
') Le.,ekl. Obnl1.ki
t)

ologic -

1:

IIlljdl\wn j"j.q .. h ,Izi"'j,jw

D,,,

er,t.,,, lIi6cbMfI ~ou " .:M'mylil ' rit. ItIt.)
11 (łUllrU\1I1cn 11090 •• tr. 381.

' ) Le"'"cki. o.

II.

Sir.

tł l.

" .łC ' U)"it. ~lr.

łJił 1376.

nicl110żna
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13 Drugim biskupem, mianowanym din
"Iikalaj

Przemyśla,

alc

już

nie przez bisku-

h]cmensn VI i kollegium kardynalskie, był
Husin. Bisl,upctll miallownny zostal dnia 14 maja 1352. 1) O

pa lubuskiego, lecz przez

nominacyi tej pisze

papi!!ż

papieża

Klemells VI co

nn~tępujc:

"Clemens Pp. VI. Prac-

dccessor noster cupicns ccclesiae Premisliensi . . . cum cam vacare contingeret, opcrationis sunc ministeria ulilcl11 praesiderc personam, provisioncm eillsJem ccclesine ordinationi et dispositioni

SURC

.lUX;! en vice specialitcr rcser-

v8ndam, deccmcndo ex lune irritum CI inanc, si secLls supcr his per qU0scumque qua\'is auctoritatc seLenler \'el ignorunter contingcrct uucmptari... POSt!lll)dum vero pracrata ccdcs;a pcr obitum ciusdem Iwmi episcopi ... pastoris So·
JlI.tio deslitllt1\, idem praclleccssor... ad provisionem ipsius ecclesiae ccJerenl et
(elie.em, de qua nllllllS practer ipsum ea vice se intromittere potemt, resĆrvll
tione et t1ecreto do obsistcntibus supradictis :"Id te Priorem fratrum ordinis
PraJic:llomnl Sandomiriensium direxit ocuJos Sllae mentis').

!\ I ikołaj

przed no

rninacYI\ na biskupa był przeorem Dominikanów sandomierskich. Zanim bulle
nominacyjne zosuLly wysiane, ulllurł Klemens VI. Następca jego Innocenty VI.
zawiadomił hrewe1l1 z dnia IR stycznia 1333 ~liko l tlja o wyborze na biskupa
n. oraz połccil go przemyskiej kapitule. ducl10wiellstwu i ludowi przemy.
sldcmu, ja], ró\ ...·nici Kazimierzowi Wielkiemu . Elekt przemyski długi czAs nic
uJai się do swej dyecezyi. a to dla wojen w tych stronach.
Jeszcze 12. sierpnia 135-1 nazywa się beleclus Premislicnsis" 5) W tym
czasie przebywa] \\" Awinionie, gJzie podówczas rezydował papież Innocenty
VI (l3;)2-13G:!) i tam ot rzymał sal.rę biskupią z rl1,k biskupa karmiliskiego,
Jak6bn., poczem 23. sierpnia tegoż roku pole..:ono mu, by się udał do swej
tlyecezyi ol). Ks. biskup :-'likołaj udał się najprawdopodobniej do króla Kazimierza celem starania się o dot:lcyę swego biskupstwa. Domniemywn.ć się tego
maina z zapiski, ZOllj?UjtlCej si~ w n.ktn.ch skarbowych Kmyi pllpicsldej pod
dattl 4 lipca 13;jj6. Zllpiska opiewa: Mikołaj, biskup przemyski (Prilllisclaviensis) na Rusi, został uwolniony dla ubóstwn., w jaJ,iem się obecnie zLlajduje, od opln.ly z powodu uzyskania biskupstwu, zwanej servitium CQmmune l).
w

' I Ar,,"!t. Ui ~ I'r<ku UiII,'blif" von l'rtemy,u (r'l. lAI) t,,~ 1111; I,lt ~I,ll'r".
I) Tl\('in ~r.M<'lIl. 1',,1. J. p. oHl. Nr. 1:!(1.

" T~note 1"'1;"' r.M> Nr. 7:i1l,
" 1':un-};e, p!łg. M,;; Nr. 137.
I) WI. ,\bl1l)lIun. 81,rAW1.wl. ~ lo(Iuuk, ,,,," .... "'ch. ; ],ihlilll.
wMyk. Seri[ltorc. rerum ]I-OIOIlic Ari"", T. V. Ur. 1Ii.

nr"'.

81l1l1lcgóln ..j ", flr"h.

') ZWAla si., ,lJo\tcgo 1lI O I)j ~tA ~er\'ilitlm com",u,,~. bo .h.d.ody 1. "j"j dlliehm6 między
archiwAch i biblioteluu:b
n:ynukicb w LU.\(lb 11l\ł6fl - IIl1l1/!!. Kr.kÓw Ib911 .1 •. lMI.

1'~llirtll i kMdYllal(.w. WI . Ahr/l.bllm; ~prllw 6:r.. I.uie 1l ()O<z"kiwA.i w
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Obieca ł

jednak pod przysięgą, ż e gdy mu się uda, iżby, czy to król polski czy
inny uposażył jego kościół kwotą sto czemonych złotych lub
inml, przeznaczy kamerze Apostolskiej i KoUcgium kllrdynru6w trzecią część
tej sumy, jakl\ kościół jego będzie wyposażony i złoży pięć ,m:yklych opiat,
z\\'unych servitia familiaria I)
ktobJld źk olwi e k

W r. 1357 dnia 8. stycznia znajduje siC; biskup ~likołaj na synodzie
prowincyonalnym w Kaliszu, zwolanym przez arcybiskupa gnieznicIlskicgo,
Jaros ł awa, na kt6r)'1ll oprócz arcybiskupa znajdywali się biskupi: Bodzunta
kralwwski, l\laciej wrocławski, j,lcmens plocki, Jan poznański i prokuratora·
wic Przeclawa, biskupa wrocławskiego i Henryka, biskupa lubuskicgo, oraz
wielu innych duchownych (a między nimi biskup przemyski, i\rikolaj)ł). innych szczeg:ólów z życia i dzialalnosci biskupa lo.likolaja nic dalo nam się oJnalesć. Umarł przed 18. styc7.l1in 1375').
Jak o biskupie tak i o biskupslwie przemyskiem aż do biskupa Eryka
nie znajdujemy żadnych dalszych wiad omośc i.

•

•

Po ś mierci I\nzimierza Wielkiego (t 5. listopada 1370) pt'lcszlu I~us
Czcr-vona pod panowanie węgierskiej korony. Rządzi niq od dnia 10. pnidziernika 1372 WJodzilaw, syn Bolka II. ksiqżę opolski, palatyn węgierski,
wielkorządca Rusi hulirkicj. Staraj on siq usilnie uskutecznić go rące pragnienie Kazimierza Wielkiego zal oże n ia hierarchii katolickiej na Rusi halickiej.
Dopomaga ł lUU we wszystkiem ulubieniec dworu papieskiego w Awinio·
nic, Ludwik król węgierski i polski. Włodzislaw, ksiqżę opolski, l..wró<:i1 prledewszystkiem piłną, uwagę Ila Dominikanów j Franciszknn6w. Jako \.Vikary
Franciszkanów czynny byl jeszcze przed czasem urzęJowanill Włodzislawa
l\likołaj z Krosna , który w r. 1371 obchodził drugie dziesięciolecie swojej misyonarskiej działalności nil Rusi halickiej ' ). Po nim nastqpil Bartlomiej z .Ąl
wery, który w roku n3St~pnylll znpytujc się Kuryj rnpieskicj w pewnych wąt
pliwościach w administracyi spraw religijnych 6). Zdaje się jednak, że jego tu" SCrviti A fA miIiAdA %WAlle takie ,er, ·,,,. miIlUI1\, r01l.dz;icl!!.ly 8i9 lAk: j .. <ino dl" ~k~ rl.tllik"
• kJ<:ryk,o,w J,;AIIlCry, trzy ~dy nn l"ot:~c1l. Olfići"lea , fntuiliaro. pap:ie, II'ĄI~ ... rencie. nl~. n:l
ruc r; kleryków KoU~g;ulll kard. WI . Al,rnh"'ll, j"k wytej.

l) 1'. (;I'(l mll 'cki. Synotly Pl'(lw"'c. w POlKI.' do r. 1357 KMlków I Kil!), ~tr. 286. K$. Ur.
GNlIlmcki twi eniai, te ~t.kul'\l ""lebl ,lo TowAnplwA braCI l"eIGTZymuJ~(;ycb.
~)

ATlHII. Die ente.. UiBCbl!(Q ""'11

ł'~myil

r. I. "Ot 1376.

Ol UeifeDkugtl. Die GrUllduD( der rGIl1iteh. kAl.h. BillhUw/lr CI ... Nr. 4.'1.
f) !:iluobinewi;kJ. Vitll(l IIMlhift pi ł{'opornm hlll,ciewllulll et leClJlolleu.wm, CAp. VI
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laj

czynnosć była

tylko

przejściowa,

wisku Wikarego Franciszkanów

gdyż

IV Bośni.

w r. 1373 widzimy go na stano-

Prawic

równocześnie

z

Mikołajem

z Krosna mial polecone działać na Rusi .\likolaj i\leJsac, którego gorliwość
misyonarska IV ~Ioldawii tak piękne wydala owoce. Otrzyma:! on rozkaz r.
13.0 4. sierpnia I). aby na czeJe 25 braci swego zakonu udal się do Rusi,
Lilwy i Moldawy i zajq! się tutaj utrzymaniem i zachowaniem wiary l<nto)ickicj. Ozin l runości Franciszkanów przeszkadzali biskupi lubuscy. Wyslannik
ich, Jan, kaplan clyccczyi

wrocławskiej, głosi!

publicznie mieszkarlcom Lwows,

że

Wikary 00. Franciszkanów, jak i jego bracia zakonni nic mają prawa
sprawować św. Sakramentów i dlatego ci, którzy je od nich przyjęli, mają je
na nowo przyjmować. Wskutek tego wiciu nawróconych ze schizmy wróciło
do schizmy, a inn: odst,,:>ili od powziQtcgo zamiaru rrzyj~cia wiary katolickiej .
Mik o ł aj 7. Krosna uwiadomi ł o tem papieża, a ten wydoli dnia 19. listopnda
1371 bullę, w której polcci! arcybiskupowi gnieźniezlskiemu, biskupom; krakowskiemu i sereckicmu, aby ogłosili i we Lwuwie i wszędz i e , że Wikary
i 00, Franciszkanie mieli i majll zupełne prawo sprawowania św. SakmmentÓw. Przeciw ks. Janowi majq być wymicrzone kary kościelne, gdyby się tego okazłLla potrzeba '). W r. 1373 wydaje Gr'lcgorz XI. breve zaadresowane
do Wikarego 00. Franciszkanów ruskiej pro\viocyi, w którem pozwala tak
Wil<arcmu, jak i tym z jego braci, których 00 do tego przeznaczy. uW kraju
Lwowie" i w innych okolicach Rusi wiernym i nowo·nawróconym udzic lać
św. Sakramentów bez względu na sprzeciwianie się biskupa lubuskiego, który
twierdzi, że jurysdykcya w tych stronach należy do niego'). Nawróconych
"kraju Lwowa" i innych okolic wzywa papież, aby w wierze katolickiej wytrwali
i nie daw:lli posłuchu pokusom t). Biskup łubu ski w s\\'oich machinacyach
pusze~1I jeszcze dalej. Kiedy widział, że katedry w Przemyślu. Włodzimierzu,
Chełm ie, i w Haliczu zostały całkiem lVyj~te z pc.d jego jurysdykcyi i że kupłnni sprawowuli Sakramentu sw. i funkcye kościelne w ill1il; Stolicy Apostolskiej mimo jego spn:eciwillnia sir;, twierdził teraz, że kościoły: w Przemyślu,
Włodzimierzu, Chełmie i Ilallczu nie były katedralnymi,
ale parafialnymi.
Spodziewał sir;, że w ten sposób uraluje swojil jurysdykcy.: i przywit\7.une
do niej dochody!». Nic wiele troszczył się o to, że niedawno przedtem sam

I) 'l'hc.uer, MUIl. [l uugl\r II. N. tlf. p. II I.
Mon. Pol. I. p. 66M. N. 9UO.
'i Theiuer, Mo". Ilung II. p. HO. Nr. '171.
' ) "!UnU. V. J II. N. ~1~.
') 1I,~k"l" lubuscy rQ~y oJo ..... :\li ,y ..... i~k\l XIV tQ ..... FlIl'llt6n ....."I,hde nA,t Sl.lIrlljl!" t() ..... "
J.'rlłlOkf",c,o::, U'o .... e .... ~, {l,.orY"1, to ·'I1V ...·U ..... 1.U.lJuIZU. W "i~ku X"I 1.Iu k lO ~upel,,;e 't. .... i·
f) "h~iIlH,

twierdzii,

że

le

koscioły były

od

IG-

nieplUnięlnych

czasów katedralnymi. Z pO-

wodu tego twierdzenia biskupa lubuskiego poleciła [,uryn papieskn dnia 14.
lipca 1372 nrcybisl,upolVi gnici.nicńskiclllu i biskupom: kr$l,k:owskiclllu i płoc
kielllu, aby
mierZlI i

dokładnie

zbadali, czy

Chełmie są kościołami

W lodzislaw,

książę

kościoły

IV Hnliczu, PrzemysIu, \lVlodzi-

kotedralnymi czy

też

paraoalnymi I).

opolski, któremu te zamies7..ania IV kraju, przez niego

rzqdzonym, były bardzo nic na n;kę, prosił usilnie KurYI;; pnpicskq o rozstrzyi znk o ńczenie tej kwesty; spornej '). I{urya papieska poddała więc caly

gnięcie

stan

Kościoła

wielkiej

było

na l{us; nowcom badaniu, a wynikiem tego badania

doniosłości

stornlis officii

k

,

całego Kościoła

dla

która

sprawę

całą

wydanie

na Hus; halickiej bulli "Debitum paże

w ten sposób rozstrzyga,

prZeZtHlCi'A

I laJicz na metropoJi~, fi Przemyśl, Chełm i Wlodzimierl. na sufraganie halickie
i wyjmuje wspomniane arcybiskupstwo i biskupstwa z pod wszelkiej jurysdykcyi biskupów lubuskich raz na zawsze.
Archidyakon

gnieźnietlski

jąeyeh słowach: ~Cjrca

doniosłym

wspomina o tym

fakcie w nastcpu-

annurn 1375 /tut sextul11 cooperante rege Ludovico

Polo:liac et Ungariae dominus Gregorius papa Xl ercxit et erenvit tres cpiscopntus in H:ussin, "idelicet Prelllisliensem, Chelmenscm et W ladimirictlselJl alias
Lodomiriensem et archicpiscopatull1 Haliciensem.

k ')

c) BUUi' erekcyjna O,.=egarza Xl. "Debilum pastol'alis

GREGORIUS EPISCOPUS,

')

GRZEGORZ BISKUP,
S ługa Sł ug B ożyc h .

Servus Se rvorum Dci.

I~ft , ..' Ie('ł""\,

Debitum pnstoralis officii Nobis,

officU~.

... ec'llY

Powinność

IU,ulf\'tI'!~'

pasterskiego

urzędu,

licet immeritis, super universum Dominicum gregem divina dispositionc

powierzonego Nam, lubo niegodnym,
z woli Boskiej nad calą owczarnią

commissi cxposcit et sollicilat men-

Pańską,

~lowni.

się

i pobudza

myśl

bi.kupem lubu9ki!lll>yl JQlO.Cbim jo'ry'leryk, ,uarg-r"bia br/londebnrłki, lli~ł
16(01 I'n:yjll' hUo.:mnlzm, kllnl)nik(\,,' I'Ol\I~dzil, Ilob.A
bi.kuple ~/Iol>rlll, k"eeiól k'IINlr .. lny ~ldll l I' rotnt .. ntom. 1liMtl) O»'IIV'" 1: I'r~.yltbtU8eillmi wy.
n il) z ich po6ial!,",;.. 1:11 zuwoJ~";em pal'i~skiem w r. 1518j ~pn:erlllli go H~y(lIowieeklm. ~;n_
eyklol" ko'o.:iel. 1', X II nr. 36& lI.. Mal oeki, Kukiclnc ItOlllll.k.i w picrwotucj Polce, l'nr.cwo·
,lnik ,l/IIJ.k i literIlIlkI. B. 1811'. ~tr. ,iJIO-311ł.
') Tkeino.r Mon. 1'01. I p. 67h N. 91)8.
I) Tll m:C.e Btr. 7 12. N. 973.
') Bjlllo",~ki MOli. Pol. U. ~tr. 664.
') l'Aw łowski, Pre"';!li,, S/IoC.,.. p"g. lS"-39.
liS-y m ;

OlłtMuiUl

domaga

hll lO, gdy go obrAuo bi~kul>cm. w r .

tcm NostrrtTl1, ut ClI qllllC dicti grcgis
snlutcm pmcl'cdiant, prolIt

:-':11"1:'1. ilh}ślIlV

1I-;llwlIIII to, cu prze-

~h.1wjcnill

"i/.lwdl::l

rl:c..:zoncj ow..:zur·

possibilitnti cOl1ceditur, tlmovcnntur,

III, IlntOlllillSI pr/.cj!,;ci Irosklh\11

skrz~.

illn dispol1nmus providclltln s0llki!a

II.OSL'!11 i s km:;:tnf\ troskliwlJścit\ aby-

et solliwtionc proviJn, rer qune ellm

smy to I:lIprowadzlli, przezcoby In-

fnvo rc g:ratiae I)ei salus ipsa vnleM

tl\'i\.'j d:d"

się

nsirH::nilC zbnwiel11e
n"żej,

Ił

fncilius provenirc, ae litcs et discor-

pl'l:\ pomoc\, laski

Jine, pmcscrtim inler personas cc..:lc-

llell'hlv spory i niesnaski, zwla szC1.1l

siasticns cclerius soril\ntllr. nudutn

wsrod

siquidclll nd nudit,ntinrl\ No-;trnlll tide

jliZ

dignn rclatiom: prududa, qllod dnmc

.1l.i..;l\I winrogodncl1HI spmwozdn niu,

Illernnrinc r:lsimirus Hex P01nninc,

Żl' sl.'!\\ ncj pnmirrci król

pnrtcs Hussine vkinns rcgnn Polonine,

!lIicrl., lIruje ruskic, graniC1.l\cc z kró.
\eSI\\ cm pnIskiem, nad I.;tórymi dzier-

in quibu5

princt~'es

populi h:J.bitllbaOl
~

Nn~trnc

dominubnnlur, CI

IlO1l

solum SChl~'

usób duchownych,

dlJsl:lo do

Dawno

w iau olUOŚci

Naszej

żyli herlo ksilp:cta

rychlej

polski 1'::81.;-

i w których Illic-

mntlllll, scd lliverS:'lrUlU hllcreSlIm CI"-

:.;:knl.v lut]y, ton~cc nictylko w bl~

ro ribus irretiti, pUJ.!:lIllndo virilitcr eOll

dacl! sdtizltly, lecz tukż<: lJwikhmc

tra cas, de ipSOnJlll principulll domiminio dexlem Dornini Sl!CUttt Caeicn-

w przeru7.nc herczyc, znwojowa} po
lłI~żnie stoczonych wal1mch z owymi

et rdiorulH li-

1':lIlllj'lcpni ksil'\ż~t lll ll i \Vspicfflla go

te virlulel1l, rer

SUIlIll

rnt~zna

Pańska,

delium potentillll1 cripucr:ll, ne sihi.
ct dieto regno, utiquc Catholico, ac-

\V

quisivetl\t, et quod tcmpore :lcquisl'
lionis hujuslIlodi et post ipsam mulwc pcrsonac u! tiusque scxus dietarum parllllnr a gratia Dei Illiscrantl"

jilk i inny " h wiernych pot\lgl\j tQ tez
nahy l te krolje dIn siebie i d In r1.C~

pcreuntium animaruJll. ct upcralionc

lego ... jak [ po nabyci li wiele osób

dieli Rcgis nec nnn Pracl:lIorutll et

rki ubojej n(lWd,ello

ckricurum, et Hc\igiosOrtlm ejusdcl1l

ga, lituJ:,ccgo si<): nad gint\cemi (lu-

regni relictis schisumte cI crrurihUl>

S1.lIl1l1, Z/l wsr61JzlIllaniem rzeczo nego

pmcJibntis, ad orthOd(IXillll Il.lem

króla, jllkotó prnlatu\v, kleryków i

I.'t

obcdicntiam ae unitatcm ::;. ('atllol!

telll

prl:)'tcl1l

pm\\ iCII

dopi:.ywl'lł:t

cl./lnego I.;rólcslwn,

II.

mu t.'lk wlnsnll.

I)czywiścic

kato-

TlIk w cznsie nnbywania

Ikkicgo_

si~

zakur\l1il.ó\\', porzuciwszy
wyżej

z

la~ki

130-

schizm~ j

coe et Arostolictle Ecdesiac convers;\c

wspOlTInUllle

fucrlltll ct reductae in eisque dcvola

Clio do l' ruwdziwej wiary, poslul>7.er't-

pcrsc\'cmntia permnnch.UlI; quod Ilu-

Sl\\'il i

licicnsis, Premisliensis, LuJomiriensis

Apostolskim

el ChcJrnensis Ecclesine, quac in 11-

bożn:l

lis partiblis eonsistcbnnt proul eon -

Wiadorno

jcdnóścl

biedy, i powró-

ze sw. katolic\,;im i

].;:ości(llcm

wytrwalościl\

i tymzc

z po-

POI.()stownly.

:\fl/11 również, że I,ościoly:

J

Ul
s;stllnt, calhedrnles emnt, et ante ac-

hlllicki, przcmvski,

quisitionclll hujusmodi per schislllutkos et hncreticos antistitcs dctine-

chdmski, któw
Istniały,

wiollzimicrski i

owych stn.mach

IV

jllk i obecnie

istnieją,

były

ubccn~1l1

nnby-

bantlIr ; qllodquc nliqui pral!deccsso-

katedralnymi i przcJ

res Nostri Romani Pontitlccs irsis Ec-

ciem b) Iy IV ru.siaJILniu schizmaty-

dcs;is de pcrsonis Cl\tholicis provi-

cI,ich

i heretyckich

biskupów. Nie-

derulll, praficiendo cos illis in Epis-

którzy

copos et pAstores, et quod vencra-

p,'pieżc,

bilis frater Nostcr Eppus Lubucensis

mi katolickicmi, przcznac7..n.jl\C takowe

nssc rcns dictas Ecclcsias non cnthe-

nu biskupr,\\·

dmles, sed duntnxnl purochialcs, ac
sibi jurc Diofcesano subjectlls forc,

buski, twierdz.lc,

consequcntcr essc in eUrlllJl possesio

scioly nie Sil klltedm!nymi, lecz tylko

ne, vel quasi , provisionibus hujllsmodi

pamfii"llnymi

sesc Opposllcrnt, praut tum ctiam op-

pmwa dyeccznlnego jemu pOlllc!{ajq
a skutkiem tego on je puwinicn po-

poncbat, ortaque supcr his, per Ep-

poprzednicy, rzymscy

:-\asi

obsad/.ili te

brat Nasz, biskup luże

wspomniane ko-

kościołami

i

że !lll

pos per eosdem pmedeccssores pro-

siadac i dlatego sprzeciwil

mOlos, seu aliquos ex eisdem ex o-

obsadom, jakto

na parte, et prnefatum Eppum Lu-

ciwiał.

bucenscm ex altera, materia qllaes-

pomiędzy

tionis et caUSIl, seu cnusis hujusmodi

in

l~omnt1a

curia et commissionibus

Apostolicis diutius ventilata seu vcn-

osoba-

pasterz)"; ale temu

l

się

sprzeciwia!

kościoły

już

ongi

mocy

się

się

tym

sprze-

Po\\"staln tClly kwcstyll sporna
biskupnllli, przez naszych

porrzednil,ów mianowanymi. lub tylko

pomiędzy

niektórymi z nich z je
lInej strony II między wspomnianym

tBatis, et tandem pro pnrte dilecti filii Ladislai ducis Opoliensis, sub cu-

biskupem lubuhkim z urugicj strony,

jus temporali dominio ,Hctae partes

czas obradowano w kuryi rzymskiej j w komisyach ApostoiskiclI. Nnkonicc prosił nas tak ukochany syn, Władysl.\w. kSiqżQ opolski, poJ którego do~zesnem punowaniem llInją siQ znnjdowuć rzeczone
okolice, nadtO i inni wierni, którym
leży nn sercu rozszerzenie wiary św.

cOllsistere asscruotur, quam nonnullorum aliorum fideliulll,

propagMio-

nem dict..'le fidel, et salutem anirnllrum optantilllll Nobis simili ter sup-

plic..-t lO, ut super his provitlcrc ex debito Nostri orneii dignaremur. Nos vonerabiliblIs frntribus Nostris Joanni

Archieppo Gnesncnsi, et

Płoriano

Cra-

kwestya nlbo rnczej kwcstye, nad
kt6rcmi

dlu~.'i

i zbawicnie dusz,

abyśmy

COViCIlSi, liC Dobeslao Ploccnsi Eppis

sprawę

Nostris dedimus Iittcris in mandatis,

c.y Naszego urz((du.

tQ

rozstrzygmlć

zechciełi

a to nu mu-

Poleciliśmy

tedy

ut sc, an vidclicct dictne Ecclcsiae

pi::;clIlJlie \\'ie!cbnyl11 hraciom Nllsz)'m

pi"lfllchialcs

arcyhislwpowi gnlcinicllskicl1lu, Ja-

cllthedralcs, nut tantum

10 existcrent, et PQPulum t'hristm!lum ha-

nowi, biskupowi krnkowskil:l11u, F'lo-

beant, JiligCfllius in(Qrmnretll, et quid·

rynnowi i

quid per informntuJIlern hujusnl0di
repuirent - Nobis per suns lim'flls

aby dokladnie zbndali

quantotius rcscribcrc non tnnll'lrent,

ne czy tylko paralio.lnc i czy mnjq
lud chrzcśl:ijański, a po takiem zba-

ipsique, Eppus et Eppi super hoc per
cos

informationc recepta Nohis per

suas littcras scripscrullt, sc per lofor-

też

płockiemu,

wspumniane

Janiu hy Num

Dobicslawowi,
spmwę,

kościoły Sil

czy

katedral-

donieś li niezwłocznie.

mntionem hujllsmodi reperisse, quod

Arcybiskup tedy i biskupi, zbndnwszy caly stnn rzeczy. odpisali Nam.

pracnoJninntac ccclcsiae cathetlrales

iż

existebnnt, et 4uod habebant in Ci-

że kościoły

vitatibus carum populum Christnnum,

i

Cum autem pOSlmodllt1l charissimus
in Christo liIius nast er Ludovieus, Hcx

ehrześcijmiski.

Hungariae et Polonine, illustris et rrae-

dwik, sławny król polski i wCgicrski,
i \\lspomniany książę prosili Nas przez

fatus Dux Nobis per suos nuntios
et litteras supplicarint, quod eum die-

rezultnt ich dochodzen tak
posiaJ~*1

droższy IV

wypndł,

rzeczone Sl\ kaledralnymi
\II

tych

miastach lud

Nie dlugo potem naj-

Ch rys tusie syn Nasz, Lu-

tae Ecc\esine repularcntur cathedra-

pasły i listy, abyśmy zlemu szybko
zaradzili. Wobec lego, ii wspomniane

les, et singulac ipsarum haberent mul-

kościoły uważnne ~\

tum populum christi:mull1 inJigentcm
utique regiminc pastornli, et per mul·
tas dictas a civitnte et di()Ccsi Lubucensi dislarent et propler hujuSJ1lQdi

llislantium idem Eppus Lubucensis
raro etiam post mlJltos ilnnos consueveril ire ad Ecdesias praelibalas,
et etiamsi essenl parochiuks, ncquc.'\t
eis lilililcr pontificnlis onieii ministe-

rium exhibcre in grnvissimullI ani lIlarUm perieuJulll, diminutioncm diclac

fidei CI scandalulll pluri1l1orLIm, super his providerc eelerilcr ex dieto

Ofllcio diJ.':narcJllur, ~{)S SUPL'T hl/L

s.'\lubri ct ccleri remedio prodsioncm
dcbilam adhibcre, et qUflcstiolles CI li
tes hujusmodi, ne tl'snrtllll practclI.tu
prncfllti populi pastorUl1l, qui eos in
!ide C:OllsoliJctH, ct LIChrills <':OJl$oJJ-

za katedralne i
każdy z nich posiada wiełkf\ ilość
luJu chrześcijańskiego, czującego bruk
wladzy biskupiej i wobec tego, żc
te kośc ioły oJdaloJlc są o wide dziennyd\ podróży oJ miasta i dyecczyi
lubuskicj i że dla lej odleglo ści tenże
biskup lublIski rza.dl<o nnwel w przeciĄgu kilku lat zwykł do nich przybywać, a nawct na wypadek, gdyby
te kfJściOly były pnrnfialnymi, nie
byłby w sL1nie sprawować z poiyt·
kicm urzędu biskupiego, a 10 jest
połqczone z wiclldem nicbezpieczeJlslwelTl dla dusz, ze sZkodq dla wiary św. i staje się zgorszeniem dla
hardzo wielu. Chct\c więc temu zlemu sl.ybko ltIraJzić i wspomniane
kw..:.';tyc sporne całkowicie znkoń!.:l.Yć.
gdyz pod owym pretekslem o\\'e lu-

d\:!ol "'lhlllll verbl Dcl. et :l!i.ts l'is

cly poz:uswjq bez pasterzy, 1\l6rzyby

debitu!I1 olTicii pastorali, cxsolv<1l1t

je

opporll1nis solatiis tlcfralh.lcntur, pe-

słowcm BOŻClll

wierze

wc

nilus tcrlllina re volt!ntcs, nc intcntlcn-

ez~

tes, qllod 'ltlunto in dictis pOr!ihllS

baczqc na lO,

plurcs crunt Catholid antislitcs, lanto

\V

fructuosius per eos II1tcndctur (' rell

tCllIl troskliwszy

regilllcn aniJl1nrUll1, cultllS ..Jictne li-

ni,

dCL ddendclur vali,Hus, ct tlifrubius

miała

cZQściej

utwierdzili,
kanniIi i

należnq

pasterski\ o nich mieli,
że

im

II

pic-

dniej

więcej będ;dc

tydl stwnllch pllsl\:!rzy katolickich,
tcm

b~dzie

si lniej szą

zarzqd owczur-

podporę

b~dzie

zatllczllĆ

wlam i tern szersze

c,'\tcndctur; ct habentcs stn tul11 COlU-

b~dzic kręgi,

su rllm

wam przt!dsll1win stall l{wcslyi spor-

et aliil omni:L in

łmjusll1odi,

his nccessnria pro
dictorum

I~c~is

exp ressis, l!tial1l

więc

nych,

ponicwoż

-

jasno

się

chętny pusłuch

dajemy

et Ducis in !lnc parte

prosbom wspomninnydl króla i lisi!;;-

~II

da i po dOJrr.alej rozwadze z bmóni

per his cum rnnribu;; t\tJstris ddihc-

Naszymi - obecnylll listelll na IllOcy

mtione praehahil11, tcnorc pr.lcscntitHll

wladz)'

Apostolskiej

h:oscioł}

w Hilliczu,

supplicationiblls u)dm;lli, matura

authoritatc Apostolka licclaral11us, c:\sdC11l

Hałi c i cnsclll,

l'rcmisliensenl, Lo-

dimiriensem, ct ChdlllcnsclIl

Ecclc-

dzimierzu i Chchllic
tlralnymi -

uswinJcznmy,

l~rzeJllyslll, Wło

i

były

są

kllt!.!-

Jlliejscowosci w kto-

;l

sias fuisse et essc cl\thcllrilles, et 10-

rych si<;; 7.1lIljdu.i1l, były i są miasta·

cos, in yuihus l.:onsisttJnt, fllissc et

mi.

esS{e ci"itatcs, et Ipsns Eccksins nd

scioły

Zaliczamy
\\" puczet

też

na nowo te ko-

kościołów

katcJral-

cautcl:.u,l Je no\'o in call1l:drnJcs eri-

nych i te miejsca odszczcgólniamy

gimus, eaucm loca civitatu11l lluH1ini-

tytułami

bus titulis et honoribu$ insigniullIs,

czajqc na wszyslkie czasy,

ci dcccrnimus cssc perpctuo Ch'itn-

::;cowośd są

i honorami miast. oswiadiż

te miej-

lllj;lstami. A jcsliby 1;::1-

tes, Jietasque Ecclcsins pro cuthedra-

żdomzowernu

!ibus, ci low ipsa pro clvitatibus per-

lubuskicmu czylo ze zwyczaju

pctuo volulllu!> reputnIi, Et si fOr$an

na mOCy litery prawa, czy \\'rCSZl~jC

biskupowi i

kościoł ow i

czy

Episcopo pro lempore existcnti et Ec-

z j.'l.l;:iegokulwick innego

tytułu

clesine Lubuccnsi Jurisdil.:tio, ,Jomi-

slugiwnlo nlbo i ternz

przyslugujc

nillm aut potcstas in easdcm Hali-

pra\\'o s;\uuwnictwa, pllll\.lwnnin lub

cicnsclIl, Prcmisliensem, LodtJmirien-

"' ł,'ld zy

sem el

C helmcnselll El'dcsiIlS, aut

nad

przemyskim,

kościołam i:

prt:y-

halickim,

włodzimicrs!cirn

i chehn-

earum civiwtibus aut lJioccsibus ,Ci

"kim i nud ich miastami albo

ipsarum

re Ct de consuetLhline vel de jurc,

cczyarni albo nad niektorcmi z nich,
wyjmujelllY W)'1lliCll10l1C kOScioly,

aut quo"i:; nliu 1110.10 l'Ompeticrit, vel

miasta i dycccl.)'c i llWltllli,lIl1y je

nliquibus.

Illiquo

tempo·

dye~

21
vel

nunc

COll1petlll,

sin!;, ue Civitlltes

CI

ipsns

Eecle-

Diocecses en

n3 Zllwsze od wsze/kicg:o Slillowoictwa. p;Hlow,'1ni:'l i wladz}' bislw l'a i

runJcm ub omni hujusrnoJi jurisdic-

Iwsdola

tione, dominio, et potL'Stalc dictorUlll

dalej,

Episcopi CI Ecclcsiae Lubucellsis perpctuo CXiOlilllUS,

liC

ctimll JibenHll\ls ;

41cccrnclltcS antistitcs schisllllltil,;us, s i
qui rorSll1l sunt in cis, urH.juam r..:
probos el inJigTlos esse ul. iJlis pcnilus a1ll0vcmlos,

CI ipsos

tenore prae-

scnHulll lI11thoritatc pr:lediclil a11l0VCipsmnque Ecclesiarn

IllUS,
SCIIł

I łalicicn

in !\rchieriscopalcm seu l\lelro-

jeżli

luhllskiego.

ŻC

Oswindeznmy

.

scbizll1:l tyddch biskupów .

jacy tmn1.c sit,) wojdujii, jl1lw

nieuznan\'ch i
oddnli~

niczgodnych

nalciy

i dlatego lISlI\\'nlUy ich na 1110-

cy Nn:-;zcj ,\p!lstolsldej windz}'. Nadto
pQduusilllY kuści!'1 hf1Jicki .lu ~odno 

sd arcybiskllpicgo ~·z.vli metropolitalne
go i poddajemy t:lkowcntu na ZHWSZC
jako sulr:l).!;anie koscioly: przemyski,
c hcJlH~ki,

czemu nic

cndt!1ll PrelllisJicnsis, Lodomiriensis CI

mOgą rrzeszkod zić żadnc

przywileje.

Che/mens;s Ecclcsiac Jiclnc. lIalicicn-

wyjęcia, z\\"ye~njc

si .\ Ictropolitanae E.:c1csiilC sint per-

.\ poniewllż chcemy le kościoły , Ictóre

pctuo SulTrnganc1lc, ClI l\1ctropolilano

jak

jurc sllbjcctac,

ohsat.lzić g()dn~llli

polilnna/11 erigimus: Slntllentcs, '11101.1

privilcgiis,

indultis.

wlod1.imicrsld i

s!\'SZcJiŚIIlY,

nic lIlnj" rasterzy,

consuetudinibus et eonstitu tionibus ce JIl -

chcia ły, podola ly

tr/ldis

~

11011

obstaotibus quibuscumqlH':

I::t insupcr eupieutcs iisdcm Ecclcsiis,
quac otnncs pRstonbus entholids

VIl-

carc JicuntuT, ulilcs ct fructuOS1IS rer
$cdls ApOstGlienc I'rovilientium pracsiJcrc pcrsonns, CjUM vclint, seinnt
et wIlcanl crrorcs hlljusmodi de prac·
diclis Hussiac pnrlibus pcnitus cxtirp:trc. a.:

Iklelcs in ilsdern part iblis

commorantcs cxcmplo vit:l.e ct sal viI1l'o

palwio \-erbi Dei cunforlllre prr,-

visionCIll cllrunJclll

Ecclcsiarul11 or-

i lwnslyttlcyc, -

osobami,

którcby

i llIog:ly wykon::cnić

gruntu bh;dy rl.eczonych stron Hus;

i wiernych w tych stronnch osindlyeb,
wzmocniły
żydem

wu

.tus~y

na

przyldudncll1

i zhuwiennyul pOsilkiem s lo-

Bożc,",o,

zIltrzyllllljc11ly obsaJze-

nic tyc h k os~' i u lów wyl ącznic NAsze-

mu

a

i rozporzqdzcniu,

7••.lrZl\dzcniu

uWllżnmy

~n

nicbyłc j

niewuzll.c,

coby ktokolwiek i jakllkolwick wla-

dza

świmJ(unic

r~'1dzil:1

czy nieswiadomic ZEl-

Nikomu wicc wogóJe nic

przekraczać

dinationi ct Ji!:ip'lsitioni Nostrae hlle

wolno

vicc "pcdalilcr rcservmnus. decemcll'

czenill, erekcyi. oJznaczeniu, konsty-

les ex

mlll ~

irritlllll ..:t inanc, si sc-

Naszego oSwilld-

tucyi . wyjf;dll, uwolnienia) oddalenia,

ClIS super his a qllOqUAIl1 qllll.Vis nut-

statutów i

turilatc seiclltcr n:\ ignoTllnter eOIl-

lekkumyślnic

ligcrit lllte1lll'tilri. Nulli ergo ont nino

fi

ztlstrzeżenin ,

an i

się

im

nic wolno sp rzcciwillć.

gdyby siC kto nu to odważył,
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hominum liecnI hane puginam Nostrae
declarationis, creclionis, insignilionis.
constilulionis, excmptionis, libcrationis
amotionis, statUli et rcscrvalionis infringćre, vel ci ausu tcmerario eontraire. Si quis autem hoc attcmptarc
prncsumpserit, indignationem Om nipOlcntis Dei et bealorum Pclri et Pauli
Apostolorum ejus sc noverit incursurum. DalulO Avenionc Idib. Fehruar.
PontificalLts Nostri anno V.

niech wie,
wowi

że hęJzie

wydany gnie-

Wszechmog:~t'cgo

Apostołów,

Boga i sw.

Piotra i Pawia. -

Dan

w Awinionie dnia 13. lutego pontyfikatu Naszeg:o roku pio,tego.

Stan dyecezyi przemyskiej o. !. \\' chwili wydania bulii erekcyjnej byl
smutny. W calej dyecczyi L) znajdowaly się koseioly tylko w następujących
micjscowoscillch: w Przemysłu (sw. Piotra), w Krosnie, Sanoku, Lubaczowie, ')
Sądowej Wiszni, l\rościenku, Drohobyczu, Smnborze, 1{zeszowie (w Staromicsciu), Larlcucic, Strzelczyskaeh (kolo tlloscisk), i w Jnroslawiu. Czy były kus<.'iolv w Radyrnnic, Brzozowie, Domuradzu, Równem, Bliznem, w Rogach,
l1ie można stanowczo orzec, powiada ks. Pawłowski ~). Ze zakonów osiedlili
się wówczas Dominikanie w Przemysiu, Franciszkanie w Przemysiu i w Sanoku.
Granice dyecezyi nic były scisle oznaczone, szczupln nader byln liczba
wiernych a i lej brakowalo duszpasterzy. jakto dowiadujemy się z reskryptu
papieża Grzegorza Al do teologo\\! i doktorów w sprawie wyjasnienia pcwnych w~lIpliwoSci, nadesIanych przez bmtn Bnrtlomieja 7. Alwcrny, Wikary 1Isza Braci ;\lniejszycb w kntjach ruskich: "Nic było kościolów katedraln.rch,
ani parafialnych na l~t1Si, lIni też nic bylo rządców tychże, na którychby spoczywltla troska o dusze i tak wielkie bylo mnóstwo niewiernych i schizlllaty' ) VI' r ..~~;e ~ rek\ly' 1,,~k"II ..,! ... a pru",y~k;q:o tLajp.h ly ,lo <lwu"S'1l'j dy~"o:&y, krlOkow .!Ikiej jiRr"jie, 11111Cłl\l;\l ooec,,;\! ,to ,Iek:mató ... : m,,"choe;,i~k"'Io.'"(l, rudnickie!:,,,, gIOI;\!,nkic:::o, ( ~ ll~_
kM""tu l"l.ePl) ... ~kicgv ,,~kt,,1 19loIJiet', ,It, dy~c"l\yi krlOk()",~ki~j, re~l\t.t\ I':.rnlii ,lo tly!'t'L'1.yi
prze",y~k;ej ., atrzy1t'w~kicl..'"O, jllsjcl.k;~t.:'O, tUlIgr."lzkiego, O,ecki~lo.'"o , Of"tosh'eki.'j.,'O_
(>IJcen,~ 'H,Jt~l;e do
1,,,,,,lj,,, ,1"w",I"\jw, Brucllulll.
Ih<l" ..o. '\'11];1;1 0 "')" (",I Itu,lk'l, W "I(l..'1.c"~. hnl~tl\ctl oł,..,c"lt- ,IQ ,lyC!Crzyi J'~"
l'~c,It~'1I ,lo I1tel,i,ly~cuy, I.... "w_k,~j.

T) I'".:.fi<l LuOnc:4,i,.., (';en:","'''. Ol"nyet', D..:ikó,.., StryJ, 8k"h'.
.Iyec~zyi

I",o"'$kl<,;,

K l,lm:.rnl,l. Tłu""'"
lHy~k;cj. "1l1 c~1l1y

nt.l~tał,

IJ !'reln,tlin Uem

~te.

tI ..

uyet:~zy;

i'n:" R\)""Ir."'j,

I'" llO. lulu. 1 .

nllt"miu~l
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ków,

że

można

wiernych

uważać

byl0

jako mal:\

gMSlką

w porównllniu

z mllóslwcm bl'\lb'!l\cych." ' )Kości(f! kHtedralny wraz z upvsnżcniclIl hył znj\tlY
przez schizlHlllykó\\'. Nic
n)'ch.~) Była

było

żadnych

szkul ani katedralnych nlli paruna!-

1<.0 pn\wdzhne "tabulll ms:) ~ ,

zit.:lIlia

h:żl\cfI odługiem,

nn które

wszystko od fundamentów trzeba by ł u bUtlOW:IĆ, wszystku du życia puwOln~. a)

B Poczet Bis kupów przemyskich obrz.
1,

E

Ii:

1"ł.Y

~ ' .l

l ać .

N S EN .

13i7-IJ!)L
Crl:egQrz XL

bulli erekcyjnej, wrzej pr'/.ytoczoIlCj, pisze: ~Ponlc\Vaż

\V

chcemy te kościoły l t. j. przemyski, chchnitlski, w lodzimirslci, halicki prz. a),

które, jnk

słyszeliśmy,

chciały, podołały

i

nic

mogły

mili"

pasterzy,

wykorzenić

i wiernych w tych stronach osinolreh

obsadzić

godncmi osobami, kl6rcby

z gruntu hh,:dy rzcczonych Slron Rusi
wzrnoclliły

na duszy

przykłndncm ży.

ciem i zbawiennym posilkiem slowa bul.cgo, zatrzymujel1l\' ohsadzenie tych

kosdolów

wyłącznic

wiście pu l ecił

N:\szcrnu zarzf\Jzeniu i rozpor/.1\dzcniu .... JRkoż rzcw.y-

Grzcg:orz XL

nr~ybiskllrowi

gnicźnicllskiel1lu i bisłwpolll:

km-

kowskiemu, l płockielllu, aby porozumieli siC z \-\'loJzislawcm opolskilll, wid-

lwrZt\dcq Husi halickiej, wzglQdclll

kandydł\ti.w

na opróżnione stolice hiskupie.

Od przyszlych biskupów l.<\da PHI'ic7., nby byli bUj:lohojlli, gorliwi
nic dusz, w pmwic

PańskiclII

wyćwiczeni

i znali jQzyk miejscowej

Q

zbawie·
ludności,

albo byli zdolnymi Jo wyuczenill sil;; tegoż t). Wskutek tej inrurm:\l'yi, udzie-

lonej papieżowi przez wspomnianych nrcypastcr'/.y i wiclkorl'..Illk.. I~usi. lilia·
JlowlIl Gr,wgorz Xl. bull'l, WydfllHI dnia 1:3. kwietnia 1 377.,~) Eryka li) Winscn
biskupem przclllyskim.
l) 8krol';:'1!e"·$ki. \'lu." "r<:l"'·'''>I('OIIll.UI1' dr. 1'''1'' 6.
W ~"II"yd, i I'rzy~l<;pnyd, nti, pow,II.I" ,\. J.,Prł.,wi"k, w ).•,·.lInd, ."" \!;"al"",j"II' }.ao
(I"yd, ~11I,luw ~;r.k.·,1 "" Uli" w XIII i XIV
8i1k .... ly 1.~flti;I\L"r ... ~1I1 , !IIt\' wi,.k". )l"lt.
1'.I\"'y Wy<lI!;"lu tijvl,,~. 0\' ~e r. II '1,· . .~:i:ł.
,) I'" ... to ....~ki "I" e. I' ł;~.
') 1.1,,11/1. O~egor~.a Xl." d",. I.l . IUlel('o 137 &. l' l\w lo ... ski .... ,'o .tr. MI .) .1". T.
'} Th~'Dcr 1\1"". 1'01. I. I. I~'l~. 7 13. N. l~ u P" ... I" .... k,,'j((I o,. C. ,Ir. f,1. 1\ I.
~) I'ier .... ",y II<> kll,,(u"ew~j ercl..cyi bi<kujf$tWr\ bhk"I' I'r~PIl'ylk, 1II'~'Y"'n l .".' Eryk, 1\
tU" I lr".yk. "!'"k j~;l 1"łllOOY ..·to ... ~...,,8 łk,elt ,IYI,j,:.>mlltM'IJ. rlll~ Aklll Or".\' lIIte'll. 'I'. \'11 ~Ir.
:!7_:!~ T. VIII. ._1•. 21_~3, 2[,_2~ , .~:I , 3 1 3';. II _ ~:!. 6~, 72. 101 , 1:1[,. °1'y me"f.IUj""l "j, ..
~I

"'0

I,ol ku tIumAO. ,lokume",,,, wy,ltlu"K') "rzeil kŃLow,\ .\"'.r1\', u1U'PIlU.!:W"~"", ... I' ~yjllei,·l" ~II/"1;e
'eij:I1',!klej 1'"...",ly \1. 18330 Itl)c~. str. 101 - 108, "I\W~l.1l i't\;Q I':ryk t1unI"c.zy "" 1,le"ryk, lee~
• b,,\,Ir. I'r.wl () w~ki I"ue Ęricu_~ (l. /l. 1I" Drtt;.u) i w '1"lekl;'" Akto} ... (;ro,1 Ziem.
\' 111
p,.,.~ J\Ul.{)r 1~1('0;. ""lek." 1I ~"r,,·,,~ ( t:ri~u ~\ . Tylllc",,~c'u lu~rw"~.y l,i~kul' I'.~,·tuy . ki ""111","1
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F.ryk Wiosen,

Sllksońcr.yk,

11l11eburczyk, wedlllg twierdzenia OlugOS1..'lI)

~Zł;l('hcic, według Nicsicckie,l.!O herbu

dzenia
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\\'Iorn ') ł1y! Frnnciszkonc11l, Wcdlu~ twier-

S ittrczyllSłdcgo~),

klórc ksilld? Paw!nwski llwnża lll. rrnwdopCJdohm:,
do townn:yst\\'lI brad piclgrz)'llluj:tcych i byl czynny jnkO rnisyoll:trz

na Hu<;i. O swuim pOlVolitniu i o rocz:vknch swojej
Eryk mówi :

~GfzeMur/.

.\1.,

swiętego

dzia ł alności

biskupiej tak
fr.ylllskiego l powszechnego kosdohl

najwyższy knplun, skierowawszy w swojej dobroci i laskllwoś~i LLW:lgę na
Naszli nil!g:odną osob~1 przeloży l Nns, luho hez Naszej zaslugi, nad tym oSieroconym przemyskim kościo lclll jako pasterza i biskupn, wkladi"lj 1ic na Nasze

zbyt wici ki i żllllldllll rracę ponad sily Nasze, 11 10 wobec warunków tcg'Oż Iwściu!n, Pr/..\'j1Iwszy bowiem n:.lc~ycic za tego najwyższego

bru'ki

ch,żar

pnstcr7.1l swit;ccnic bislw l'!C,

opu ścilismy ziemię

ojCZ)'Slll, s law ne k:;icstll'o ludom rodziciclski
tutnj do tcj odleglej okolicy dr)wied;,,;cć sic. czy się wszystko

IIcburskie i nasz l-l"erJllnr'lskl lIan',d Sal,sonów;
I

mialism}'

si~

upuś.:ili::lmy

wśród

nicj dzicje dohrzc i romyślnie, Po dlugiej i mozolnej podróży. przydo tej Naszej oblubienicy, kościoła przcmyskieg-o, ujrzeliśmy ją, ponieważ żaden pr/.ed nallli nigdy z ni:1 nic mieszko/ ohluhieniec jej, katolick

s;l.edłszy

hiskup, Clllkiem zcszpccon:l i Opus;l.CZOnrl, jnkuby wdowę, pogrążon,,! w bolesd, wszelkiej pozhmviool\ kmsy i zflszczytu, jaki katcdmlnclllu prz.vSIIll{lIjc
kosdolowi, .-\ lubo rze~z to wiadoma, że kosdól ten, .. od wielu CZflSÓW wstecz
byl i jest kntcdmlnYIll, znalc;i,liśmy go zaję tym przez schi zmatyków wraz z wicIu jego pusindloścj,lllli, Nic chcą c przeto. przyjąwszy na siehie jarzmo Pnrlslde

i pr/.yloiywszy

rękę

do pluga, zrzucm:' jarzma

nic chqc obyczajem najemników
i

porzucać

zolem

dokonać

~;.> ~I ~uow,'~"

uciekać

powicrzon:\ !lalIl tr;wd\i, nic

~:r)'k

spraw

ważnych,

I

oglqdać się

z oball'y przed

i:l.łowalismy

urając

wstecz, ani

znciekloscią

też

wilków

rqk naszych, aby z mo,

w pomoc B074- Umieściliśmy więc

n "ie Henr)'k, W'MII/IU" "Al U, "-o il11>)' ~ ... i.)~, uy l Eryk n Ul"y H"uryk,
P WI,r, Pnlron re:;. Pol, ~t I'"..e, p,'\1'3 .. e rn!1 .I,e ;.,:,'11 1 },hji 1'1 1, Eri,'; N';:i~
N "',Irl .. i'n r~ /I!'.li~...1;1" m'N1\ ~~, I'l\łr,' u, r,'''''' ~II''C' AntiJ,ho"" "d ~1 .. g"ilic~l, g ,J1.i.. 'Ił
w_!"lf)nml!,ui ol'~j ~wJo:d, ; Eryk i lł t'nTyk,
' ) J)IUb<O" 11131. Ii\.. X, .,,,t. ~6,
' / N.e~l~eki w iywol~ch b:~kuI..I"'I,,",~,,,)'~kich , I''-';y h.rb,r' ~I!lr,-., lI erb llor~ pl'lw,I~I~
... u, ,,1,)wQ lII0rt,)'IlII , Ilrtr!,u~"l\ ki"!" 8kr""i l,in 1 1ł "' ~Ilłalł, 1I,'rl'u l,').'" bl.kul' Eryk "", ,,~.y
w"l , lIMomłl.~1 on 1'(('~1I:.;('i j~~" (t)Tmy po,II,,~,,~j hyl "'ynhr",,w,,)' hisku/, 1, ",.Itll 1111 I:"low;,',
"''''jll''Y rl:k~' JOOd"WMonOl\. ,lo 1H"l:'n.ln .. "'nin, /I ... l,'wfj 'Vel" ln;yDl ..j:,!~y l>A~I"t~l, W ,,,.i;~1,".i
"1,':"'''' 1, -j1~ 1'«'''11:>.;0:1 by'" .....w"il'~ 1'<1-I"e lil_kupll Z m;Ir" i Z IJ~8t"r .. II'I", N,,,,kl.IQ ""Qj,lo",,t
~I\l nI\.Jli~, l",g,lIurll Er"'1 Od f(r/ltl~ "1,1,('01'; I'rrn"8Iinll~i., (Ak, Oro<l, ~""", 'I' \'Hl. sir, 1\1;,),
K.~;Ił(lt. f'1I ... h",,~k; du.ll\jl" 1t: All"mhokll, ~" hi.kul' UhJg'i.sln""",'y byl w I'''~I''W .... ic(b,,~.'j . dr",
f(i blsklll' by l ... 11011/1(.)' kl ..oc1l:l\cej i tn:y,,,nl r'le", 7.1")\0"", jnk 110 m,-"l1ltwy, ;l IN jl'l)'O QlIkn<'h
by ly <1 ... :1 "liM:~e, je,J"1I In~j"cy .. ~ lIZyje~ kl'1.yt, drllg' ,!<'ol li da \~Ir, r,7 01111 ,).
' ) 1 '7.~")I)' !.V'4g, r)uol. H, 18211,7.""'1:, I
1·~t rJ\ I,r(>~, I'Oln.
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w mic.scie

Przemyślu stolicę Naszą, i odnowiliśmy tamże kościół katedralny
na cześć Wszechmogqccgo Boga i całego wOjska nicbiesldegu, pod wezwaniem i patronatem Przeczystej dziewicy i\laryi, I~odzicielki Jednorodzonego
Boga i Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Przeblogoslawionego Jana ChrzcicicJa poprzednika tegoż Pana naszego I).

Pierwszl\ więc czynnością biskupn Eryka było odebranie schizmatykom
!<ościola

]catcdralncgo. Biskup Eryk od restaurował go wlasnym kosztem, kon sckrowal go na nowo pod wezwaniem Najś\Vi~tszej Panny i świętego Jana
Chrzciciela i na katedrę swoją go przeznnczyl. Następnie starał się biskup Eryk
o uposaienie biskupstwa. Pierwsze uposażenie bislwpstwa przemyskiego stanowiły dziesięciny, a poznać to maina z dokumentu wydanego w r. ł 384
przez kardynała-legatu Dymitra t). Uposażeniem kościoła parafialnego, a później
katedralnego była pensya roczna, placona przez obywateli przemyskich, a wynosZ[łca pięć wiardunków groszy pragskich czyli trzydzieści szkojców 9), pł a
conych w dwóch raiach, a mianowicie piętnaście szkojców na ŚŚ , Apostołów
Piotra i Pawła i tyleż na święto katedry św. Piotra. Jest również wzmianka
z roku 142ł O dziesięcinie snopowej z pól folwarku królewskiego w Przemyślu, jak równicż o jakimś lanie, leżqcym naprzeciwko stawu Nemite, i o kolędzi e 'l. Wszystko to jednak było niewystarcr..ające, dlatego też biskup Eryk,
chcĄc utrwalić biskupstwo przemyskie, usilnie starał się. o uposażenie tegoż.
Dlugo kołatał on do króla Ludwik.."l o uposażenie biskupstwa, ale śmierć króla
stanęła na przeszkodzie i nic zadosyćuczyniono tcj sJusznej prośbie, Wtedy
biskup Eryk udał się do córki jego Maryi, i ta spe ł niając pobożne pragnienia
swego rodzica, nadała biskupstwu przcmyskiemu dokumentem z dnia 3. kwietnia 1384. pięć wlości amianowide: Brwzów, Domaradz, H6wnc, i Ccrgowe,
p rzynależne do grodu przemyskiego, wyjmując je zarazem od wszelkiej za*
wisiości od w ładz świeckich. W jakim zaś cełu to ofiarowała, mówi wyrażnie
') AGZ. VII I. sŁr. 29, 30 ACZ. Akt.-. flro'l,h:ki ę ZicIlI1!k it> T. VIII. Ob sk!'Óe(jn;R hQd?
w ten 8pol6b cytowtll wspomn;lUlC ir6.:t1ll oJzicjowe. (Lic~b1\ nY'1l!Ika OI1lIt.C:.,,,, bł;d7.ie 10Ul,
II.r"b,ka slronicę) .
') A. G. Z. VUI.
l} 8zkojec nlbo UkM był 'I. ~ kOliJ g rofty pr/ll-'lIk,d,. KI\I)ll. gf\llll'ly J'lugllklcl1 minł/l
1f"rtoaó 1'/. dukl\tl\. Dr. 1"ryJeryk 1'1\1100; Zntlt.rg podatkowy I\fI~""ierzll JI'I ;:itJlOlic"toyk" Kwlt.rt.
Ili~t. r. 18'36 Itr. 6& 1, uw. I). Kopa 7.:łw; e.l\ !n -18 Uet(lk,eh gr<>W7.y l,ral/skleJ.,. albo :2<1 .7.I,oj.
c6w lub ukotOw. Illbo ,I w;nr,lunki cl;yłi fe rtouy. JedNI ferto" zM.ierAI 6 o:Utojeó" lub I~
glOUy.
' ) Vl!itnt>o !::icrllko ...ellt,Iul, l,ibl!T cUmie "1,l.tcopRHs Sir. 71. n.. kopi. nr"Il' ...·UU1. blokup'
ItWI\ J!rzemy~kicgo. Cohunhatio. kl,ll!},ln by.n to oplam lio:gllj,,~n dnwuy( h c~II!O ",·. kwr" ui·
,,"cuno 1l1elol\nl)wi przy wizytacyi !,arnflll." w c'.uie ml ,~<by iJ.<>tCID :\'lfOO1.<·"il:-'o ., ~ ... i~te.w
O<2ya~eni ... K. P. l.[lt,ryi.l\bnhl\w: Orgl\ni>r.AeyA kooiniol/ł w I'o!.s:ee. Lwów 1893 au. 2 77,
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w dokumencie donacyjnym; .,]\Iy więc otrzyJn:lWS7.)' szczęsliwic berło panowania i rządy królestw, tlwjl\c wolę doprowadzić do skutku zamysł i chwalebne chqci wspomnianego I~odzica Naszego, zważając przytcm, iż rzeczy doczesne i rozległe panowllnia na nic się nic przydad7...'ł w spmwic zasłużenia
sobie wiecznej chwuly. chyba o tyle, o ile je obracamy na pObOżne sprawy
i na dzida rnilosicrd7.ia ... te posiadloSci Wielebnemu Ojcu w Chrystusie wspo..
mniancnlu PllnU Erykowi. biskupowi prLcrnyskicmu i innym biskupom, 1,tórzy
na wspomnianolll biskupstwie kanonicznie po nim zasiadać będą, tudzież bi·
skupstwu ko~iolll wspomnianego na wlecZllą jałmużnę ofiarownliśmy, daliśmy ,
nadaliśmy, otlarowaliślllY, darowaliśm ,y, owszem za zezwoleniem i uchwaleniem Najjaśniejszej l<siężnej, Pani Elżbiety, 7. dopiero rzeczonej laski Bożej
królowej Węgier, Polski, Dalmacyi etc., Hodzicielki l'\aszcj llajukocha6szej , tudzież 1.tl uprzednią radą pmłatów i baronów Naszego królestwa ofiarujemy,
dajemy, nadajemy i darujemy wieczyście i nieodzownie na w ł asność, do równie wolnego dzierżenia jak i posiadania. By zaŚ tak użytecz na donacya Nllszej
Wysokoś ci nic mogla być z biegiem czasu przez kogo bqdi za niewnżną uz.naną.,
wydaliśmy niniejszy piśmienny Nasz przywilej. wyciśnięciem prawdziwej Naszej
podwójnej, wiszącej pieczęci umocowany I). Następnego roku tj. 1385 dnia
8. maja oto:ymal biskup Eryk od szlachetnego Piotra Stryjskiego ' ) wieś Pnekolt, dziś Pnikut. \V jakim zaś celu uczynił Stryjski tę ofinrę, opowiada dokument: "Jako pomny na zbawienie własne. chc4C sobie za życia przygotownć drogę, do chwaly \"ol ojczyźnie niebieskiej wprost w i odącą. pomny na to,
że każdy człowiek w dzielI ów s traszny si\du, ucisku i pomsty zdać będzie
musiał sprawę i rachunek przed Stwórcą ze wszystkicg(l, co poczynil na tym
padole płaczu, \vieś S\\'ojll pewną, Pnclwlt ZW{\l1ą, IC7--<1c1l w ohwod:de przemyskim, odkazal, d.a}, nadal, darował wieczyście i nieodzownie kościoł owi lmtedrAlnemu uuastn Przemyśla, zbudov..-anemu na cześć Najświętszej Mttryi Panny,
a przez to rządcy teraźniejszemu tegoi lwścioła i nast~pcom jego przyszłym
z wszelkimi poiytlmmi, przychodami, dochodami" ').
To uposażenie biskupstwa pomnoży ł biskup Eryk nastcpujqcymi nabytkami. Nabył dnia II. majn 138U w6jtowslwo w ł~adymnie oJ braci l\ ł yczy
ska z Ożcrlska, Procyn:l, Paska. !llardnn i 1,lemcnsu za kwotę 110 k6p groszy prn~,'skich. ' ) Tegosamego roku dnia l. stycznia sprzedał l\lichalowi, solty') A. o. Z. \'11 , 27. 28.
1\ •. I'llw l o W'~ k i hM:)'''',' b'" h,)hli t' ~lIj.k;", Itr tlJ (>. Ih, 2
I) A. n. 1.. VII. $:.!.
' l AUZ. VIII. '1·1. Werllu g I'T.'W/\ m!<)... td.l"'·jkiegu 'l,.~iui'y,·i,.t we; I,rrll'y"'yw,,1 u/\ _.....J,
Wyl~Clll, WIM,,(I~,; IOlŁy~lwo \'lyli ,,'\jlow~rwo. LIk t .. d" k 'bo() iu"~~o ,,~h'~lIlf1 w;~~ "do ko'
t)

sowi swemu w

!~ólVnem.

gaje, nad rzckl\ JessO (Jasionka)

pozwOlił

grzywien polskich i

na prawie mllgdeburskiern. L)

pewniwszy przez nnbycie
szczył się następnie
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zalożenie

na

Wieś

polożone,

za 22

na obszarze tym wsi Byscopcswald

ta nnzwnn;!

została później Jasionką.

powyższych posiadłości uposażenie

Za-

biskupstWlI, tro-

wielce biskup Eryk o utworzenie kapiculy katedralnej.

O Icj swej kapitule tak mówi jej twórca: ~ Przy tymże kOlicicJc naszym katedralnym uSlanowilismy na pralaty kanoniki i

kapitulę,

łWlolickic,

kaplany

liCZO-

ne, biegle, doświadczone męże, nudaws<:y im godności, prawa, przy\viJcjc kanoników kościoła katcdnllnego, n wprowlIdziwszy ich uroczyście do katedry,
kazaliśmy

siQ iut od tt\d

mienić

ktlpitul/\ ~,')

Nustępca

Eryka, biskup

~1(tciej.

w dokumencie z roku 1398 pisze, że poprzeJnik jego ~wie]lt zacnych kaplanów, znanyctJ z życiu cnotliwego i z nauki, z różnych narodowości powołnł
i mianował kRllOnilmmi, wprowadził ich do miasta PrzemysifI, fi potem do
kościoła

przemyskiego z wielką uroczystosciq wsród natłoku szl:\chty i mic·
szc7..<,u lstwa obojga pici z miasta i ziemi przemyskiej,U ') Kanonicy ci byli:
j\1ikołaj Rydburg, Jtlkób pleban z I(rosna lub Krościenkn (Croskon),~) Jan kanonik, dziekan i pleban pr'lcmyski 5), Henryk, Piotr n) i wielu innych, których

dla braku

źródcl

po imieniu

wymienić

nic

możnA,

]\:apitulę

swoją

uposażył

biskup następujqcemi posiadłościami: Oddał jej dziesięciny biskupie w obwodzie Im'lcuckilll, a mianowicie w Lańcueie i sołtystwie do tego nn!cżqcelll,

w Si.c·
leszy. w Nowej \V~i, w Itllcjseowosci zwanej w dokumencie Lllngheuhof,
w Soninie, w Handz!ówce i wc wszystkich innyclI wsiach, naleŻ<Icyeh do tego powiatu. l)

w Krzemienicy, w Wysol<iej, w AlbigO\\ic, w ;\tarkowie, w

Biskup Eryk
rządc a kościoła

postarał się

o to,

ostnr.yltomskiego,

że

Dymitr,

zatwierdził

Krośrlic,

knrdynał·legat

papieski i
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nadanie dzicsiccin tych kapitule

dokumentem, wyduol'lIl w Budzie dnia 5. majll 13$4. -) Oddal też biskup
Eryk nn uposażenie 1\llpituly wieś Pnikut '), Władyslaw Jagiello wcielił do do·

J((l l"uegq ~ohy~lw". T,.~1l wYI'~'[rk ... nelm'ilt,1 w Itll,lymnin I ,l!M~go
(ul w~I)(J",,,ill"y~h br"ei '''' WrMU"':~ hi~kl'I'~IW,~ 1,,.,.""Il.v~ k;~g" ,

') '!':u"h
") Tllmh
,) 'l'llmh

~I •. :!,~,
~lr.

3\1.

~rr.

41.

'l
')

Ob.\j ,ul>I)'Il!\inuy w A, O, Z, Vn1.
A. O. Z. \"1I. :13.
A. O. 7.. li L 1f)2.
,\. G. Z. VIII. ::1. '!2.
A. 11. z. vllr. :!1_2~,

'J

'L',.mtll

łJ

6)

')

$II.

Sl!.

~tr.

:! I.

r,i~kllp

11.1.10,1

w"jt(lW~,w(l

-
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chodów kapiluły na prosbę biskupa Eryka dochody 7. probostwa w Przemyi w Krosnie. I) Kapitule tej naual biskup następujące statutn :
a) !\ta się składać z dwóch prałatów, dziekana i kantora i z tylu ł<flno
ników, ilu według zdania biskupa, dziekana i kantora mogło wyżyć z dochodów !<apituly.
o) Biskupa, dziekana i kantora ma kapitula wybiemć. Dziekan ma mieć
po biskupie zaraz zwierzchniq władzę nad kanunikami i nad resztą duchochowieństwa, dłatego mieli lIlU wszyscy przez pocnłowanie ręki przyrzekać

ślu

posłuszeństwo.

c) Wybór kanoników ma do kapituły należeć, wybrani majli być potwierdzeni przez biskupa. Tylko kapłani mogą byc wybrani na kanoników;

wybór nickaplana jest nicważny. a kanonicy dajiWY swe głosy przy wyborze
na niekaplana tracą prawo wybierania. Gdyby wszyscy kanonicy wybrali niekapłana świadomie, to wybór kanoników przechodzi na biskupa.
d) V'/szyscy kanonicy mają mieszkać w jednym domu i zasiadać do
wspólnego stolu.
e) Wydalający się od kościola katedralnego i nie rezydujący przy kościele bez słusznej pr-.lyczyny, bez pozwolenia biskupa i kanoników, majq tracić dochód ze swojej kanonii; kanonik, który przez sześć miesięl'Y jest nieobecny, ma utracić calkiem kanoniI;. SllIsznq przyczyną nie rezydowania pr-~y
katedrze jest oddawanie się studyom w akademii.
f ) Kapituła ma sobie obrać prokuratora, który ma mieć staranie o do
bm Iropituly, prowadzić rachunki, rozdzielae co sobota między rezydujących
kanoników, co od wydatków na stół zbędzie.

g) Biskup przed intronizacyq, kanonicy przed instnJlacyq mnjl\ składać
na dochowanie powyższych stnlutów. Po zgonie biskupa dziekan
z kapiłułą mnjf\ objqć rzqdy dyecezyi. Mol..c jednak kapituła obrać wikaryusZA
do za.rzqdu spraw duchownych i doczesnych.
Bish.up Eryk stara! się dalej usilnie o to, aby wzmogł a się liczba wiernych i
liczba duchowieństwa. Aby kler dyecezalny jednakowo odprawia! nabożeń
stwa, wydał przepisy i rozkazal, aby wszyscy ducho\vni jego dyccezyi trzymali się ich i przestrzegali je. ') Stamł się również o pomnożenie kościo 
łów parafialnych. Za jego czasów zalożono parafie w Nowosielcacl . i w Stmchocinie. ~
przysięgę

I) P/lwlo.....dti 1). e. gIr. 6:1 odn.
l) A. O. Z. VIII. 32.
' ) 1'1l .... IUW5ki O. e. 4lr. 61 IId pij~. :1.
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00. Franciszkanów do Krosna i

wybudował

dla nich ko

z cegły. Dla ZfIznaczenia, że roehodzil z zul.:onu 00. Franciszkanów,

nieby w uroczystość sw. Franciszka Assysltiego gwardyan 00.
Franciszkanów odprawiał mszę ŚW, w katedrze przy wielkim oltmzlI, fi jeden
z zakonników ce l ebrowa ł i\ l szę sw, w kośdel e 00. Franciszkanów. I)
rozporządził,

T ylko z 00. Dominikanami mini pewne nieporozumienie.

które jednak-

że pochodziło nie z jego winy, alc z winy 00. Oominil<anów. Ojcowie ci
osiedli w Przemyślu w XIII. wieku. Za czasów Eryka wybudowali nowy kościół i zaprosili do poświęcenia tego z pominięciem wła!;n~go biskupa i
bez jego wiedzy - arcybiskupa halickiego, Bernarda. Na patronów !mścio l a
wybierajf\ Najswi~tsz'l Jl.laryę Pannę, pod której tytulcm poswięcony byl ko·
śció l katedralny i św. Piotra, którt!go tytułu używał dawniejszy kosciół para·
fialny zamianowany na ka tedralny. Tknięty do żywego tem lekcewnżenie m
swej powagi, cisnął Eryk klątwę na Dominikanów. Stlld powstał proces ka·
noniczny, kJ6ry skończył się wyrokiem 5..1du polubownego \V mIm ł 388. Punkta
tej ugody były następujące:
Koszta procesu obustronnego ZnOSZ1\ się. Biskup ma przebaczyć urazc
Dominikanom, a ci mają oddawać cześć biskupowi przynależną. Biskup uzna
za ważne poświęcenie ich kościola, lecz zakonnicy mają o to biskupa p rosić.
Kościół Dominil,anów będzie mia ł tytul św . Piot ra Męczenn iku , a ]wplica
albo ołtarz wielki, albo którykolwiek in ny ołw rz będzie pod tytułem Matki
Boskiej Ił).
Biskup stand si ę również o zaprowadzenie bractw w dyecezyi. "V aktach biskupa Wawrzyńca Goślickiego czytamy, że Eryk, biskup przemyski,
Bernard, arcybiskup halicki, i Jak6b, biskup Idjowsld, nadali bractwu liLeratów,
istniejącemu przy kościele w Krośnie, po 40 dni odpustu. S) Biskup Eryk nictylko poświęcał czas i siły swojej dyccezyi, ale także z woli papieża Bonifacego IX. był ustanowiony komisarzem papieskim w procesie, jaki wiodla miasto Lwów z arcybiskupem halickim, Bernardemf.).

Biskup Eryk rezydował w Przemyślu, ale miał i inną rezydencyę i to
w Krośnie. Nabył tutaj dworek i mieszkaJ w nim "ujechawszy przed inkursyą tatarską, i niemial tei jeszcze rezydencyi s ł usznej" . I)
/''' ... ł O ... 8ki o. e. lIr. 61 IIdu <I.
P~ ... IO... 8ki o. e. litr. 66 udo .
Tllmte odll. 2.
Skrobi.suwak! o. \l. lub U-en"\rdo de KozIorog!.
!.egei! et ~t"'ut, A~bieonfr~t(lrniIMi.r Sl\\)crdot/llil in di8lrietu CrosneU8' et .!$alloeenai
I'. 36. Kt. &rua 0l'i, po ... iatu Ir.ruewcliskiego. 1'rt.c III)'&1 18911.
')
')
-)
')
S)

-
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Z dotychczasowego opowiedzenia poznać można dz i u lalność pierwszego
Ukochał on calq duszf\ swq duchowną obl ubienicę, kościół
i dyccezyę, i poświęcił jej wszystkie swoje siły i zdolności. Zrestaurował ka·
t edrę, troskliwie starał się o uposażenie biskupstwa, utworzył i wyposużył kapiWlę, nadal jej bardzo zbawienne prawa 11 między niemi te wielce odnośne
zastrzeżenia, nżeby na kanoników obierano tylko kap łanów i żeby kanonicy
przy kOScicle katedralnym rezydowali. Staral się o pomnożenie kościołów panaszego biskupa.

rafiulnych i o pomnożenie duchowieństwa parafialnego.

Lecz dlaczego stolica apostolska pr'tcznnczyla na biskupa Niemca 11 nic Polaka? O tóż przedewszystkiem pamiętać należy, ze według listu papieskiego do księcia
opolskiego, W łodz i slawtl, ten Niemiec albo po polsku umiał albo mógł się łatwo
wyllczye jako taki, który w tych stronach najprawdopodobnicj już prl:cdtem prze·
bywał . Pamiętae równ i eż n ależy, że miasto Przemyśl, jak i wszystkie przeważnie
miAsta dyecezyi przemyskiej, zamieszkiwałi Niemcy, do których trzeba było przelt1awiae w ich rodowitym języku . Wszakże jeszcze w roku 1452 uchwala kapitula prl:emyska, że gdyby zawakował wikarynt którego prałata lub kanonika,
ma zaprezentować kapitule odnośny pralat czy kanonik wikaryusza , znającego
język niemiecki, by tenże głosi l w tym języku slowo Boże ł).

Dlugosz pod rokiem 1375 tak się wyraża o naszym biskupie: Dla kościoła prl:emyskiego wyświęcony zostal, jako pierwszy biskup, Eryk, z rodu
szlachcic, obyczajów cnotliwych, który ten kościół pięknie uporZĄdkował 1).
Za rok zejścia biskupa Eryka trzeba przyjąć najprawdopodobnicj rok
1391. Ostatni dokument wydany przez niego, jaki posiadamy, nosi dat~ 19.
maja 13j) I. Dokumentem tym, który jest jakby testamentem biskupa Eryka .
oddaje on kapitule karczmt; w Radym nie, zastrl:egając sobie na niej dożywocie
dla swego sł ugi Hermana, ZWAnego Białym. Dożywocie to mia ł o wynosić jj
kóp groszy pragskich. Za pozostałą kwotę miały b:yć odprawiane 2 razy w roku anniwcrsarze za duszę biskupa i za dusze jego rodziców. Po śmierci Hermana miala być jedna kopa groszy rozdzielona między kanoników w uroczy·
stosć św. Franciszlm, za rcsztę pieniędzy miała być utrz.ymywana zawsze
św i eca woskowa w kościele przemyskim (lampa wieczna p. a.). Dawne akta
kapitulne podają dzien jego śmierci 8 wrl:cśnia . Najprawdopodobniej więc umarł 8. wrześ ni a 139 1. Pochowany został zapewne albo na crnentarl:U przy
kościele

katedralnym albo w samej katedrze.

I) StI\lUt,'l ClIllituli l're"ti,lien!'"
l' lhBt. pol. lib. X. ad 131t!.

t)eri l'lorł!ł

l(etu ll'l

PolonieĄtum

Tv. Xlll.

~tr. 3:l ł .
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II. MACIEJ z'VVo.n y .JANINA .
1392 -

1420.

Jesli Eryk Winsen polożył fundamenta pod pomyślny rozwój dyecczyi
przemyskiej, to następca jego, l\laciej, zwany Janina, bmlownl dalej wspania!y
gmach na tym fundamencie. W dziejach biskupstwa przemyskiego odegraj on
bardzo

wybitną

rolQ.

D jego losach przod wstąpieniem na tron biskupi przemyski wiemy tylko,
że by ł Polakiem, kapłanem ze zakonu 00. Franciszkanów, że przed tem pr.:ebywał we Lwowie i że był kanclerzem dworu ]trólcwskicgo I). Urzqd ten piastQwal lIawet jalm biskup przemyski przez dwa lata. Trudno
wybrała według

zbadać,

czy go

ordynacyi biskupa Eryka Kapituln przemyska, czy mianowal

król Jagiełło . Nazwę Janina, pod jaką spolykamy go w aktach biskupich wywodzQ, niek tórzy od herbu "Janina". Jednakic według epigmmatu Jakóba .\ ł ;
reckiego, kanclerza kury; biskupiej za czasów biskupstwa Wnwrzynca

Coślic

kiego, autora wierszyl,ów u łożonych na pojedynczych biskupów przemysldch ,
nic był on szlachcicem . ~li recki piszc o nim: »Nec minor Henrico pie!ate, animoque i\ lalhias Obscura quamvis 11 lare PraesuJ eratu. S!Q,d SllclzQ, niektórzy,
że nazwa ta pochodzi od pieczęci, jakiej biskup :>'Iaciej używa\. Na lej pieczęci

byJa

postać Najśw.

kiem

głowa św.

I\laryi Panny z Ozieciątkicm Jcws, a pod wizerunJana na misie 11') Akta wspominają, że hy ł już biskupem 23.

lipca 1392 3) . DJugosz w
Strepę

histor~' i

swej pisze,

sek rował

Jakóba

niedzielę

dnia 28. pażdziernika 1392').

że

Maciej biskup przemyski, kon-

na arcybiskupa h<llickiego w

1;;ościele

t1\rnowskim w nie·

Zasiadłszy

na stolicy biskupiej postaral się Maciej o to. że Władyslaw
Jngiello zntwierdzil uposażenie biskupstwa przemysł,iego, uczynione przez kró
lawę i\ l aryę,

jak

również wyj ęcie

wsi Równego, Cergowy, Brzor.owa, Doma-

radza. Radymna z pod s.'ldownictwa świeckiego, dekumentem wydanym w 00broslttnach dnia 14. czerwca 130G r. ~). Chcąc ust..-uić pobór dziesięcin w dye ·
cezyi

ugodzi ł się

biskup ?o.Taciej za

mi dyecezannmi w ten sposób,

że

zgodą

mieli

i

wiedzą
placić

z

stolicy Apostolskiej ze swy·
każdego ł anu

czynszowego

rocznie po 6 groszy pragskich z tych Janów, z których przed tem p łacono
po 4 grosze, a z innych mieli placić tak, jak dawniej, n więc po 8 lub po
I) Kodeks dYlI!. k:tteolry

kr~k.

T. 11. Itr. 171, 17t1.

' ) A. G. Z. VIII, 19f>.
' ) Kodck$ dy-pl. kIt.!ed. krak. T. II str. 171.
' ) Oiugon. II ,IL. 1101. lib. X. Kwnrtll.huk hist. Jt IlIn
I) A. O. Z. VIIL 39.

~tr.

36.

-
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ten zatwierdzi ł Wł adysław Jagiello dokumentem wydanym
dnia 17. marca 1395 r. L) Jednakże dyeceznnie nie chcieli skła·
dać tej opiaty, dlatego to bislHIP Maciej udał siC;; z lą sprawą do Papieża Bonifacego IX. Pnpież listem wydanym w Rzymie dnia 8. czerwca 1397 r. polecił biskupowi wrocławskiemu, aby zbadał sprawę, rozstrzygnął spór i zmu12 groszy.

w

Układ

Przemyś l u

sił kościclnemi

karami nieposlusr.nych do oddawania

dziesięcin, należnych

bi-

skupowi. ' ) Celem lepszego uposażenia dochodów stolu biskupiego nabył w r.

1402 na własność biskupstwa wieś Blizne od Laczka \:Volocha za 100 grzywien,') a później , bo \V r. 1408 wieś Lubtltową od Zyndrama z l\lasz1wwic,
miecznika krakowskiego, za 300 grzywien f). Tego samego roku nabył biskup
Maciej od Przecla\V<t ze Wzdowa sołtystwo we wsi Nlichelsdorf~) (dziś ~Iicha
łówka, przysiółek do wsi \Vysokiej parnf. Dobrzechów). Postarał sil; również
o przywilej, mocą którego Władys l aw Jagiełło dokumentem, wydanym w :\Iedyce dnia 14 pażdziernika 1403 r., uwalnia katedrę przemyską od opiaty poddymnego i innych danin ze wsi Radymna, Równego, Cergowy, Brzozowa i Do·
maradza 'l.
Celem dalszego ponmożenin dochodów biskupstwa, a to, jak się wyraża,
w tym cclu, aby, mając z<tbczpieczone sprawy doczesne, tem troskliwiej można oddać się

sprawom duchownym, sprzedaj dnia 15. lutego 1412 r. soJtystwo z prawem założenia nad rzeczką Lubntowa wsi Lubatowy na prawie
magdeburskiem, Piotrowi synowi i\lichala,

niegdyś

soltysa z Równego za 700

grzywien 'J.
Dyecezya przemyska nic miala
halickiej,

fp6źniejezej

ścislych

granic ze strony archidyecczyi

archidyecezyi lwowskiej) a Jak6b, arcybiskup halicki, przy-

w ł aszczał

sobie wielkll część dyecezyi przemyskiej. i\laciej udał się z prośbą
do Bonifacego IX. a ten poleci! w ~. 1397 8) biskupowi krakowskiemu Piotrowi Wyszowi, aby granice lak wyznaczył, jak były przed połączeniem Rusi
z Polskf!. Nasll;pnego roku p rzyhył biskup krakowski do Lwowa i tulaj wysłuchawszy

prokuratorów obydwu stron,

wydał

dekret w dniu 24.

września

1398 r. , mocą którego granice obydwu dyece7.yi tak zostaly określone. ~

l ) T/lmte .tr. 38.
'I'amł.~ 8tr. 40.

'}

J) A. O. Z. vn, 46.
' ) A. O. Z. VU I, 69.
6) 'rll.lntC .tr. 6t.
') 'r",n:lC nr. 62.

') A. G. Z. VlU, 62.
' ) A. G. Z. Vll. 38.

Grunicę ma
Dniestru, a dalej

stanowić

Dniestr
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rzeka Stryj od żr6Jd swych aż do ujścia do
do miejsca, g,lzie błotnisty poto1, Blozew

aż

wpaJa do niego. Dalsza gmina jest oznaczona potokiem Blozwi}\ od Dniestru aż do potoka zwanego IV dOkumencie" Rak" (powszech nie zwanego Rusz)
i Ja granic między starostwami lub:u,:zQwskiclIl a grodeckicm. Zamki TLlstan,
Sambor, obwody stryjski, drohobyd;i ze wszystkicmi przyległości,lmi z tej strony
wspolllni:tnych rzek z pclncm pT!lwcm i wludzfj . ze wSlystl,irni dochodami
minl)' należeć do dyccezyi przemyskiej, do biskupa l\lacicjll i do jego następ
ców po wieczne czasy I ). Biskup kmkowski wyjechawszy 7...: LW!J\\'Il, \\ rJal
J arosławia na dniu ~7. \\Tzcsnia 1:398 r. uniwcrsal dł} Jana ze Lwowa i do Jana z Prrtnducin:l, kanoników przemyskich, jak również do dudla'

jeszcze z

wiclistwa calej dyecczyi przemyskiej, znkrcśloncj nowcmi grulliclUni, rozkn·
zlljqc ducho\vicliMwu pod posluszclistwem i pud kafą ckskomullild, by ci lub
ten, co po przeczytaniu tego del.retu wezwanI nędq od biskura :\1.'lCicjH luh
od jego pro)wratora, wprowO\Jzili go w posindanic lIIi.Lst, wsi, miejsc objc<tych
ok reslonclni granicami .
Rozkazuje dalej, by IV uWUntl.stu dniach re dll.l1el1l ~ohic od biskupa
przemyskiego upomnieniu we wszyst).:ieh rzeczach dllchOWllj'cil i słusznych
byli pusłusznymi wraz z wiernymi swoimi, sklaJaj1lc biskupowi, jak to dotąd
dla arcybiskupa halickiego czynili, z dochodów i z p6) zwykle dziesięciny sno·
pieniężne

pOwe,

czynsze i inne zwykle daniny, jak to prawem lub chwaleb-

nym zwyczajem są zaprowadzone ~).

Pod dzielnym zarządem hisl.:upa, troskliwego o dusze I\rwil\ Najdr. I'.
Jezusa odkupione, wZl1wgala się liczba wicrnych, a stąd także potrzeba by ło
tworzyć
wstały

nowe parane i zak ł ada.ć kościoły. Jakoż ?.rt biskupstwa. i\lacieja ponastępujące parafie: w r. 1.'593 tv Przewors)<u i w Hudolowicacb, w r.

1396 w Tuligłowach (ad JaroslnwJ i w Pantalowicach, w r. 1398 w Krzyw.
czy, w r. 13u9 w l\osieniclLch, r, \·100 \\' Le7..a.js)<u, \\' r. 1·104 w :\losciskach, w 1406 \.... Żurawiey, \\. r. 1408 w l3ojowicach (przeniesiOI1I1 1.-)·l2 r.
do Hussakowa). w r. 1109 w l<osinie. w Hunmiskach i Lącc, w 1411 w Urzcjowicach, w r. 1412 w I\rasnem, w r. 1419 w Wys7.rttycach 3).
Prócz tego runJawni ołtarze i tworzył prebendy 4) przy istniejących już
.) 'rll mi,'

~tt.
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fI A. G. Z. \' IIr, Ił. I'n.y;lłetel dU"1:eoiei/lu. ,'TIt .... 11 H. l il3:ł :tu:tt 1V .<It. 8~-911
') I''' wl (l " ski o. C. ~1r. it /1,1". l.
' / P rel,~"dy czyI. /111/1'1<' "11y to ł,cne6cl" ,1"lpUci,. łml\y ...·iĄu nc do IlOjeJyll .... sycb ol.
tAn.y w pe"'/lylll koiCIele. ""I'IAn, który tu hl'ueiicmm ottl)'mlli, )(w /l1 .11,1 "ltllr:ty~11l , II\ta l
obuw'I\l'.l'k 6Ilr,r/l"" "'" .., pe ... "" '\ul mne ~w. "It ,ntpuc19 hlll,IĄ!CIf!I ... odl,rAWIM pe ... ,,~ IIjll,O .
tc{I!! "" '\\1 liII",,,· ,lo }bt\;l Uosk,rJ lub IlIuc obowlly.kl. wyo.UlIW ,,- I\kcltl f\m,lIIcyj"yn"l .

•

-;j4 -

plltllfiach. I tak: zfundowal ołtarz z altaryl\ Najs\\'. }'lttryi Panny, sw. Grzegorza, sw, },Iarcina, Augustyna, Amb rożego w kościele katedralnym. Altaryę
tę uposażył dziesięcinami z miasta Sambora i wsi Czukwi. Ufundował oharz
z allaryą św. Krzyź..'\ w kosciele paraf. w Krosnie. Uposażył kaplicę pod we-

zwaniem ~Zwjaslowanjn Najśw. ~ l aryi Panny" nu Zamku I\amictlcu (Odrzykoniu) dziesięcinami ze wsi Michnł6wld, a to na prośbę Klemellsa 110skorzcwslciego wicekanclerza I).
Wprowadził do dyecezyi swej kanoników

regularnych sw. Grobu jero-

zolimskiego i oddal im zarzqd pflTllfIi w Przcworsku i Lei1.jsku.
Pragm\c, aby kler dyccezalny mial pcwnq urzędowll instrukcyę, jak mil
postępować w duszpasterstwie wydal, idąc za przykladem bislwpów kralwwskich,
statuta dyecczalnc i takowe ogłosił na synodzie dyccczalnym (pierwszym w dyc·
cezyi przemyskiej), odbytym w Przemyślu dnia 20, t~zerwea r. 1415. W jł\kim
to celu uczynił, sam powiada w przedmowie: nP1'o informationc snccrdotum
et praesertim ecdesiarum parochialium rectorum. nOSlrorum subditorurn, nec
non ernendatione morum et cQltertionc delictorurn eorundem saccrdotum con·
slitutioncs infmscriptas, proll! status episcopatLLs nOSlri requiril ci qualitas ref·
sonarum, edidinms ipsas clero in pmesenti synoJo pubłiC{\ndas~ . Duchowień
stwo polskie. zwłaszczn duchowieństwo niższe nie positldalo ani nawet rr1:y
końcu XV. wieku dostatecznego wykształcenia; nieieden proboszcz ledwo umia!
czytać,

połf\czone by ły

z pisaniem

będqcych w

Polsce w obiegu

goSć. odstręcza!a

i bardziej

\V

bardzo pownżne truuności l); mala liczba

rękopis6w,

ich niczwykla z lej przyczyny dro-

naukach znmiłow:lnych duchownych. lak

gromadzenia bihliotek jak i dalszego cwiczenia
czyną,

wych

niższe

że
7.ajęĆ

warstwy

o nabytych w

JuchowicństwfI

duchowiellstwo

stanqć

niższe

w naukach. To

było

wykształcenie

ułożone

przy-

zawado-

windoll1o~k:iach,

że 111\4

ich bardzo nicdo-

na wysokosci zadania, musieli biskupi

w odpowiednio

było

wśród

zapominaly

szkole ek:mcntnrnych

wct w zakresie nauki O lIkrament.'\ch
stateczne. Chcqc

się

Ou-

podręczniki,

zaopatrywać

w którychby ze-

brane były w krótkości, ale dokładnie niezbęJne knżdemu księdzu wiadolllości
St.'1.tuta biskupa 11acieja 5<1 przeróbkl\ statttloW bisl,upa k1'1lkowskicgo NanlH:ra
z

uwzględnieniem

Przeróbka

w jednym przypadku statutu\\'

polegała

lIilstępCY

Nnnkcra, Jana Grota.

na pewnych zmianach stylistycznych, nn skr6ceniu nicktQ..

' ) k O. 7.. " III , 61.
' I U. Ulnuowskl. Kilk:.. U""0ll' u
kom"yi h"wrrclIul'j 1'. " nr, ~.

~'I\tlltn~h

~y"od(,w

"yl'~ ~~,.llIyeh

I\rllków. AreluwulU

- 3arych przepisów, na zamieszczeniu innych ..IodatJ,ów, rcflcktujqcych na party·
kularne stosunki przemyskie. Dwa tylko postanowienia

są zupełnie

nowe: nOe

mendicn.mibus i de tabuln ct matriculll·. Statut'!. dyccczlllnc za wie rai}' nas tepują
ce

rozdziały:

I. Scquitur tle vcneratione sanctorum l).

11. Sequitul' de baptislllo, sine 'lllO nu!lllm sacrl'lmcntorllrll proftcit

lIl. Sequitur de cont1rmatiollc.
IV. Scquitur dc poetlitentin.

V. Sequitur de Euchnristill. id est cle Corporc t:hristi.
VI. Sequitur de Sacra Unctionc.
VII. Sel.juitur de. Sm;ramento ordini!;.
VJlI. Ue SIICfUlnento mlltrimunii.
IX. SCl.juitur, ut

S3.cmtllcnt~t

non \'cnclnntur

X. Sequilnr ,1c con!n\ctationc n:rWH :ottcrmarum.
XL Scquitur de hori:; diccndis.
XII. Scquitur de vigiliis JCfllJlc torUIll.

XIII Seqllitur dl! ()r:\tione dominica, salutationc angcliCil et simIJolo.
XIV. Sequitur de rnissis diccnJis.
XV. Scquitur de Illcndicantitl\ls.
XVI. Sequitur Je tabula et tnrtlricula.

XVII. Sequitur de pulsu pro pacc.

:XVIII. SCquiluf de "ila et honestatc clericorum.
XIX. !:iequituf ,le 111110 nCslll cohabitatione clericorum.
XX. Sequitur de horis in eccJcsin noslm Cathedrali Premisliensi diccndis.
XX!. Scquilur de dcricis non rcsidentibus.

XXJl. Sequitur de theloneis ct exaccionibus.
XXIII. Sequitur de Symonia.

XXI\'. Sequitur, u t quilibct saccrdos suac potestatis limitibus sit conten·
tus (de cllsibus cpiseopalibus L

XXV.

~cquitur,

cum cJericus in slleris ordinibus constilutus capilur, oc·

cidilur, vel gra\'itcr vulncratur.
XX\'!. Sequitur tle usuris.
XXVII. Sequilur Je cnliciblls.

:\X\'I1I. Sequihlr Je \'ictricis.
XX IX. Scquitur de ill;, i!lllhus ccclcsiustica sepullura est dcneganda.

"' tuQ

,) Il. UlnnolO.ki : An .. l ~~ł~ " .1
koru"yi .. i~torye1:,,<:j , T , V ~ tr.

1"~loril'tm

,M,

iurid canon;':;!11 <!ioe"es. I'rem;Allelllti. Attlll.

do 377.
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xx.'\,

Scquitur de constitutionibus obsetVandis.
za obo\Vi~zek mój do powyższego spisu tytu lów dać niektóreuwagi i znznnczyć odmienny zwyczaj w obecnej praktyce. I lak: Przy chrzcie
św., udzielonym dziecku in caslI nccessilatis nie przez knphtna, jeżeli proboszcz
mial wqtpJiwosć, czy chrzest był w1.Iżny, dla tern większej pewności nakazywnł St,1tUt oc br'.lcić go pod kondycyą, która tuk opiewała: Jeżeli jasles ochrz'
czony, nie cbrzcz!; cię nupowrót, lecz jeżeli nic jesteś ochrzczony, ja cię chrzczę
\\' [mi!; Ojca ... Ten, kt6ry przyjtli bierzmowanie, mial nosić na głowic białą pr..::epaskę aż do trzeciego dnia, a po tym czasie miała być przepaska spalona,
czoło wodq zmyte i woda do ognia wylana.
Uważam

Wielka kara była za wyja.wienie sekretu spowicd7.i, fllbowicllI nic tylko
spowiednik pozbawiony swojego urzędu, lccz także mial być Z1\1II[mięty w klasztorze na cale życie, celem odbycia pokuty. r.'ie mógl się spowiadać parafianin przed knplaneOl z innej parafi i jak tylko za pozwoleniem
proboszcza. Jeżeli ten, który prz.vjl\! ostatnie namaszczenie, wyzdrowiał, mini
Illiejsca namaszczone olejnmi św. zmyć wodq i wodę do ognia wylac. Ostntnie olejem ś\\,. nnmazanie mialo być udzielane osobom od 14 łat życia.
mini

być

Tempom c1ausn do odbywnnin wesel by ły od nied;deli I. adwentu aż do
oktawy święta Trzech Króli, od niedzieli siedemdziesiątoicy aż do niedzieli
rrzcwodniej, od dni kr.tyżowych aż do Oktawy Zielonych Świq,tck
ażeby I.aplnn knżdy, mający celebrować , spal \\' nocy.
z jakiejś przy~zyny w żaden sposób nie mógł spnć . "et ci/gestio
fuerit, miss,'\m lidte celebrRhit. esl litmen tutillS abstinere".

'Wymagaj statlll,

Gdyby

zaś

ccłebrata

Kitżdy

proboszcz miitl OdpTllwić przynAjmniej raz na tydzien wilie za
dusze zmarłych. ).lial również probos ~cz obo\\'l(\zck odmawiać i wyjaśninc
w każdą niedzielę· Ojeze nasz, Zdrowuś l\laryo i Wierzę w Boga OjCA.
W każdcj l\lszy SW., z wyj"lkicm ż:llobnych, mial dodawllc proboszcz
do ostatniej koi1ekt~·: nEt fIlmulos luOS regem nOSIrUm el antistllcm nostrutll
una. cum sibi commissis dirige in viam salutis aeternne et ab omnl ad\'ersilitte
custodi" .
Każdy kapłan, odpf3wiający ),tszę sw., mial dll'.... Il~ do poco'llownnin obrn7.
P. Jezusa na krzyżu. Przystępuj1łCY ~Io tego ca ło wania zyskiwał 20 dni od·
pustu.
W kaj,Jym kościele miano w ewsic zachodu slOllca dzwonic po trzykroć. Wierni, ktÓrzy w ewsic dzwonienia odmawiali kl~c7.ąco trzy Ojcze nasz
i trzy Zdrowas ).1.. prOSZllC Boga o pokój, zyskiwali 40 JtJi odpustu. J\aplani
mieli w każdą niedzielQ za~hęcać swych partllian do Iych modlów.

-
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Nie \\'olno by ł o nosić kap ł anom sukni czenvonych, ?iełonych ani pierś
cieni, nie wolno im bylo chodzić do karczem. nnec tabernas causa potacion is
intrcnt, cum hoc prełatis tantummodo competit ex otricio diguitatis·.
~ader liczne były rezerwata biskupie, bylo ich aż 28.

Statuta powyższe wraz z rubryką obowiązującą w dycct!zyi przemyskiej
minł kaidy proboszcz tej dyecezyi nabyć u notaryusz.'l kuryi biskupiej. Kt6ryby tego nie uczynił, mial zarłacić dwie grzywny na fabrykę kosciola kale
Jralnego.
Na tym samym synodzie oglosi! biskup :-'Iaciej rubryccllę czyli directonUIll officii divini. Dlaczego to uczynił, ogłasza również w przeJmowie Jo sto.tutów dyecezalnych, a lHiallowicic, że do nowej dycccz,yi nar1ywal kler nader licznie, ale mial rubryceJle różnych kościolow. Chcl\c więc zap rowadzić
jednostajność w odprawianiu nabożellstlVa, ogłasza i wydnjo nft synodzie rubrycellę d,yccezalnq, której się ściśle majl trzymać wszyscy karlani dyecczyi.
Chcąc ułatwić lderowi dyecezaJnernu postęp w doskonałosci k..'l.płaiisłdej,
jnkoteż złączyć go związkl Illilosci braterskiej, ustanowił hiskup :\lnciej Bractwo kaplatlskie. l ) Bractwo to, zalożone naprz6d w Hzymic. w prowadzone
w r. 14 19 do dyccezyi krakowskiej, mialo za patronów Ducha św. i N. :\Iaryę Pannę· Ku czci tych Patronów mieli się wspó ł bracia zgromadzać cztery
razy do roku. Na Imżdej takiej kongregacyi odprawiono trzy i\ls7.c św.: o N.
~Iaryj P.J za zmarłych współbraci i do Ducha św: Przytomni współbracia modlili się w czasie :\tszy ŚW., trzymajq,c palqce się świecc, Po pierwszej l\lszy
św. odprawiali p rocesyę, po ;\ Iszy żałobnej by ł a kr6tka egzorta n po :\lszy
św. tlo Ducha św. naradzali się nud sprnwami Bractwa. Do Brnctwa tego
przyjmowano tylko kaplanów, ciCRZąCych si~ dobr" stawą Statuta Bractwa
były następujące:

a) Kicdy się dowiedzieli o śmie rci współbrata, kaznli zyjl\cy współbra
cia trzy razy dzwOnić w swych l;:o~kiołflch, odśpiewał i wilie i odmawiali
psałterz . \oVszyscy miełi siQ zgromadzić na egzekwie, odprawiane Ztl duszę
zmar ł ego brata, ubrani w ł,olllze i stuty; wszyscy czytnJi ,\Iszę św. za dusze
zmarłego a trzech śpiewało.
b) Knżdy z braci odprnwiu l w SwOim kościele przez ośm dni Wilie, a
w ;30 Mszach św. minł wspominać imir; zmnrlcgo; pr&'z tego przez cale ży
cie miał pamiętać w moJI:lch O 7.111nrlym.

-
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c) l.Jo wspó ł udział u w modlitwach brackich byly przyjmowane i świeckie
osoby; każdy J.:apJ:m po śmierci osoby świeckiej mini Ul jej duszę odprawić
osm i\Jszy św. z trzema wiliami ; osoby zaś
m6\\ljć IUO Ojcze nasz i tyleż Zd rownś M.

świeckie miał y

zma rłego

Za

od-

d) t\::lŻdy proboszcz minł z Ambony polecać duszę zmarłego wc \\szy-

stkie niedziele 117. do rocznicy smierci; w
św, z wiliami.

rocznicę śmierci

mini

odprawić i\lszę

;\a \!zele Bractwa stali prowizorz}', wybierani na rok. klUTym pojedym:;.;y
członkowie składali następuj~ce

przyrLeczcnic: "Ego N. rc<.:!or ccclae in N.

promittO per haec S. Evangclio. provisoribus fraternitatis obcdirc in omnibus
licilis ct honcstis, et sccundum formalIl SIIl!utorum, salvo tamen jure Prul'lll-

lOrll!l)".

Prowizor7.~'

byli

obowiązan i wyb rać

nil oil\ braci listownic, ilel.roc
p rzcdstrtwiać

miejsce

Il:l kongregacyę,

zachodzi łn koniecznosć

zgromadzenia

zwołul!

się.

(Jni

mieJ i woiosld na zgromadzeniach, a sl.oto konfratrzy przYN1i

takowe, znpisywi,l no je do ksif\żk i brackiej. To Bractwo i statuta jego za·
twie rdził biskup l\lacicj dekretcm , wydanym w Przcmyślu dnia 25. stycznia.
14 H.l r.,

fi

zarazem nadal odpust 40 dni bionlcym udzial \\' obowi:\?.kach

1~1'I\'

ctwn i \\' pogrzebie zmarłego brata. Pozwolił również nalcż..1cym do bractwa
wybierac sobie "in a rticulo neccssitatis" jakiegokolwiek spowiednika, który
przez to samo

otrzsmywał w ł adzę

rozgrzeszenia swego penitenta ocl. wsr.y'k

kich rczenvntów, zastrzeżonych biskupowi.
Biskup !·vlo.ciej p rzeniósł kośció l k:1tedmlny z dawnego Jwscio!a
nego, zamienionego przez pOprzednika nu
zaml.u. W Indyslaw Jagiello

odebrał

kościół

schizl11ntykom

katedralny, do
jnkiś kościół

pll.r;łii;ll~

kościo ł a

nu

nn zamku i

darował

go klItolikoOl. Kosciól tcn zamieni ł l\laciej na Iwtcdralny. W ladyslaw
Jagiello odebrał kośció ł schizmatykom z n:lslępujf]cych pobuJek: Naprzód,

aby
nili

się uspmwiedliwić
Krzyżacy,

zt!

przed

światem chrzeScijańskim

z 7.•arzutu, jaki mu czy·

jest szczególniejszym opiel<Ullcm i poplecznikiem schizma-

tyków, pOwtóre, aby

ukarać

Rusinów za ich

ch\\'icjnosć

i bunty I)

I) JJ i,tor)'k A. Prcx:hnJklt lit" (I t9j 8llra"je l,i.-l<": Z n'ł,IIHlli ho~łHlj,,~j ,Ia,lw,!!, j
hojnego JII!;:ie lly poIIYI)~ly ~i~· "lrlIelllpey~ , IIIf'Il",ltMy dla ,1ucho,..,,~j I 'w,cek,ej I(u~'t rów_
"ocl.ę~"il! y.rui P'l "'8ł";' tu i 6w<lt,,· 1.~m'Il!1.ki, !lr~!tAi4er ' ''Uli'''. jAk II. I' .... C'UUII<'.l, hll~y"kl~h,
... h"nty "iebe~piec~"l' dlA I.~ń~twl\, jlllt .,. 1\. lulkftl.orM",' rOk08"" \1:11 (>t.II',·.W Swidryg,e1ly.
C"'<';-l!IW nIl WIlI ,.. r1'6 1cc 1;... ","Ir~llu .... kuni hol<lcl'l",",kllmi J( OMlIY, Jllk 1. ... oj ...... ()d" f:tcf:mclllo,
W'1."i~cllj" Ilu.inl "ocynlue wojny Ulik buul Mucby) rnyll~"u' t"IIUull poili'" ktlljll ~tI\i" .ię l'uUyu'4. II. eY" 'i1i'illlc!" ",ieezem i )JluJ;l... m lac.illn ... I1ll1.lt 'ltl'<"'" l!!l:r.ruomor!k ,cIo 11()I;1I'''o;l/\,
com ~''J IW ",~ly,l~m o IlIt ,b ,eBil'jtld. Z/\ kIltdym ""em k.rÓlowl~ Ilum" Imrot ofl}.tem, kart,
prllykl/\(!nlc 1.dtllJtó... . ,..... zLĄ,,·;lIj\ id pr:ty",IJo'jó"', 1~<!1I l'\) ,krune wlnowAje6\,. "rtel'/H'&/\jll
Im ehql"'e, 1'I"X}'J"'''il! "" po .. rM 110 I I\~ki, "\!y ich ~nrl\ ..... 1~k~le.l1i \lboI<ypl\e dobro,bicjft"·nmi.
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Biskup Eryk uSlanowil, by kanonicy kapilulni mzem mieszkali i mieli
wspólny stól. !'oniewni Imnonikumi tnk za Eryka jllk

l

za Macieja

byli

kaplani z różnych dyecezyi, a może i z różnych narodowości, więc powsta·
woly między nimi nieporozumienia, n11 czcm derr'iala służba Boża w koscieJ"
k:lIcdraJnym. Chcljc

zaradzić

temu

złemu,

zmienił

biskup .\Incicj \\' r. 13fJR

d nia 13. IULego dekret swego roprzcdnikll co du wspólnego sIalu i micszJ,ania kanoników katedralnych. Za wlllsnc pienilIdze n/lbyl jużtO gotowe domy
jużto

Icżące

place,

mieszkać

\\' blislwSci

kościoła

katcdralllcg-o W tych domlmch mieli

kanonicy po ulVóch z wyjqtJdem dzieknna,

Dobra kapitulne

podzielił

między

\\. len sposób

kanoników: Ola dzicknna :'IIi·

kol.lja, syna \Viganda i kantom J11110, syna \Volmar.l,
ktmoników
Jan~l,

~ I ikolllja

prł\cznaczy! wieś

syna h:rystynn, i Piotra z Lubaczowa
llzicsięciny,

wieś

mialy

Buszkowiczki. POZO<;ttllb dochody
hyć

obracane na dys!rybucyc,

I\aidcj soboty po nic!>zporach przcd wieczcrJ.1\ minI
(I~

I'niJmt; dla

z Pilzna, Jana CapeUc folwark IV Pilwhcl'lch, J!u Iwnoników:

kunonickic, a minnowicie

Wili! 1 fcrlon

ktOry nlies;>;kal oSObno.

każdy

kanonik Olrzym)"-

groszv). l{ozl!tlWn ic!wll le mialy prJ:ypadnc 1)'11':0 dla obec-

nych z wyjątkiem dziel.:rma, który chuciaż nieohccllY, ulia! te dystrybueyc
Otrzymywać

' ),

Z kapitull\

zawarł

biskup

~Ia cicj

nastiOpują..:e

u~ody. Nadał

w r. 1:i93

knritule dziesięcit1Y z Jarosławia, Przcworsk;l, :"J"o\\'osiclec i Ostrown,
dochody z l.::lrczcm w RadynlOie, które
biskupa Eryka tJ,

li

przcdl~1I\

by ły

fi

to Zrt

oddnne kapitule przcz

teraz wrócily Jo biskupstwu. Dozwolił i poświlldC'zył, że

:'Ilil,:olnj, srn Wigandll,

tłzicklll1

i Jan, syn \Vollllam, lmntor knpituly przemy·

skiej, sprzcdnli sołtysIwo we wsi Pnikucie .\Iacicjowi, synowi krawca z I\,IŻ·
mierzaS). (I<apiluła odkupila to sołtystwo w T, !41i zn 2[2 grzywien ł ). Lld·
dal \V r, 14Ut, kapitulc Jziesil;dl1)' bi:-kupic z Przem yśla, Żumwicy. Ostrowa,

]";osienic, 'vVySZlltyC, Witowie (wedle ks. PawilJ\\'skicgo UjkowicJ \V 7.mnian 7,a
posiadłość Hanczkona, połoillnf\ blisko Przcmyśht ~). W r, 1412 z powodu przeniesienia katcJry na zmnck dnrllwal kapitulc clziC'sic;ciny z obwodl( jDroslawsl~jego e.l,
Nl\lcnc~n~ c;~rJl illl l\

t;,kal! ('~r\;,~w, Jr.ll I'n~rNI"it) t.r~ł~ ud~,l\ł '" 'tII,,·j.'r,,~łlll.('l, ł""I',"l; swo.eh
lIiel(o•.li.ycll, lulJ Ol(lh"~C. "" "r"")',,,ł,.. 'Mllłu.,·' (>lu"";",.Io.,,... , ~'H"'U i u;~ ł, ...;;~ ... k..... I1:illl I';le.
IIIU. 'l'dl·in. t:Jlk'J
211"/""':1 " .. ,Itlll'lllr/,yt\ ~"ł,,~ "I,J .... y. i,t· K,ty J~glł,lI" j~,lllf\ ro:kll
.u.,,·jll I!erkw;~, ~wil\.k1~,~ tł"b r"tl~,~j'I ... ",: .Ir,,>;!! fi;);,. ".II.i,·Yn Jr " 'yt.'II''''C(IlOl, jlllt ~·"lfJjrt'
w /+-cełll!l;/u , Z .II,ejów I;u,j \Jr"""Ak ...J, KW1n. hi01. 1.. % .1(. ::.au.
' ) A (;. Z. Vtlt 41~lug

'1"1",1.""

lJ 'l'1\",tU 4.',.

I) 'J'rt"':<e I9.

oJ '\'lIn,1", f,l.
ł) '1'''m1~ 6!.
l) l'lIwlo ..
o. c, 111I$t. 71.

·.k.

X:\ łI .
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Wśród tych zajęć tak rozlicznych znalllZł jednak biskup :'.Iacicj czas na
oddanie usług tak państwu jak również i sqsiedniej archidyecezyi lwowskiej.
Brai bowiem udział w sejmie ogólnym w Horodle, odbytym w r. 1413; by ł

na zjeździe w Szramowicach wraz z biskupem płockim Jakóbem, poznańskim
Wojciechem i wilenskim i\'1ikolajem. Na tym zjeździe paktowano ze Zygmuntem, mężem Maryi, córki Luth.... ikll, roszCZ1\cym sobie pretensye do Rusi Czerwonej. Prócz tego w r. 1408 pogodził mieszczan lwowskich z ks. Janem, synem !~usina, proboszczem kościoła parafialnego N. 1\laryi Panny. ''vV r. 1413
zarz11dzal in spiritua.libus archidyccezyq lwowską.
że

i\lajqc na uwadze te wszystkie jego prilce i starania, musimy przyzn<lć
ojczyźnie n przcdewszyst1dem dyccczyi
przemyskiej oddal jak najle-

psze

usługi.

Umarł

najpmwllopoJobnicj

\V

pierwszyc h miesi1\cach r.

1420. Utwier4

dza mnie w tem przekonaniu dokument, wydany przez Władysława Jagiełłę
dnia lol murclI 1420 r, Dokumentem tym kwituje Władyslaw Jagiello Lwowian z odebranych od nich 235 grzywien szt:rokich, 39 grzywien średnich
groszy a należ1\cych się od nich 71Ś. p. biskupowi przem)'sl;:iemu Świeżo zwar'ICII"''' , Te slowa ostatnie udowodniaj1\, że biskup 1-.lacicj zmarł

lutym lub na
dralnym.!)

początku

marco. r. 1420'). Pochowany zostal

\V

I) AGZ. IV, 103.
' ) Aofoui

ProchllłkJa,

Codex epistolllria VilOldi CUC01'iM 1882 . tr, 4.60.

\V

styczniu,
kate-

kościele

III . .JAN US Z z LUBl1:;! NIA
Lubieński

herbu D a tiwa.

1420 -

1435.

Po śmierci bis!"-upa ~Iacieja ofiarowała kapitula przemyska tron biskupi
naprzód Janowi Szafrancowi, dziekanowi krslkowskiemu , a gdy len od m ów ił,
mistrzowi Andrzejowi 7. Kokorzyna, kustoszowi sandomierskiemu. Jednakże
i tcn podziQkowal za ofiarowam\ mu godność. Wtedy papież r...larcin V. na
prośbę

aby

króla

Władysława Jagiełły polecił

tenże 7..arządznl

na czas wakansu

a rcybiskupowi lwowskiemu Janowi,

dyecezyą

przemyskq. Po pewnym

cza~

sic zgromadzila się kapitula na wybór biskupa. Po odśp i ewaniu Mszy św. do
Ducha św . nagle, bez żadnej zwłoki , za natchnieniem snać laski Ducha św.
jednomyślnie

wybrali biskupem Jalla z Lubienia, doktom

dekretałów,

kanonika

przemyskiego. męża przezornego. zalccajł\cego si" życiem. obyczajami i
cnotliwymi czynami. Zaraz odśpiewali Te Delwl lalIdamlIs i ogłosili dokonany wybór kle rowi i ludowi. Dokonawszy wyboru, uwiado miła kapitu ła papieża l\larcina V. o dokonanym fakcie, przesłała instrument notaryalny, dotYCZ<1cy tego wyboru, i

prosiła

o potwierdzenie

prawionym w dniu 30. sierpnia 1420.,

tegoż. I) Papież
prekonizował

na konsystorzu, od-

Janusza na biskuPlI

przemyskiego. ')
Tak więc zasiadł na stolicy biskupiej JWIIISZ czyli J aJJ z Lubiellia, herbu Doliwll, z przydomkiem Ślcdź, doktordekrcta ł 6w,') kanonik przemyski, nadworny kapelan Władysława Jagiełły. ')

I) AnionI Proch ukn: Codex

"1,i~toIĄri~

Vitol<H Ono.co ... i"e t SS! Atr. 460.

I) J o•. KOfZłHuoweki Exeerpt .. u M, ri. mllU l,uoriptls Areh',,' CoIlBi8Wri"li. lłom .... 'I; erA-

C(l"ine 18')0. 81r. 16: AmIO III. die
Ecclel'"'' l'renli~l;eM' in !łun' II, ;n
IIDDnl1 lJeer~loriu m Doeloria.
') w r. \402 ''':rIU:l'uje jAko
ski, :rIApiRuje d"tiel i9~in9 dlll. hl'liey

Vener;8 III. J{Ą1. 8ellteUlbr;'. E .... ,lem <li I! provi,um est
proyh,,:ill. x.,...opolien,; "'l\.CAuli I,,~r lIlortem (le I,unom, Jołwiad e k nil. dokumencie, któt)'"ln ;\laeiej,

hisku'p pr:zemy.

lIa snmku kAllIie"i eekim (odr:z)'koń.kim) AGZ. Vn l. ltr. 62.

~) W r. 1411 jdd1\,1 J "LLUU 1\ r01.kuu kl\)11\ WI Mlys lll.wll do RayUlu, IIby IIlub'elieo ...i
kJ'Ólewskiemu, Mikoh,jowl 1'r.\bie, utoro .....ó drog'l) do Ilolity gnieżni.eru.kil'j " •. I;;" rytkow,ki :
l li k"llI.j 'I'r,,\.III., !tier ... ",y prymu polaki. P"egl.\d IlOwlllech. 1886 r. I tr. lit".)

•
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Zaraz w drugim roku swego pontyfikatu, bo dn. 7. marca 1421 r, zmienił

prosbę kapituły, składającej się

na

podówczas z trzech

prałatów

i

pięciu

kanoników, postanowienie Eryka, dotyczące wspólności majf\tku kapitulnego.
Dobra kapitulne podzielił w ten sposób między kanoników:
a) Janowi z Fa1kown, doktorowi dekretałów, prepozytowi, dziekanowi
Franciszkowi, kantorowi Janowi, prałatom i ich następcom oddaje jako uposażenie wieś Pnikul, jednakże z tym obowiązkiem, że z dochodów tej wsi
ma

o trzymać każdego

roku na

św. ~Iarcina

(zn czasów Janusza, Jan syn Rusina)
mywać_ten

po

ośm

kóp groszy. Prócz tego ma otrzywieśniaków

Imnonik z pracy jednego lanu, przez

czwartą, część,
część

Wyznawcy jeden z kanoników

a z innych łanów, do dworu
wydatków.

nn1eżących,

uprawionego,

ma otrzymywać swoją

odjęciu

b) Kanonikom: Mikolajowi ze Sandomier:r.a, inaczej Lysemu,

Jerzemu

z Krosna j Janowi z Bieczn i ich następcom oddaje dochody ze wsi Pikulic,
z ogrodów i browarów, należących do kapituly w mieście i na pr.tedmieściu
Przemyśla, dziesięciny snopowe z p61, nnleżl\cych do folwarku królew!>kicgo,
l eżącego koło Przemyśla,

rafialnego, z

wyj ątkiem

i inne dochody,

mesznego i

nałeżące

przedtem do

kościoła

pa-

kolędy.

c) Kanonikom : Mikołajowi z Radymna i Szymonowi, nOL'lryuszowi miasta
Krakowa, daje dobra położone za rzeką Sanem, a mianowicie wioski:Sośnica,Bysz
kowice, wraz'z rolwarkiem,oddanym kapitule w testamencie X. ~Iikolaja Krzeszowskiego, kanonikaprzemyskiego. Zatwierdza również it~ uchwalę kapituly, że w razie
śm ie rci p rałata czy kanonika następca jego otrzymuje po nim wszystkie nieruchomości, ruchomości zaś stają się w ł asnością, kapituły.

liwszy

się

tern! ruchomosciami, zobowiqzywnli

nieboszczyka; mieli

się

również obowiązek zaspokoić

Kanonicy podziedo aniwersarza za duszę

wszystkie

długi

i wynagro-

dzić sługi. I)

Tego samego roku
król pisze,

otrąmai

że chociaż prezentował

rech kanoników do dawnych

biskup Janusz list króla

Jagiełły,

w którym

przy kosciele k.1teJralnym przemyskim czte-

dziewięciu,

to jednak,

ponieważ

dowiedział

się

z doniesienia Jana, arcybiskupa lwowskiego, j Jana, biskupa przemyskiego, że
dochudy kościoła i kapituły tak są male i szczupłe, iż 1..aledwie mogq wystarczyć

na utrzymanie

dzi ewięciu

kanoników,

wi~c

postanawia,

żeby

tylko dzie-

l) A. G. Z. VIll. 68. Podti'" i'Owyłll'lly nie byl jedul\k dogod"1 i dn. .... al po ... c\d do
roderek i uie~ ; et4d więc p6ł.ui~j pO .... ,t.ły kn."onie o na~t~p1lj4eyeh UI)()8n.tell;aeh, AJ uIIOII;/\' fUlldi Pikulioe fÓrne, b) funru Pikułieo dolDt, ej kMonl/\. ru"di llakol\e"yell. d) kalIOII;/\.
tUlldi llultko .... iee ci Sobiea.
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i

pozostajo, a ci czterej, chociaż otrzymali prezentę, mają. być oddaleni
i stan ten ma pozostać tak długo, aż się powięksZĄ dochody ka1)

usunięci

pituły.

Pragnąc,

cony.

zapisał

aby

groszy polskich na
wiązkiem

chwała Boża była pomnożona,

a lud do

pobożności zachę

biskup Janusz kapitule w r. 1424 dnia 2, kwietnia 24 grzywien
dziesięcinach

utrzymywania trJ:ech

z pól soltysich w obwodzie

księży

tyczyńskim

z obo-

wikarych, którzyby odspiewywali go-

dziny kanoniczne we dnie i w nocy w kosciele katedralnym. ') Odstąpi! ka-

pitule

również dziesięciny

z powiatu tyczyńskiego (ze wszystkich ł anów nie
i ze wsi Blażowej i Rakietnicy w zamian za 800 grzywien monety

sołtysich)

zwyklej,
rą

pochodzącej

z zapisu zmarlego poprzednika. biskupa Macieja, za któ-

to kwotę zakupiono dla biskupstwa wójtostwo w Brzozowie. ') Dał również

kapitule prawo obkładania
cin. Papież Eugeniusz IV.
w

Iłzymie

klĄtwami

tych, którtyby nic chcieli
te przywileje Janusza

zatwierdził

dn. 4. listopada 1432 r. Za

dyecezyi przemyskiej

następujące

CZ,lSÓW

składać dziesię
bullą,

biskupa Janusza

parafie: Lowce w r. 1430.,

wydaną

powstały

Mrzygłód

w

okolo

r. 1431., Blnżowa w 1432, Rychcice w r. 1434. Według twierdzenia Fryderyka Alembeka mial również zbudować Janusz, jeszcze jako kanonik, kaplicę
din cudownego obrazu

Najśw.

Maryi Parmy w Starejwsi,

jednakże

twier-

dzenie to, które ks. Mrowiilski ' ) ma za pewne, uważam za mniej prawdopodobne. W porozumieniu z kapitułą \vydał w r. 1433 prawo, aby na prtyszlość na
fabrykę kościoła

10 grzywien.

katedralnego dawał biskup rocznie

Kwotę tę

kwotę

20 grzywien, a kapitula

mieli tak biskup jak i kapitula składać w dniu

św. Mikołaja

do skarbca. Skarbiec ten mial byc zamknięty na dwa klucze, fi pieniądze
miano wydawać za obopólną wiedzą.. Gdyby kościól katedralny czy to przez
spalenie, czy prtez inne

nieszczęScie potrzebował większego nakładu,

tub miala na to ze swych funduszów dawać
pni biskupi przy swej intronizacyi przysięgali,

l/a
że

to kapi-

część fi biskup 'I,. Nastę
to postanowienie sumiennie

będą zachowywać.
Uposażenie

Jaśliska

biskupstwa powiększyl biskup Janusz nabyciem miasteczka
z wsiami: J..::rólikowq (dziś Królik polski), Biskupicami, (obecnie nie

') Codu ~pistoll'N Witoldi operA Antonii ProChASkA CrAeoyiAe 1882 . Itr. 534 .. 1)0..
b'1"UtlnAeh poc.r.ątek J)Aid.ziernikn lnl.
~) A. G. Z. VlU. 12.
ł) A. G. Z. VIIL 81-91. Myła to .umt\ nn 0"0. cZ"'y bardJlO I$.IIACl:n", pn:e...,.uujllC/II
o ..iele "Ilrloic kilku wli; dllje OUl' pojQCie o niell:..,.kłym wzmcle llrzollO"t\ •
• ) KI. llrowiń$lti, Cudowny obrt\z )łĄtki Go.kiej Stlu·owiej.k.iej. KrAkó .. 1895. atr. 18
i lIutęjlllc.
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posiadają
tV

kt6'rej

biskupi takiej wsi, nie ma też IVsi o takiej nazwie IV tej
leżą

inne, tutaj wymienione), Dalejowem

(dziś

Dalejowa),

okolicy,

Nową

Ja-

sionką.

Wsie te zapisał Władysław Jagiello IV Przemyślu dn. 7 maja 1434 r.
dla Janusza i Jego następców tak dla zbawienia swej duszy, jak również dla
tej przyczyny, że pożyczył w wielkiej potrzebie IV czasie wojen (ingruente
nobis tempore guerrarulll nrdua necessitute) pewne sumy lak od śp. biskupa
Macieja, jak również od biskupa Janusza. I) Nabył również wójtostwo IV Jaśliskach i soltystwo IV Kr61ikowie za swe własne pieniądze od szlachetnego
Jęd'.lcja de Luhne Oporowskiego. ~ Sqd ławniczy IV Sanoku poświadcza IV dn.
13. stycznia 1435 r., że biskup Janusz całą nale żytość zaplllcil. Za ł ożył wieś
nową, Domnradz nowy (dziś Lutcza), Hadymnu udzieli I tylulu i przywilejów
miasta nn prawie magdebursldem. 8 ) Około r. 143 1 popadl biskup i kapitula w
w ekskomunikę dlatego, że zwlóczyli z znplatą 70 florenów zlotych Edwardowi Ganginotti de Torraquintis i jego towarzyszom. Jednakże postarał się
tak biskup, jak i kapituła o zdjęcie tej ekskomuniki. Ludwik de Gm'Siis, doktor dekreta ł ów i kanonik bonoński, zawiadowca audytoriatu papiesiciego zwalnia z ekskomuniki biskupa i jego kapitulę dekretem, wydanym w Iłzymie
2 sierpnia 1431. ł)
Ostatnim dokumentem, wydanym za życia Jllnusza by ło poświadczenie, pisane w Gródku 12. marca 1435 r., że \V kościele paratlalnym św. Krzyża w Gródku,
dyecezyi lwowskiej, wyświęcil z polecenia j za zgodą Jana, arcybiskupa lwowskiego, w sobotę suchedni wiosennych Mikolaja, syna Bożysława ze Starzyn,
kleryka gnieznieńskiego na s u bdyakona .~) Ośm dni później już nie żył. Według Długosza uma rł

20. marca 1435 r. i pochowany zostal w
tedralnym na zamku. '1)

IV. p.lU"rH, z
Chrząstowski

kościele

ka-

CHRZĄS"rOV\lA

herbu Strzegonia albo

1435 -

KoŚci eFza.

1452.

Po śmie rci bisk"Upa Janusza Lubieńskiego wybrała knpitula przemyska
biskupem Franciszka zOrzlm, kanonil,4 przemyskiego, herbu Świerczek . Je') A. G' Z. Vll. 18. w PrOł!ilowitl\ch \111. U . mArtlI. J4~0 kw ituje Wln.dydĄw J~gie ll )
Lwowin" z odebrllnyeh od nieh 235 gt'Zy .... ien nl'rokith I ~1I grzywien średnich !-.~y, " ILltld,eyeh od nicb 4p. i\{ł\clejowi IJl!kUl'owi IH'ZN"ysk.cm.u A. G. Z. IV. 103 i Ul.

') A. G. Z.
') A. G. Z.
' ) A. O. Z.
ł) A. G. Z.

VIIJ. 100.
VllL 9t.
VIll. 95.
IX. 4S.
l) Dlugou Llb. XlI. col. 680.
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król Wladysla\\' III. (Wnrneftc/-sk), czyli raczej
Narzt1cili kapi-

regencyo, spmwujaca rzt\dy IV czasie Jnnlolctnosci krÓln. tule na biskupa Piotra z ChrZl\stowll,
sza, proboszcza

s\\'. Floryunu,

sarze wroz z bratem Piolrll
z Orzka

musiał ustąpić.

SZlllChciclł

herbu Strzegonia czyli Koscic-

kanonika kral\Owskiego.

zajęli

\Vyzt1flczeni komis/t-

dobra biskupstwa przcnwskiego. Franciszek

Dano mu

IV znrn;1I1l

za biskupstwo przemyskie pro-

bos two św. Floryanil w Krakowie. ') Prócz. tego stolica. arostoisko. wp:nllczyla
mu 100 florenów rocznej pensyi z clóbr stolu bisl<upstwll przcm'y5kicgo.~) Papież

Eugeni usz IV. zatw i erdził Piotra na biskupa przemyskiego,') El. sak ry biskupiej udzielił mu biskup krakowski, Zbignicw OJcŚnicJ.:i, w kościcle piundziczowskim ezyli pinczowsldm 00.
Najśw. ~ l aryi Panny.

Pau linów w

uroczystość

Piotr z Chrzqstowa, zllsiadlszy na stolicy biskupiej
si~

usilnie o dobro oddanej mu w
..::ezya przemyska, zalożona wsród
świeżo

dyecezyi. ZWilżając n;l to, że dyeludnQści bl\di to schizll1lltycldej, bqdi to
potrzebowa ł a

wał

za zgodą l,apituly rrtcmyskitj
archidyakona bylo wspiernć bislwpa
kleru i ludu.

~lial

przemyskiej , stum

za rząd

nawróconej, szczególniejszej

czajn ościq

Wniebowzięcia

orieki i l1:ltlzoru,

ufundo-

rrcJnturę
IV

MchiLlyakonatu. Ohowiqzldem
za rządzie dyeccz)'i, czuwać nnd oby·

to ardtidyakon

uskutecznić

wir:ytncyę

przez

dye-

Na uposażenie Ilrchidyakonatlluprosil biskup Piotr króla Wladyslawa,
t enże listem, wydanym \V Budzie w r. 1411'), rolecił dawllć corocznie nil

cezyi.
że
św .

l\larcinn

dziesięć

beczck soli minlkiej ze

żup

w miasteczku

S łonc,

w zie-

mi ruskiej. Biskup dołączy l do lego knry pieniężne, należące się biskupowi
za przekroczenie s tatutÓw idziesiędny r:eniężlle w Nowym Samborze, nn
przedmieściu tegoż,
sięciny pieniężne

we wsi Kotkowice, dziesiQciny snopowe z Hadymnn, dzie·
ze wsi Uherce, BierzJ<owic i Strr..l1Jkowic \V powiecie sam·

borskim, ogród i sad w
warku Ilad

I)

Wiarem .~)

Dł ugou'

lI i~t.

Przemyślu, piqtą kopę

siana z Iqk . należl\cyclt do fol·

Prawo patronatu tej prelatury

należało

do królu. Ere-

1101. poJ rok Jur,.

ioirtl\"-(lZ,tn"ie z IIOUl.lk, ... aL, w Aruhiwnch , bjhl;t)I~klldl
ny,,\!. Arehiw. Ko","yi hilllor. T. V. _tr. 66. W"[lOmni lll.ego ~'r"nd~1.kll ~ Or.ek;\. j'lko d~ie
kaniO 'w t)w.kif/j'O 1 Jlroboueu ~ .... ]·loryn"... wrbrnl/\ knfli t l.ll;. lwow~kll ,In. 111. ]l,to]>l1(11I
U M' r. nI\. n!'l'ybiskul'" Iwo .. ~kieb'O po ' mi crul JI"III Odro"'l\h. (A. O. Z. \' 11 .92.1. Nle..-in,10'''0, jakie unly ],rze8zkooy. te ni .. Fr,,"ei~l.l'k II Ouk ... "le Grzeg~n I(e 8.IILOkA ~Mj"llI
111\ ~toliey IIreyhi8kul',ej we Lwowi r.
,) Tnkl<? !r,0 flvrenów i li tł,m~lIó"- Pll eon11""";,, lerviti" ... Iotyl "'lO bj~kup" I'iotra KleUltn~, 81" Stl\ni~I " ... a., kanoluk krllko .... ki dn. 1&. maj" 14.~6 r. I)r. Abr" h~ln o. c. ~ lr. 76.
0) P~yj~ d chr.eeiC. prn..-dy K. t8:H, UO<:l.uik U. :t(:-8l.yt I. ~Lt. 92.
') A. O. Z. VIU. 109-11 1.
I) Dr.

WI/\,ly~iIt ...

AL,alllu ....
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przemyskiego archidyakonatu 7.atwierdził synod bazylejski dokumentem, wydanym IV Bazylei dn. 3. sierp. 1443 T" a to na prośbę Ilrchi·
dyakona r-.lichala. I) Ponieważ jednak kapitula przemyska posiadała przed
erekcyą archidyakonatu pewne w łasne dochody, a przez przybycie nowego
kanonika. te dochody się znmicjszyJy, więc wspomniany archidyakon " lichal
(pierwszy, zdaje się, po wprowadzeniu IV życie archidyakonatu w Przemyślu)
ułożył się z kapitułą w ten sposób, że wszystkie swe dochody, z wyjątkiem
ogrodu, siana i dochodu ż kar, oddal kapitule, Il kapitula przypuściła go do
wszelkich dochodów, z wyjqtkiem dochodów z folwarkó\\, przeznaczonych dla
poszczególnych kanoników, i dochodów ze żup solnych. Uklall tcn wtwierdzil biskup Piotr dokumentem, wydanym w Przemyśl u dn. 8. stycz. 1444. r.')
Troskliwości tego biskupa ZIlwdzięcza knpitula przemyska fundSlcyę drugiej także kanonii a mianowicie "Kustodyi". Wc wszystkich dobrze urządzo
nych kościołach katedralnych był ustanowiony kanonik kustosz. Obowiq'l,kiem
jego by ł o strzcdz slulTbu kościelnego, naczyń kościelnych srebrnych i złotych ,
świętych relikwii, ksiąg: liturgit-znych i wszystkich sprzętów kościclnych. Ponieważ z powodu braku należytego nadzoru poginęło wiele rzeczy z imventan'A. kościołn kutedralnego, postanowi ł biskup ustanowić kustodyę. Dopomógł
do tego biskupowi Walenty z Balie, wójt przemyski, który dokumentem wydanym dnia 25. kwietnia 1444 r. przeznaczył 6 grzywien rocznic zwójto\\'Siwa pr&emyskiego, żądając za to, aby knnonicy corocznic odprawiali anniwersnrz za jego duszę. Prócz tego pożyczył biskupowi PiotrO\vi 200 n. wę
gierskich. Za tę sumę kupi ł biskup sołtystwo w R6wnem i dołączyl je do
dóbr stalowych biskupstwa pr&emyskiego, a kustuszowi czyli raczej kapitule
przemyskiej zamiast roczncgo czynszu od kwoty 200 11. oddał biskupie dzie·
sięciny pieniężne w powiecie leŻlljskim: z Leżajska, Giedlnrowej, Wierzawic,
Dembna, Woli zarzyckiej, Wywłoki (zapewne Wysokiej), u w powiecie moś
cickim: w Wojkowicach i Stojańcach. Przyłączył ró wnież prebendę św. Krzyża
przy koJścicłe krośni eńskim, a zamiast dochodów z tej prybendy oddaje bisk-up
kapitule dziesięciny pieniężne w mieście Lubaczowie i we wsi Łukowej. Te
wszystkie dochody szly na rzecz kapituły, a knpitula przypwkila kustoSza do
wszystkich swoich dochodów, z wyjątkiem dochodów ze wsi podzielonych
przedtem pomiędzy poszczególnych kanoników. Oprócz powyżej wspomnianych obowiązków, przywiązanych spccya1nie do jego osoby, miał również

') 'rlltllb Itr. lU.
' ) 'I'i\.utc ~lr. 11~. W dokurnenc.t trm ""@ponmilUl" jest .MlIgiuer &C~tl~~Q. do:>
Rosehe, relr.&of ulr.o lYi II .. ięo ... r. 14.4i byb jut ukGlII przy k/lIOOn!1l ... Pn~m11iIu.

W~n'
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kustosz i ten obowiązek, że mial utrzymywać ze swych funduszów dwu dzwonników. Obowiązki kościelne i chórowe mial spetn iać podobnie, jak wszyscy
inni kanonicy. Prawo patronatu tej kanonii mial biskup wraz z kapitu ł ą; jednakże ponieważ \\6jt przemyski dał peWl11\ część na ufundowanie tej kanonii,
więc każdorazowy wójt przemyski mini wyrazić swoją zgodę na wybranego
przez biskupa i

kapitułę

biskup Piotr w

Przemyślu

kandydata.

Dokument fundacyjny

kustodyi wydnl

dnia 26. czerwca 14+4 r. ')

Biskup Piotr ustanowił również \V r. 1447., aby bylo przy katedrze dziewięciu księży wikarych, prezentowanych i utrzymywanych przez kapitu ł ę.
Księża wikarzy mieli następujqce obowiązki: "Iieli odśpiewywać wszystkie
godziny kanoniczne w katedrze, stosownie do rubryk kościol!I przemysldego ;
mieli odśpiewywać prymaryc i sumy w dnie powszednie za lwnoników, sprawować duszpasterstwo i udzielać świętych Sakramentuw IV granic u;h parafii,
być obecnymi przy śpiewaniu anniwer5l1rzy, wigilii i Mszy sw., uo których
zobowiązanI! byla kapitula; IV każd" środę mieli odspiewywać za zmadych
i\lsze św. przed prymaryą, asysto.vać pralnIom i kanonikom przy sumach i spiewuć godziny kanoniczne II IV kaplicy zamlwwej odprawiać co tydzien 3 msze
sw. Za ten ostatni obowii\zck mieli pobierać ze zamku przemyskiego chleh,
piwo, i inne artykuły, dawane z dawien dawna ze zamku dla tyc.h, co te
Msze św. odprawiali. W nagrodę za wyżej wspomniane obO\\iązki rniała dawać kapitula księżom wikarym ze swojej lwsy 40 grzywien na Nowy I~ ok;
mieJi XX. Wikarzy pobiemć slolowe w mie~cie, na przedmieściu i w całej
parafii przemyskiej na św. i\Jichała Archanioła; mesznego mieli pobierać z każdego łanu jednę miarę żyta i jednę owsa. Przy pogrzebach mieli pobierać
tak zwane "spolia- t. j. sukno, plótno, broll, konie (wyjątek stanowily rze·
czy jedwabne i zlow); mieli pohierać kolendy, otiary na anniwersaf'le, offertoria t. j. ofiary składane w naturze w czasie offertorium, szczególniej w ezal:'ie ;\1szy św. żalobnej. Posiadali domy i ogródki i pobierali 4 beczki soli ze żup
solnych. ;\Iogli przyjmować zapisy testamentalne. Za to zrzekli się XX. Wiktlf'q
dawnych przewilejów i praw, n minnowieie dziesięcill, pf'.l~ywiqzanych do
oltarza zamku przemyskiego, dziesięcin 7. parafii przemyskiej i Il1csznego
w Pralkowcach t).

Biskup Piotr ufundował i uposażył oltarz Najświętszego Sakramentu
w kościele katedralnym. erygował ołwrz Najświęl. Sakramentu w kościele
w Drohobyczu, ufundowany \V r. 1445 przez Macieja, proboszcza w DrohoI) 't'Alllt" ~tr. 120.
I) P ...ł o .... ki o. c_

l U'. łOił

ad u. 1.

- 4Shyczu, i Macieja, rzeźnika tamże. W katedrze przemyskiej crygowal ohart
pod tytułem nZwinstowania .NajślV. · t\laryi Panny", ŚW. Grzegorza, Marcina,

t"

1":l1tarzyny, i\lulgorzaty, Doroty i Barbary. Altary~
uposażył Piotr z Grochowiec, sędzia przemyski. BrnctwlI szewców przemyskich udzielii odpustu
U) dni dok\lmentem, wydnnym IV Brzozowic dnia 6. czerwca 1447 r. 1) Zatwierdził

bractwo kaplmiskic IV powiecie

łańcuckim

') i

krośniCllskim ') i

bra-

ctwo literatów IV Ibdymnie. Za jego czasów powstały następujące parafie:
IV r. 1439 GiedlRrowa,', Zac2crnie. Krukienice, IV r. 1441. Zarszyn, w roku
1442 My ślatycze; IV 1451 Futorna t).
Celem podniesienia dochodów biskupstwu nadal prawo lokacyi wsi Pio(d ziś

trowin

Golcowa) na prawic niemicekiem

sołtysowi

Maciejowi Golcowi

z Gokowej woli Dokument ten wyJal w Przemysłu dnia 25. czerwca 14"8
roku~) . W latach 1444, 1·148, 1449, nabył napowrót dla biskupstwa wójtowSIWO radynmieckie, które było podzielone, jedną część u braci Jana i Madeja,
włascicieJi P,'lntalowic, za kwotę 100 kóp groszy; druga. u Jnna zŁopuszki
za 1;:;0 groszy, tr/-cd'l \1 Zofii, wdowy po wójcie, za 3.J ł kóp, 1\ czwartą u
Mikołaja

Z

de Schyrko 8).
Impitulą uczynił tę zmianę, żc

za

dziesięciny

i grunt w Radymnie na

dal im dziesięciny w Fulsztynie i we wsiach: Grodowice, S1\siadowiee w powiecie starosolskim, Nadyb)', BIlr.'lllczyce Olszanik i Dąbrówkę w powiecie
s..1mborskilll. Dwór biskupi \V I,rośnie odstąpił na dożywocie szlachetnemu
;"UeczlwlVi z Jelllicza, którego spadkobiercy zobowiqztlni byli po

śmierci ~!lecz

ku oddac dwór ze wszystkimi przybudowanymi budynkami 1)
Biskup Piotr rezydował częściq IV Przemyślu, części!l w
IV

zbudowanej

tuż

przy

wjeź,lzic

BrzoZQwie,

rezydencyi; stqd datuje dokumenty, jak na-

danie odpustu bmctwu szewców w

Przemyślu,

zntwierdzenie Statutów bra'

ctwa kapłaoskiego IV powiecie łao cuckim, inst,rtuuje kanonika Piotra z Czarnochowa Jako probOSZCZ.'1 l,rośniel'lskiego. Tutaj też kOllczy swój doczesny źy
wot dn. 19. stycz. 1452 r.
no w

kościele

Ciało

jego sprowadzono do

Przemyśla

i pochowa-

katedralnym na zamku.

Dtiałalność

jego

zapisała

się

nader dodatnio w historyi biskupstwa

przemyskiego.
') A. G. Z. VI. 26.
') Ar el.iw. Kom. hilt.
"1 PlIwlowaki O. C. u r. l ll.
ł, Sile",.. ~p,m tlyooe""lnr I..·"y "'ymic",onych p"rllli:l.eh.
' ) Or. j\. J'roehlUlk!lo. Mlltery:l.ty ,w:lLi"·lIluc. Lwó ... 18UO nr. 99.
' ) A. O. Z. Hl. Str. lC,:ł. 211
Vitl!.~ ~pilC:QrIHD PrelUislieulium. ViennaQ l SH "r.
') l'lIwłowlki O. C. Str_ 100, X.

er.

1~.

,r

l\JłJ~OLA.'
Blażejow s ki

z llLAŻE ..JO\-VIC
herbu

Odrowąż.

1452-1474.

o

wyborze Alikotaja z RllIit"jowic na biskupa przemyskiego opowiada

Długosz następująco:

Kiedy Kazimierz, król Polski, dowiedział się IV czasie swego pobytu na
Litwie o smierci biskupa Piotra z ChrzqstQwa, nadal przemyskie bist.upstwo,
nie Ztl3iągnqwszy rady ani prałatów, ani baronów, ~Jiklaszowi z Błażejowie,
SZłąznkowi, którego, jako sIV,'gu sekretnrza. ob,larzał szczególniejszymi wzglę
dami. Krok tell zasmucił wielce praLitólV i hamnÓw. Napisal król cia r':apituly
przemyskiej, by wspomnianego ~lik1..ts7. ... ciwti :o.likolaja wybrała na. biskupa, f{apituJn oswiadczyla, żc spLlni wolę krótc\vskq. Odebrawsz}' jednak potem listy
od pralatów i baronów, hy nie wybierała l\llkułaja na biskupa, lękając się narazić
sobie króla, lub prałatów i baronów, wolała wcale nie przystępować do elekcyi.
Tymczasem król. nic zWllŻajqc na to wszystko, \\'zgnrdziwszy prośbami Ojczyzny, postarAł się, że papież :\likolaj V. rre!<onizowal l\likolaja na biskupa
przemyskiego. Odnosnq bullę wydal "Ukołaj V. w Rzymie dnia ł I. kwietnia
1452 i nakazuje w niej przyjąć biskupa . . 1ikolajlt ze czcią, jako ojca i pasterza dusz i by ani kapituła ani lud nie stawiali żadnej opozycyi ') Tak się też
stało: Ani kapituła ani duchowieństwo, II tern mniej lud nic stawiali żadnej
opozycyi.
Ale któi by ł Mikołaj? Był rodem Szlqzak, ze wsi Blażejowice, w Kslę·
stwie racibórskiem i był kanonikiem, kustoszem krakowskim i sekretarzem
króla Kazimierza Jagiellończyka; był szlachcicem herbll Odrowqż. I(ról 1<8zimierz posini go w roku 14M do Litwy, r.apraszającją na sejm do Parczow8.

') A. O. Z. VIII. 125. Onill 30. sieqJllill doiyl w imieniu bi!kup!\ llikolll.jJ\ j~go prolr.urllt.or, ll,kolllj de Cc)lteu, kl'!!ł"" lIyrcnyi Jl(Jzuru~klfj, op lll'9 ZA nlldl\nie bi.ku""tlO'lI w
k"'oc i" H,Q C'tH"'. :rJotyell. jllko communill ,e rviti ll. n 6 czer.... 1.1 nil mibutl\ le rvit;1\ Dr. W.
AbrahAm: Spr....... o~(l ""ie ~ jIOHUk''''/lI\ ... life hiw. i b,bllnt. r~ym~kich. Krakó .... 1899. str. 137

•

-50r..likolaj

był

m~żcm

skromnym, w

swego stanu nader gorliwym, w

wypełnianiu

wypełnianiu

obowiązków

świ~tych

obowiqzków biskupa nader czuj -

nym, w przeciwnosciach cierpliwym. A mial biskup Blaiejowski bardzo wiele
sposobności ,

by okazać swą cierpliwość. Szlachta, która nie mogla tego przekról wybrał Mikołaja nn biskupa wbrew jej woli, dokuczała mu usta-

nieść, że

dobra biskupie. Biskup, jako czujny stróż, nie chcąc
dopuścić do tego, aby dobra biskupie były rozdrapywane, postaral się o lIrzę
dawne rozgraniczenie dóbr biskupich od dóbr szlacheckich. l takich urzędo
wych rozgraniczeń spotykamy za jego rządów bardzo wicie I lak w r. 1455
Jan Dersznink z Rokietnicy, podkomorzy przemyski, rozgranicza wieś biskupiq Skolos1.6w od wsi szlacheckiej Zab!otcc, w r. 1456 dnia 5, kwietnia na
g6rze skoloszowskiej Andrzej z Selmowa, stolnik halicki, i inni rozjemcy zalatwiajq spór o granicę między Skoloszowc!lI a Zamościem; w r. 1460 dnia
25. sierpnia na szczycie góry "Turzydzinł", Piotr z Rylarowic, podl\Otnorzy
ziemi sanockiej, poswiadcza, że Jan z Pilczy. wojewoda krokowski, Andrzej
z Sennowa, stolnik halicki, i \Vaszko z Rybotycz, sędzia przemyski, rozgrani.
czyli, jako kOlllis<lF.tC królewscy, wsie: Jasienicę , Orze c hawnicę i Jabloni c ę,
nal eżące do Henryka Kamienieckiego, i Ooml1raJz, Płoszynq Wolę, Starą Wies,
Brzoz6w, należące do biskupstwa i kapituły przemyskiej. W r. 1462 dnia 14.
czerwca w Pnikucie l.atwierJza Jerzy z Humni5k, podkomorzy przemysld, rozgraniczenie wsi Pnikul.a i Bułanowic. Dnia 2 L maja 1465 roku poświadczają
Piotr Dunin z Prałkowic, podkomorzy sandomierski, i Piotr z Hytarowic, pod·
komorzy sanocki, rozgraniczenie, dokon;lIle pomiędzy wsiami Oomaradzem wyż
szym . wlasnoscią biskupa, i Z1.kobylem czyli Dorna.radzem niższym ( dziś Lut~
eza), wlasnosdą braci Mikołaja. i\Inrcysa i Piotra [lelków l).
wicznie,

chcąc uszczuplić

CeJem

pomnożenia

dochodów z dóbr biskupich

w. r. 1454 dnia 28. sierpnia w Brzozowie

wyJał

łwaszowi

biskup

WOł oszynowi

Mikołaj

prawo

lokacyi wsi JwanQSzówka na prawie niemieckiemi) (lwlInoszówka albo Iwaszkow a wola jest to prawdopodobnie Posada jasliska) Za pozwoleniem Juóla Kazimierza, wydanem w Sandomierzu w roku 1450
wieś krol ewską

za

kwotę

Dunkowice, która byla

zastawioną

pozyskał

dla biskupstwa

u szlachetnego Budziwojn

300 kóp groszy. I)

' ) Ooku'lleuty, ,lotYC7.4ce tych IIO.hin.16... 'trll\jllujl\ 8;9 ... A. O. Z. V[U nl\ atronl\ch: 126,
127,186, H 8, 171 .
t)

Dr. ,\. I'rooh,u kl\:

l) l'" ... low'ki o.

I'.

~1Rte ry" ly

str.

Ił"

l<rchilO'.llno stronll 102 .

i .\. G. Z. ViiI. 111.

Biskup

Mikołaj przywrócił

Biskup Janina kupil tę wieś
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napowr6t do dóbr biskupich
od

Z,yndrama

wieś

Lubatowq.

z t-.loszkowic (patrz wyżej )

pózniej jednak - nie wiaL1011lo w jnki sposób - Lublllown była wsią królewskll.
Według ówczesnego zWyf'zoju była znslllwiol1q; Knzirnierz Jagiellończyk dokumentem, wydanym \V Sandomierzu w r. [400., pozwolił biskupowi Mikołajowi,
aby tę wieś wykupił z rI\k i zastawu szlnchetnego Jury j tak jq dlllgo trzymał,
aż albo jemu samemu, albo jego następcom zaplacona suma b~dzie zwrócona
ze skarbu królewskiego. Tegoż s.'lmego roku dnia 5. majn wydaje król Kazimierz z Sandomierza do kumenl, mOCi\ którego poręcza biskupowi, że rozpisany
na se~mie piotrkowskim podatek nic ma być w przyszłości stałym cięża rem
dla miast, do biskupa nal eżących. I)
Wyjednal również biskup przywilej u kr61a Kazimierza Jagiellończyka
dokumentem, wydanym IV nowem mieście l\or~zynieJ dnia 4· czerwca 1461
roku, nadanie miastu Radymnu przywileju odbywania dorocznych jarmarków
pr.lcz 8 dni, począwszy od dnia św. t-.lateusza Ewangielisty t. j. od 21.
wrześnio do 28. Wr'l.cŚnia. Przywilej tcn wydał król tak dla uczczenia wicIkich
cnót i zasług biskupn :-"likolojo, jak dla okazania mu swego szczególniejszego
przywiązania, jak również dla podniesienia dQchodów miasta Radyrnna. ') Na
pJ'ośbę biskupa zatwierdza król Ka;.dmierz wszystkie przywileje, udzielone
duchowieństwu przez poprzednich bislmpów. \.\' r. 1469 dnia 15. hitego wydaje
tenże kr61 dekret o niepoJlcganill duchowicllstwa
lIyccezyi przemyskiej pod
sądownictwo świecIde. a)
Jedną z najwi!;kszych zasług, jakie pol ożył biskup Mikołaj w dyecezyi
swojej , było rozpoczęcie bUllowy nowej katedry w Przemyślu. Wiadomo nam ,
że król Jagiello darował biskupowi t-.laciejowi Janinie jeclen z kościołów ruskich, znajdujących się nn zamku, na katedl'!; l acińskq. Kościół ten jednak
by ł zapewne za szczuply dla wzrastającej liczby wiernych i w miejscu nie
burdzo wygodnem i chylił się ku upadkowi. Biskup ~ I ikołaj naradziwszy się
przedtem z kapitułą, postanowi! p rzyslfipić do budowy nowego kościo ła. Na
generalnem posiedzeniu, odbytem dnia 6. stycznia 14GO uchwaliła kapituła,
że na budowę nowej katedry przyczyni się biskup w bieŻ<łcym roku kwotą
30 kóp grosz.y n kapitula 20 kóp; w miArę postępu budowy katedry złoży
biskup każdego roku taką kwotę. jak1\ mu wyznaczy wybrany na polubowne·
go sędziego bish.-up krakowski. F/lbrykę będq prowadzić każdego roku aż do
I) A. O. z. vm. 120,
.) A. G. Z. VllI, li6.
') A. G. Z. VI. nr. 60.

•
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ukończenia katedry. Na tej generalnej kapitule wybrano również prokuratorów
do prowadzenia lej fabryki, a mianowicie kanoników: Macieja Blandowskiego,
kantom, i Piotra z Pilichowice, kanonika i Zygmunta, a1tarzystę i notaryusza
kapituły; czwartego prokuratora mial wyznncl-yc biskup. I)
Hozpoczęto więc
w imię Boże budowę nowej katedry. Nil budowę jej obrał ks. Biskup to miejsce, na którem stoi dzisiejsza katedra t. j. poza murami zamku, li stóp góry

zamkowej.

Budowa świqtyni postępowała wprawdzie powoli, ale ustawicznie, jak tego
dowodu, akta kapitulne z r. 1407,1409, 1471 i 1472. Koszta budowy ponosili
biskup i kapitula. Jak chętnie dawano na budowę katedry, udowadnia fakt,
że \\' T, 1471 kanonik katedralny T eodoryk z Wawrzyncyc legowal na budoWli! katedry wszystkie swe dobra ruchome i nieruchome. Co więcej, papicż
Paweł n. na prośbę. jak można wnioskownć, biskupa i kapituły, bulli" wyda·
ną w Rzymie dnia 8 czerwca r. 1471., udzielił odpustu 7 lat i 7 l<wadmgen
tym wszystkim, którzy wyspowiadawszy się, nawiedzą ten kościół, pomodlą się
tam w uroczystość św. Trzech Królów i Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny
przyczyniĄ się Jałmużnnmi do wybudowania murów tej świĄtyni. l )
Biskup nie doczekał się wykończenia katedry, gdyż za życia jego postawiono tylko presb:teryum i, jak można wnioskować, zakrystyę, ale dzielo,
przez niego rozpoczęte, doprowadzili do końca jego następcy. Na skutek listu
biskupiego, wydanego w Brzozowie ,g czerwca 1456 r., uchwaliła kapituła na posiedzeniu w dniu 24. czerwca 1456 r., że jeśli któryś kanonik zamie n ił się
na beneficium, to zamieniający się wraz z beneficiurn otrzymywał i dom kanonicki w Przemyślu.') Za czasow M ' kołaja powstał d ł ugi proces o kustodyę
między Jak6bem z Pantalowic, a Jakóbem Lysym z Krosna. 4 ) Pius n. bullfI.
wydaną, w Rzymie 12. stycznia 1463 r., poleci! Grzegorzowi z Sanoka, arcybiskupowi lwowskiemu, ażeby ustanowienie kustouyi przemyskiej i w3Zyslko do
nicj odnosl4Ce się bliżej zbadał i stosownie do niej zawyrokował. Grzegorz
wydaje wyrok na zamku swym w Dunajowie dnia 12. sierpnia 1466 r.
przysądza ją Jakóbowi z Pnntalowic.~)
Za czasów Biskupa Blnżejowskiego powslały następujqce parafie: Nic·
bieszczany w roku 1451, Oleszycc ( nllleŻl\ce obecnie do archidycezyi lwowskiej)

') Ar,\hi wum komu.r' hi.tor. v. str. 395.
:77.
'l Arebiwum konr.i~yi bi~toryczuej T. V. 8tr. 39ł.
0) A. O. Z. VIII . UO- I36, I~O-I47 , tbl-IG8 .
•) Tamte Btroll" 174.

' ) A. O Z.

",u.,

-
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w roku 1458, Harta w roku 1400, Wesola i Lanowi("e w roku 1462, Laszki
w roku 1469, Radenice w roku 1170. Prórz lego odnowione zos tały fundacye
nDStępujących kościołów: w Jaćmierzu w rolcu 1460, w Pielmszówce (obecnie

Boguchwale) w roku 1461, w Slol"inie w rolm 1460. Za czasów biskupa
Blażcjowskiego za pisuje MnlgorZlLla z Dynown \\" roku 146:! ., Z8 zgodą syna
swego Stanisława ze S lrznlJ.;own i córki Anny. dIn probostwa w Dynowie
wieś Ułcnice, wkładAjąc nn proboszcza obow i 'ł,zek, IIby utrzymywał czterech
k'l.Flnnów, którzyby odśpiewywali cod iennie cursum ~Iarinnum ku czci Matki
Boskiej . W koSciele stryjskim (Stryj nalei.."ll również do dyecczyi przcmyskiej)
erygował ołtarz ku czci Najs\\'. ~ll1ryi Pnnny. Poświęcił koScioly w Klimkówce,
w Pietr,lszówce (Boguchwale), w Iwoniczu, w Oleszycnch i kościółek pod
wezwaniem św . \Vojciecha, wybudowany zn Krosnem.
\\' r. 1470 ugodzi ł się biskup Bl nżejowski z Henrykiem, w lnścicie l em Ka·

mieriCll (zamku odrzykoriskiego), aby wsie Jnsienica i Orzechownica (Orzechówka)
do probostwa w Bliznem za życia obecnego proboszczR, a po śmierci
jego mia ł Henryk z Kamieńca (Kamieniecki) p rezentować proboszcza IV Jasienicy. I)
należu ly

tego biskupa funduje za zgodą biskupa i kapitu ły w Przeroku 1461 t) Andrzej z POlllorzan, dzierżawca wsi królewskiej
Manczykowic (~ I aćkowice), pisarz zicmski przemyski, szpital dla ubogich miasta
Prze myśla, a wznosząc przy nim kościól św. Ducha, ustana win prebe nd ę . Na
utrzymanie [.siędza przy kościele św. Ducha zapisuje wójtostwo wsi r-.lanczykowic z wszystkimi dochodomi, łanami, dworem, z dwoma młynami, z dwoma
karczllltlmi, ogrodami, $otawami i t. d., p rzyz\\'alając prze ł or..onym tego k ościoła
znmionę It: b spr.:edaż tych dóbr za 7.godą panów rajców minsla Przcmyśla,
którym zastrzega wy lącznie kolatorstl ....o na tO probostwo. I) Przelożony ko.
ściOl a 'nial odprawiać trzy msze sw. tygodniowo, a mianowicie: w niedzielę
o Duchu św., we środę nn odpuszczenie grzechów, a po śmie rci fundatora
za dusze zmarłych, w sobo t ę ku czci Nnjśw. Maryi Panny. W marcu w roku
1474 bnwi biskup Blażejowski we Lwowie, gdzie wraz 7. nrcybisk. lwowskim
Grzegorzem i biskupem kamienieckim, J\'likoJajem, Iludnjc odpusty bractwu
garncarskiemu we Lwowie dokumentem, wydanym dnia J 7. marca 1474.")
Za

cza~ów

myślu w

Biskup

Blażejowski umarł

21. grudnia 1474 roku w Brzozowic. O

śmierci

') Pllwlo.nki o. c. litr. 116.
t) A.. o. Z. L\:, 84.
II l':oM:lOl i .... Oue h .. ... 1"ll1: 1: ~1:jllt"ll!m ,ul 110M JUu,,,ml mtuta pn,. dau;I!!luj ulicy
dObrt-mibk'l'j mnifj ... ięc ..j W tern miej.cu, gda.tc dz u hot ..1 pn!',uy.kl.
'J A. O. Z. VII. 132.
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jego tak pisze Długosz pod rokiem 1474: We środę dnia 21. miesiąca grudnia
Mikolnj Od rowąż, biskup przemyski, gdy w miasteczku Brzozowie. do biskupstwa swego należąccm, czując się słabym po odprawieniu nabożeństwa,
poloży ł sie dla spoczynku, we śnie życie zakończy ł . Zwłoki jego przewieziono
do PrzemyślA i pochowano w kośc iele katedralnym, kr6rcgo chór własnym
nakładem zmurowa ł by ł pięknie

z ciosowego kamienia, po zburzeniu kościoła

ruskiego na zamku przemyskim. Siedział na stolicy biskupiej lat 23; mąż
obyczajów poważnych, w służbie Bożej gorliwy i ustawiczny, w rzqdzie pasterskim stróż czujny i przezorny. Umiał cierpliwie znosić przeciwności, zwła
szcza kiedy mu szlachta niespmwiedliwie wdzierała się w granice jego biskup·
stwa. I) Po tym biskupie pozostał pierScień, zwnny pierścieniem polożnic
(Annułus parturien tium). O pierścieniu tym opowiadają następujące zdal"'Lenic:
Pewnego razu, gdy biskup tlIikołaj p rzechadzał się po przedmieściu Zusaniu,
wybiegł do niego z chaty żyd , p rosząc go, by wszedł .lo jego domu, gdzie
żona. jego walczy ze śmiercią, w ciężkich bołach porodo\''''ych i by modli twą
swą uprosi! u Boga szczęśliwe jej rozwiązanie. Biskup, powolny tej p rośbie,
wszedł do domu owego żyda, a modlqc się nad kobietą, zdją ł pierśc ień z palca
swego i w i oży ł go na palec chorej, która zazaz potem połóg szczęśliwie odby ł a.
0.-1 tego to czasu pn:ypisuje lud temu pierścieniowi cudowną wlasność, po·
mocną kobietom przy poł oga ch i odtqd wiele kobiet stara się o to, by mialy
pierścień ten podczas poł ogu na palcu. Kapitula pożycza go chę t nie w tym
celu poł ożnicom, przy za.chowaniu należytych ostrożności, by tn starożytna
pamiątka, w skarbcu katedralnym dotąd przechowywana, nie zagim,;la

') Dlugou

łlie t.

pol. pod rok.illm 1414.

V I. ANJ.)R Z;E .T z

OPORO~A

Oporow ski h e rbu Suli ma.
Dożywołni

admi"isłl'ałor

dyecezyi ibiskupslwa prumyskiego.

1475 - 1482.
Po śmie rci i pogrzebie biskupa B1ażejowskiego zebrała się 1,:apitula w d,
2. stycznia 1475 na sesYę, na której administratorem spiritualium i tempora.
hum obrałA kanonika kusloS7.il, Jakóba z Pantalowic l). Do obioru nowego biskupa naznaczony zOSial, niewiaJomo czy zaraz 2. stycznia czy później, dzień
28. marca 1475 roku. Gdy atoli król Kazimierz przez wysianego wcześnie
Spylka z Jarosławia, wojewodę lwowskiego, zakazał kapitule przystępowania
do elekcyi, mimowolnie zrzec się musiała wyboru l). i\lIjprawdopodobniej już
zaraz po śmierci Blażejowskiego powziął król [<nzimierz zamiar oddać administracyę dye...:ezyi przemyskiej podkanclerzowi swemu, Andrzejowi Oporowskiernu, gdyż w księgllch "obligationulll pro servitiis~ 'J znajdujemy zapiskę, że
Andrzej Oporowski, doktor obojga praw, archidyakon gnieznicński, kanonik
płocki, l<andydat na biskupstwo płockie, elekt na biskupstwo warmińskie, administrator b:skupstwa przemyskiego, składa opłatę dnia 31. marca 1475 roku.
Ponieważ osooa Andrzeja Oporowskiego w tym czasie wchodziła w grę ważniejszych wypadków dziejowych, dlatego, c hociaż z h is toryą biskupstwa przemyskiego nie mają te zdarzenia ścisłego zwiqzłw, postanowiłem tę sprawę
szerzej przedstawić , a to tembardziej, że ks. Pawłowsld dla braku ż ródc! przedstawił ją, nieco mylnie: Warmiński biskup, Paweł Logendorf, który pozyskał
był odrębne stanowisko udzielnego k!;ięcia kościola, lilllMł w lipt.:u 1467 roku I);
kapitula wybrała naBtępc~ jego :-'fikoltlja T ungena, bawiącego w nzymie, dzie-

') ActA

cĄpitulllriA

u

PAwłowski ego

o. CI.

~tr.

126 Adnot. 3.

') D lug{l1!2 vod r. 1474.
") '1'. XV. lo'. 113. Dr. W. Abr,.b,ull ~Spm ... o~d"nie 11 IHW\Uk''''~L', w nrel""n\lh
tekl\l'j,

n:ym~kieil·
ł)

1\1.

Krak6w 1899 SIr. I(jO.

I' "", ło wski

mylili .. podaje rok rjm'erci l ·n l,

bil.>l,o.
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kann kapituły i sekretarzn papieskiego. I(ról pragną! mieć w księstwie warminskiem osobę milq. sobie, dlatego zarządcą biskupstwa warmillskiego mia·
nawa ł biskupa chehnitlskicgo, Wi ncentego Kiełbasę, który zarazem zarzqdzal
biskupstwem pomeraóskiem. Chociaż Wincenty posiadał już sto l icę biskupią,
wyb rał go król na to ważne stanowisko dlatego. iż z liczby oddnnych w zu·
pe ł nosci królowi osób, zdolnych do piastowania tej godnosci, jeden tylko Kie ł
basa mial indigenat pruski i włudal językiem niemieckim, wymaganym w dyecezyi, przeważnie przez Niemców z'lmicszkalej; 011 ZIIal tez SprAwy pruskie,
któremi \V mysi życzen królewskich ohiccywał pokierować. O lem ażeby sil;
Hzym mial skłonić do tak W)SOCe mctllklo\\'nego żą.dania co do obsady bi·
slwpstwa warmiriskkgo, nie mogla nawet hyć mowy Papież Paweł II zatwierdził kanonicznie obrJ.nego Tungena, uwolllil poddanych warmiriskich od
z ł ożonej Kiełbasie przy<:i~gi, wydalając tegoż ostatniego z dyecezYI i obłożył
go cenzuram i k ościcJncmi. Lecz UiJ1Y w poparcie kr6lewskit: biskup-ndministrator i w bunicy~ , ogloslonq na Tungcna na sejmie 1iotrkowskirn 1470 r.,
ani myślal usł uchać rozkazu pa ;"ieskiego.
K,e mogą.c ani Kapituly ani poddanych bbkupstwa skłonić do uznania
go biskupem, chwytal si~ srodków gwaltownych; poczf'1 ścigać dm:hownych,
wtrą::al do \... ięzienia i po;esladowal członków kapituly. W dyecezyi powstał
największy zamęt, więzienia napełnialy się przeciwnikami l":ielbasy, \\ielu szukalo ratunku w ucieczce, nie bmldo także takich, którzy korzystując z tego
zamę tu, łupili i rabowali \\ biskupstwie. Lecz te środki gwałtowne nie przysporzyly Wincentemu biskupstwa, ani Warmii upragnionego spokoju; przeciwnie sprawa 'J'ungeu., jako prawego biskupn, 'lnujdowala co:az liczniejszych
2,wolennili6w tak w \Varmii, jalwteż i w całych Prusiech. V\' maju ł470 roku
T ungen, przebywający dotychcz. s w Rzymie, przyjechal do Warmii. aby obiąć biskupSlWO w posiadanie.
Król I\'azimierz postanowil, powołujl.\c się na
uchwałę sejmowq, żadną, miarą nie dopuścić do spełnienia zamiarów Tunge.
na, chociażby miał użyć przeciw niemu sily zbrojnej. Tungen uzna ł nad swem
bislwpstwem zwierzchnictwo arcybiskupa inflanckiego, zrywając w ten sposób
wszelkie węzły z Polską. W Polsce powstało wielkie rozgoryczenie, zwrócone
przeciw papieżowi i biskupowi T ungcnowi. Sykstus I V., który nasu\pil po
Pawle II. , postanowil w łagodny sposób walkę o biskupstwo warmińskie rozstrzygnąć.

W łaśnie wówczas wyniki spór o biskupstwo plockie, po m iędzy Ku·
zimierzem, synem księcia Boleslawa muzowiecl<iego. a popieranym prtez króla
Andrzejem Oporowskim, Pragnąc dogodzić królowi, rozslrzygn!\ł Sykstus IV_

w

t~n

skiego

sposób,

że
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nadal biskupstwo

"..aś przeznaczył

płockie

ksi~ciu

Kazimierzowi. Oporuw-

na biskupstwo warmi11skie z obowi"zkicm oplacan ia

rocznej renty 400 dukatów Tu ngcllowi, którego

papież przeniósł tł a opróżnio

ne biskupstwo kaminskie. Jednakże przeciw Oporowskicll1u powsttlly cale PIU-

sy, a to tembordzicj ,

że

nic mial pruskiego indigcllIltu i

że

stolicq

\vnrmirlską

chciał zysJmć ukladnmi z TungcnclI1, wskutek których nu cn ią dyecezyę spad łyby wielkie cięża ry . Z powodu tego sporu przeciwko kandydaturze Oporow-

skiego stan(••\' pruskich, a sz::zególnic miast, 01'0rO\\'5ki
aby de].;ret swój nominacyjny

złoż\'~

nnpowr6t

li

podążył

do Rzymu,

stóp papieskich. Na dworze

królewskim zapanownł w sprawie IVllrmillskiej pożałowania godny za męt i
z dziwną konsenkwencYll powrócono do dawnych błędów, - Oporowskicnlu
polecono cofnąć s\\-e zrzeczenie się się bisłwpicj stoliev, co z ł atwości ą nastq,pilo i wyjednać bullę, potwierdzajllcll tul bisku?stwo. Powstala wskutek tego
wojna, zwana wojną księ;i:q, \V czasie tej wojny, jak opowiada Długosz, ryccrst\V(l króla Kazimierm zuubywa ztunki i miastft wszystkie biskupstwa warmiI'Iskiego. Zniszcz~no cułe bisl,upstwo grnbiein i pożogumi. Ostatecznie sprawa ta skor'lczy ła s i ę IV ten sposób. że Tuogell zasiadł na Rtolicy wlUmir'lskiej,
złożywszy królowi przysięgI; wierno:sci; Uporo\\SI,1 ZlIŚ puzostał nadał administratorem biskupstwa przemyskiego.
W tomie 308 "Scrvitia comllluniu" - znojdujcmy znpiskę, że MaCiej, syn
Stanis ł awa, kanonik krakowski, IV imieniu Andrzejll, biskupa przemyskiego,
pł aci "pro communibus ser"itiis~ 150 flurenów i ;:; servitia minuta, pr'tytelll znajduje się dodatek, że biskup ów zaplacil już cOlnmunkr. servitia z tytulu elekcyi n:r. biskupstwo wurmiril>kie, cuius posscsioncm non est assecutus, przeto
należy mu je zwrócić. I)
Andr ej Oporowsld, podkanclerzy królestwa polskiego, objllwszy administracyę dyecezyi przemyskiej, prow.'lcl7.il dalej fabryke kościoła, rozpoczętą
przez swego poprzednika, Uzyska l dlu slolu biskupiego wieś Duńkowice , któ·
rą król Kazimierz zostawil u biskupa Blnżejo\\'skiegn za 30 kóp groszy pragskich. Po śmierci Blażejowskiego laos ze szlachty niepokoił biskupa w posiadaniu tej wsi, dlatego leż biskup Ororowski uprosił )<r61:1 1\1lZilllierza, że tCII
zapisał na Duńkowcnch, jał<o na wsi króle\\tskiej, 200 kóp grOs7.y pragskich
biskupowi Oporowskicmu i jego nastr;pcom pod tym warunkiem, że biskupi
przemyscy nmjq tak długo dzierżyć wieś Duńkowcc, aż im ze skarbu kr6-

I) Ardtiwu'" kon,i.y! hiSI"r. 1'" V .•tr. 7i. ~I)rnwę o lliskuI"h.'<l ""Jm'tliń~kie Opowied1.1a_
hm.. w~dlull' ) Anton; Proo.J,Alika: O ~1l"llt .... ,c l"I(eczY1.ostlol,tcj~v.trorog-", KWllr\.ll.h"k hlł!. fe
1890 od 2:'7 dn-i!$6.

,

-58200 kóp groszy pragskich. 1) Tenże biskup, chcąc podnieść
chylące się do upadku miasteczko biskupie Jruiliska, odnowi! w roku 1477
przywilej Kazimierza Wielkiego z r. 1366.1) Poswięcił kościółek św. Ducha
w KroSnie i odstqpil na uposażenie tegoż dziesięciny wsi Haczowa za kwotę
200 kóp groszy pragskich, które mu zapłaci ł o Bractwo kaplallskie ziemi sanockiej,3) Poświęcił kośció ł w Giedlarowej; przysą,dzi l proboszcz{\wi w Radymnie dziesięciny z gruntów dworskich w Sośnicy, które sobie przyw łaszczaJ
przelożony ko~iciola w Lańcucic. Za jego czasów pows t ał spór między dzie-

lewskiego

wypłacą

kanem a p roboszczem kapituly o

pierwszeństwo

glosu i miej:oica w katedrze,

o prawo patronatu probostwa w Pllikm:ic. Celem usunięcia tego
sporu obrali obaj prałaci dziekan, Jan z Humnisk, i proboszcz kapituły, Paweł
z Wrocimowic, Andrzeja Oporowskiego, biskupa, Michała, archidyakona i kanoników: Jerzego Litwosza, TeoJoryka, ~likołuja Bylinę i !~afuJa T arnowskiego
na sędziów polubownych. Sędziowie orzekli, że Jan, dziekan, jest i był pierwszym prałatem przy katedrze przemyskiej, i że mu się należy pierwsze miejsce i pierwszy glos przed proboszczem. Mimo tego sądu, dziekan i proboszcz
sprzeczali się ustawicznie O pierwszeństwo, tak że cnłu ta sprawa przeszedł
szy wszystkie apelacye tj. sqd metropolitalny we Lwowie, prymasowski
w Gnieżnie, oparla się o stolicę apostolskq. W r. 1480zawarli obyuwaj prbcdwnicy następującą ugodę, ważną do końca ich życia, a mianowicie, ażeby
obydwaj po kolei dzierżyli pierwszeństwo: jeden od swięta Trzech Królów
az do święta św, Jana Chrzciciela wy ł ącznie, drugi od św. Jana Chrzciciela
aż do święta Trzech l{ró1ów. Po smierci dziekana, Jona. z Humnisk. spór na
nowo odżył, aż wrc:;zcie IV roku 1482 wyrokiem Jerzego Litwosza, kanonika
krakowskiego i przemyskiego i adrninistmtora dyecezyi przemyskiej sede vacante sprawa IV ten sposób zostola rozstrzygniętą, że dziekan mial pierwsze
miejsce w chórze i kapitule "). Tal, by ł o prlcz trzy wieki, aż rząd austryacki
wyrokiem z dnia II. czerwca l i91 roku rozstrzygnij!, że proboszcz mil pierwszeństwo przed dziekanem.
jak

również

Za tego biskupa powstał również spór między kapitułą a kollegium księ
ży wikarych z powodu tak zwanych of'f"ertoriów Byly to ofiary, które krewni
zmRrlego na pogrzebach i anniwersarzach składali dla XX. wikarych na sto·
liku, postawionym przy katafalJ<u. j różniły się od tak: zwanych oblat, laóre

I) A. Q. Z. VIU . ~tr. 184.
l} I'r'<Y)l'Ic,el ebrze.e. pn.wdy li:ocz. I. ~e uyt 1I1 . • tr. 1117

' ) KI, bl'lrIll'I. "Opi~ j.I01fIAtu
' ) A. G. Z. YIII, 196.

kroinieli.kiftłlo·

lir. 300.

składane były
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na ołtarzu. Biskup Andrzej Oporow ki rozporządzil, ażeby księ

ża

wikarzy brali udział w odprawianiu wszystkich anniwersarzy kapitulnych,
a gdyby się który z nich opierał temu, mial pienv5Za, fazą zaplacić 12 groszy
kary, drugą raZ,1 kopę groszy, a trzecią rtlzą mial być pozbawiony całej czę
sci pensyi, przypadającej na niego II wypłacanej na święto Trzech Królów.
Za współudzial wikarych przy anniwersarzach kapitulnych Illicli dawnć wszyscy obecni prałaci i kanonicy każdemu wikaremu tytułem ftoffc rtorii" po pól
grosza. Biskup Oporowsld zmienił również w r. 1478 postanowienie Blażejaw
skiego w sprawie tak zwanej "opcyi", to znaczy, że jeżeli kanonik przez
smierć albo zamianc otrzymywał benefkium po zmarłym, nic otrzvmywał tcm
samem domu zajmowanego przez poprzedniego kanonika, lecz dom ten Otrzymywał starszy godnościi\ kanonik. Jednakże nast<;pnego roku na sesyi w dniu
6. stycznia 147{11) zniósl biskup to postanowienie na prosbę kapituly. Kiedy
w roku 1480 Zbigniew Oleśnicki, biskup włocławski'), imiennik i synowiec
słynnego kardynała i biskupa krakowskiego, posunql się na godność arcybiskupa gnieźnieóskiego, król nadal biskupst\\·o wlocłnwsldc Andf'Lcjowi Oporowskiemu. Jednakże Oporowski za życia biskupstwa swego nowego nie og lądał,
gdyż bawiqc na Litwie z królem Kazimierzem, gdy pr..:}'gotowywal się do wyjazdu do swej nowej stolic}' bh:;kupiej. umar ł w drodze w roku 148;j w Mereczu, mieście, nale żf\cern do dyecczyi wiler'lskiej. Śmiertelne jego szczątki
zoslaly sprowadzone do kościoła katedralnego w Wloclawiu i lam pochowane
w roku 1484'1

I) Archiw kom. hl!!. T. V. lir. 3\16.
") Biskup;

włocławscy

") MUIIII,nl'ula pol 11

IIP:tYWllj_ "9 tAk:l1l kujMukimi.
!tori~A

1'. I V Lwów IkS' Wir. !9. '\'aeiej On:ewicki, koutynuator
kAtlllogu biskup6w wl ocl""'lkieh Dlul!0~ZA, IlIk p;!P.~ o An<1n:pju Oporow~k;m: .\Iox Vllldi.hl~iAm Alldr~1IJ! de 0rlO .... w rpK,,1 l'ol cm;'le proe/\IIct"JJll riu 5 ~x P rt'mill""'li eceluJ" et admiui.
II",liooe perl'f\Ua WA rmi""si fI'!8Umttur. Vir exp,ed itl ;"~II;i, lilii c um 0l,;,,;olle incunu&Illiae
fec>. QUUDl j)f'Opte'l,rocancflh"'"ttl5 .. trmium in Lill1uaniu ..leMe t:Oł;'C!retu.r, Wla.diłl&v;1t,1I,l "'(lt.i'e
vivUI ntq"i,';t. Igi lur h"" Ullł morlnu. devehlt"r. De :\nlli, SpIYIIl". Tamie.

VII. PIO'1.... R

z Boina MOSZYŃSKJ
h erbu

ł.. odz ia .

1482-1 483.

Piotr z Bnina t\loszynski byl synem Jana z Bnina, kasztelana między
rzeckiego l). Brat jego, l\laciej z Bnioa, był wojewod(\ poznanskim i starostą
wielkopolskim 11). Piotr był znakomitym statysti'!.~) i odznaczyl się wielką uczonoscią Byl kanonikiem przy karitule gnicznienskiej ' ). Biskupem został, o ile
można sądzić z poprzednich wypadków, nie z wyboru kapituły pr.lf!myskiej,
lecz z woli króla Kazimierza. Jako biskup, wybrany i przez papieża zatwier·
dzony, występuje w r. 1482 b ). fl l nło zostało siadów jego działalnosci w uye.
cezy; przemyskiej. Oto dnia 14. grudnia 1482 zatwierdza przywilej poprzedni·
ka swego Janusza Lubiel'lsl\iego na zał"żenie wsi "Nowy Dontaradz" i zatwierdza ~ Bractwo kapłanskie" w powiecie krosnicllskim i sanockim. Jak już
wyżej wspomniałem, był to cl':łowiek znakomity nauką, przyjaciel serdeczny
Kallimacha, który się przy.viąznl do niego serdecznie, cenił wysoko jego ro·
zum, wypoczywał w jego domu po trudach i umęczeniach życia publicznego.
Według listu dedykacyjnego do Lorenzo :-'Iedici, poświęcaj'Icego zbiór poezyi
wielkiemu Florentczykowi, twierdził Kallimach, że dwóch ludzi fortuna zepsuć
nie potrafiła, Lorenza i Piotra z Bnina. Dodawał, że miłość dla tego męża
uwięziła jego serce na Północy; Piotr z Bnina wpływal też przeważnie na
działalność literacklj, Kallimacha ij) . W przedmowie do historyi Władysława W.

') Dr. K. f'edorowil'Z: Dostojuiey , urr.ę,luiey 8wieccy woj e,..6dl\tWIl kl'nkowskiego ,..
t."\ch 1314-1:;'06 Archiwum kowil!yi hisloryc;l:uej 'I' . VIII gtr. 176.

IĄ·

t) Tllmt8 Blr. 166 i 217.
')

~::ncyklop.

ko$c. T. X.

~tr.

291.

-) X. Korytko"ski : Areybi!kupi ~uieinie!'"c)'. POZUiU', 181'18 t. 11. otl'. (ifll.

'J Audrnej II Oporowll otnymal

bi5kup~twu

" Ioc law$kie bulili kOllfirnul<:yjnll ., I" 1,!Ii·

dziernik" 1481. Abrllbllm: SprawozulInie z postukiwali i t. <I. str. 77.
" K. M ,rnw~kj: n "l)ry;\ U";W ·"'ytd .1 J ',:,,11 "j ,k, ',:0. Kr"k~w 11IOO. T. 11.

~tr.

U2 , 143.

Warneńczyka,
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dedykowanej Kazimierzowi Jagiellonczykowi, tak

tego króla: Pan Bóg biskupa wloclawskiego, Piotra 7. Boina,

zeslał

się

odzywa do

twemu królestwu,

aby na polu religijnem b.\ I tu wzór s tarożytnej cnoty i prawdziwego arcykapłana Bożego, a zarazem dlatego, abyś Ty mial w sprawach ziemskich doradcę,

O

obdarzonego

tymże

roztro pnością , wiernościll, stalościq

samym Moszyitskim wspomina w mowie do

daniu wojny Turkom

tenżesam

Kallimach:

i powagq

wypróbowaną.

Inn ocente~o

~ Bystrość

jego

VIII. o wy-

umysłu,

powaga,

stalość, wspaniałomyślność,

a prócz tego święte życie i ez} stość obyczajów
ponad ludzki obyczaj, zasłużyły już na to dawno, aby był przeniesiony do
tej warowni naszej świętej religii~. Chcill l przez to powiedzieć Kallimach, że
Moszynski zaslugiwal na LO, iżby był wzięty do Rzymu, czy to do grona kar·
dynal6w, czy to do innych dygnitarzy kościelnych. ~IAciej Drzewicki, później
szy biskup przemyski, w liście do f..larka .-\ntoniego Mauroceni, \Venecyanina ,
pisze o MoszynskiOl: "Był mężem nie tylko nadzwyczajnie zdolnym i bardzo
uczonym, lecz także nadzwycwj roztropnym i biegly m we wszystkich spra·
wach boskich i ludzkich". Oama!ewicz zaś pisze o nim. że był m ężem wysokiego wzrOS1Ll, bardzo poważnym, wielkiej nauki, lecz jeszcze bardziej odznaczał się pobożnością ku Bogu, a miłości:1 i lagodnością wzgh;dem łudzi.
Z przemyskiego biskupstwa zostal promowowany na biskupstwo kujawsl,ie w r.
1484 L), gdzie umarł 7. maren 1494 roku IV f<acif\zkll, pochowany 25. marca
w katedrze wloclawskiej ł). Miał następujący nagrobek w katedrze kujawskiej,
wystawiony przez Kallimacha: Petro de Bnino, Vladislaviensi PontiRci, Religioso et Sapienti, positum Procuratione Callimachi experien, Amid concordiss
~KCCCLXXXX[]J. ~)

l ) W myil iyc:&cl"1 król/l Kuiloicrotn.

pO~ł111owlLli

kAnonicy

włOełAw~Cy

Piotrn

ll on.yń _

~kiegf\,

który wybm"y w dni" t. !ierpnil\ 1483 per comprom ~~tun, ZO!!t.\1 :.lItw;ero1.Ony przed
i. ~tycznil\ 1484. Ks. Ot. ł'ijl\lck: U~tl\!enie cbronoll>gii Bi8kuIJÓW wlucłl\wakieh. Ku.ków
1894 ! tr. 66.
'] Tl\m te.
') Klllliml\o:h poloty l d.M\) 8mierol

e.l.y ... ,, 1 .111 23.

llure;l.

Dr. t'ijAlek

I.Am~e.

wedle rMhuby florenckiej c:r..uu, kt6rej rok rOlVO-

V1H . •JAN KAZIMJRSKI
herbu Biberstein czyli Rogala .
1484-1485.

Po pr.tcniesieniu się Piotra Moszyńskiego na biskupstwo włocławskie, ze·
szli się J(unonicy \\' poniedzia ł ek, po czwartej niedzieli postu, w r. 1484 ce·
lem wyboru nowego biskupa, Wynik wyboru nic jest nam znany. Na kapitule po święcie św. Jana Chrzciciela w r. 1484 przewodniczy jeszcze Michał
archidyakon, jako admin istrator "in spiritualibus", a więc stoIka biskupia nic
by ła jeszcze obsadzona. Na kapitule, odprawionej po uroczystości Trzech I\"ró·
lów roku 1485, wspomniany jest Jan biskup. Można więc wnioskować, że
Jan I":azimirski objął rządy dyccezyi w czasie między 24. czerwca 1484 roku
a G stycznia 1485 roku. I) Jan Kazirnirski, herbu Bibcrstein czyli Rogala, był
przedtem biskupem chełmskim. I) Samuel Nakielski nazywa go mężem wielkiej bystrości umysłu i najpiękniejszycb cnót li). Za rządów jego uchwalili
kanonicy na kapitule jeneralnej, odprawionej w p rzytomności biskupa po
święcie Trzech Królów w roku 1485, że zanim dziekan zainstytuuje jakiegoś
wikarego, mającego zastępować prałata albo kanonika,4.) ma być przedtem
ów wikary przez dwa tygodnie egzaminowany co do swej zdol ności. Jeieli
okaże się zdolnym, wikarzy mają uwiadomić o tem pralata dziekana - a dziekan
ma go zainstytuować. Gdyby się okazał niezdolnym, nie śmie go dziekan pod grozą grzechu śmiertelnego ins tytuownć. Postanowiono również, że wikarzy mają
być obecnymi na wszystkich anniwersarzach i mają wraz z kanonikami albo

I) WapomnlAny wybór ZMlulul si9 7.l1p~Wnłl nil. tem, te 1I:Allolliey kApitulni
819 Uli. klUldYcUoll'I, pr:r.ed3I1\wionego im przez król".
I) ll,\:hIIl Pi!!c.howski: eoruueopi.A6 ;lIfulM

ehełmelląią

Zgll.dll.Aj,

ZAIUOleii 1711. Ad VlI.

' I Samuel Nn1l:ielskl: MiechoviA ,iye PtllInptllttrium nutiquitlltum monMteriIMieehovie"ai~.

' ) Rozpow 81OeehniOllA byłA w Polsee plurAlitJ~.. beue6elorum. Nieje(len z dygnitnny kil·
jlltuluyeh po.ilulAI odraz" kilkA k.uouii liny rótnyeb kAte(lnu::h. Nie mogąC! równotzelin'6
w"QdlI'.ie reaydO\v.1C., tl ...':\t 10:\ siebie I';lut')pCę, wik:\ ryu,u. '!'lIki ",k Iry Dll7.ywlli .i\l ~ic:\riIl4
perpetUUM.)

-
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jednym z kanoników SpiCWllĆ anniwersarz. Z tytułu tej pomocy mają pralacj
i kanonicy dawać wikarym z każdej kopy groszy. jaką z powodu anniwersarza otrzymują, 5 ' /! gr. Również na tej kapitule postanowiono za zgodą biskupa
Jano, że gdyby jakie miejsce na stalego wikarego przy katedrze zawakowało,
ma prawo do tegoż rektor szkoly, a po tCIlI kantor.!) Biskup Jan potwierdził
ugodc,; między 00. Frnnciszkanami plzemyskimi a wikaryuszami katedralnymi, mocą której po pierwszej Q. O. Franciszkanie byli obow iązani dawać
cz wartą część z pogrzebów parafian księżom wikarym, powtóre 00. Franciszkanie nie mogli glosić kazań w czasie, kiedy by ło kazanie w katedrze,
pu trzecie aby kowale i tkacze nic byli ściągani przez ksic,;ży wikaryuszów
celem zawiązywania u nich bractw.~) Biskup Kazimirski zatw ierdził również
prebendę przy szpitalu św. Ducha w Krośnie dokumentem, wydanym w Brzo·
zowie clnia 3. kwietnia 1485.') Zatwierdzil również bractwo duchowne kapla·
nów i osób św i eckich w powiecie krośnicńsl,im. ' ) Do więcej czynów brakło
mu czasu, gdyż umarł w listopadzie 1485 najprawdopodobniej w Brzozowie.

t) Arch,w. k omisyi bisL Tom V. alr. 39 7.
Tom XJll.)

12. 13. II. (Sc ril't!,)f CI rerum

po!on;C'~rulll

' ) P",,·lowski o. e. itr. 142. " op. I.
') Pr ebcndQ i uposażenie jej eryg!')",,,1 biskup A"dr~l'j Opllro wsk i. Poniew,,! jedlLRk był
011 tylko lIdmin;atl'lltorem biekup$tw", więę Rby kt o.. nie II tltk ov,'a l wn:t"o~ei u~t4pielli"
przez niego dzie~i~ciny biskupiej we ",si H/lcl:o wi e, \U" ulunięcia wnulkifj 1I' 41l,liwo~d po.
t"'ierdza J4 bi, kup ĄR:<imirski.
ł) Ks. PfI",h... akl o. c. ~tr. 143.

h erbu T am aw a.
1'185-1492.
Jana I<nzirnirskiego zeszli się kanonicy w piątek przed uroczystością św. Elżbiety w roku 1435 i wybrali Jana Ziemę na administratora spiritualiulll et temroralium. Najprawdopodobniej jednak biskupa
nie wybier<lli, lecz Jan z Targowiska Illianowany zostal biskupem przemyskim przez króla. Jan z Torgowiska, herbu Tarnawa, pochodził z Targowiska,
w lubelskiem. I) O jego m l odości nie mamy wiadomości. Akta kapitulne pr;;ePo

śmierci

Illyskie no t ują Jana Targowiskiego pod r. 1431 jako kanonika. Później pobiera! dochody, przywiązane do posady rektora ko~cio!a parafialnego w Droho·
byczu. W r. 1485 mianuje się eleclu!i Chelmensis'), nnjprawdopodobniej jednak
nie odprawi! intronizacyi na wspomnianq katedrę. Picchowski nie umieszcza
go w szeregu biskupów chelrnskich. Nie chciał zapewne Targowiski poprzestać na biskupstwie chełmskiem; ubogo względnie uposażone, nadawało się
ono chyba na posadę przejściową Wszakże i poprzednik jego biskup Kazimirski nawet przez jeden rok nie piastowa ł urzędu biskupa chelmsldego.
Targowiski staral się u króla o biskupstwo przemyskie, a starania jego zopomyślnym uwieńczone

skutkiem.
Po śmierci papieża Sykstusa IV. wysi ał król Kazimierz Jagielloliczyk
Targowiskiego do Rzymu w celu zlożenia gratulacyi u stóp nowowybranego
papieża Innocentego VIII. Poselstwo to bylo dla Targowiskiego o tyle ważnem
zdarzeniem, że w Rzymie zostal, zapewne na życzenie króla, r. 1485 wyświę
cony na biskupa przemyskiego. O tem swojem poselstwie i wyświęceniu sam
tak pisze: Anno Domini 1485 • . . . , Apud istum 8) ego Joannes de Targowisko, cpiscopus PremisHensis, orator nominc domini Kazimiri rcgis Polonillc
staly

I) KlI. L. Łętowaki. K!\t~log Biskupów, prlllntó ... i huoników kr~ko",akleh T. rv. n r.
136 prly Zygmuncios 'J'1I.rg<>wiski,n, rodzonym b r"c i ~ J ... olI. l':ugow illkiego.

I) A. O. Z. IX. 127.
' ) U I lInoc~lltego VW .

-65 cum debita obedientine rui, J) 5cviente tune endem belli turbatione, et ibidem
in episcopum consecratus. ')
Biskup Jan Targowiski 7.nprowadzil porządek nabożeństwa w koście l e
katedralnym. I) Na fabrykę kościoła katedralnego ofiarował 100 czerwonych
złotych, a również i na sprawienie nowej monstra.ncyi dla katedry, znaczną
kwotę ofiarował,') Odnowił w kościele kntedralnym fundacYę Najśw. $akramentu a prawo patronatu tegoż ołtarza nadal rajcom miasta. Pozwolił na wybudowanie kaplicy Pajśw. Maryi Panny przy kościele stryjskim. Zwizytował
kollegium przeworskie, kanoników regularnych św. Grobu P. Jezusa i zreformował je. Poświęcii kościół Bernardynów w Samborze. 6) Celem powiększenia
dochodów biskupstwa przemyskiego dal p1"'".lywilej, wydany w Brzozowie dnia
12 lipca 1487 roku Ladymirowi Wołoszynowi, na zalożenie wsi Trzcianka .~)
Godność archidyakona przy kapitule przemyskiej nadal dokumentem, wydanym w Piotrkowie dnia II. wrzeSnia r. 1489., po śmierci i\Hchała z Kleparza
Zygmuntowi z Targowiska i polecił mu duszpasterstwo izarzl\d temporaliów.')
Umarł w 1492 r. po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego w nocy z piątku na
sobotę. Najprawdopodobniej chorował puedtem. gdyż sporządzil testament,
w którym poczynił różne legata na cele pobożne. Ciało jego pochowano w kościele katedralnym przemyskim w drugi dzień Zielonych Świątek po nieszporach.
Był to pasterz o chwalę Bożq gorliwy, ochędóstwo domu Bożego milujqcy, na zbawienie duszy sw~j pamiętający, odznaczający się świętością, życia
i czystościq obyczajów. Na anniwersarz za SWĄ duszę legował kwotę 100
czerwonych złotych. Anniwersnr'l ten wprowadził w życie następca jego
w r. 1495. ')

' ) o połellt" ill .Iau TIII'J'O"i.kieiO ; j!!go IM'bycie " Uzy,nie podllje lZueg61r JAD
Burcb/l.rd Ile Slfl\uburgll (O nim ob. Ell eykl. ko~ciel. t. lU. 81r. 66-66) " . "ojem Diadum
(edlt. OenullreJli pag. 10, 17. 7J18). Oai!!I,. lego do~ la;; 1116 l1log1tlO, a do ... iedzialem BIQ o niem
t Pl'llfglll.(lu kAt. WAl'IIMWa 1879 lir. UG,
I) w bibliotece onlyMekicJ hr. Kra;lir\.ki Gb Ol' W/lruawie znlljduje się fr ..gmenl hl.top)'cznego dziela Wernera f!olewilltkll: F:aaeieuluII tt lll(lOrum. Po uerokh::h bnetaeb leg<! iuku ·
D/lbuJu anJl.j(luj. aiQ krotki e olodl\lk" l'.M.<ierlljll.ce uiękied)' II O"t ... \łll.ueulA 11 (bif>jó" ojcI:Y'lyeb.
Autorem tyeb dopi!kó ... j e.! bi~kllp JtuI 'l'II rgo wu.ki. Zonllly one 0P'IlCO"'"'!!' pAlt ..::..ulA Kat;to ... ~kiego i umieuclone ... nI. lo,nie POlllllików Or.lejo"1'eb P oliki ( MOnum enta Poloulae)
pod t)'tulem! Rocznik JIIUII z Targowi.!lkl'l "" Itr. od 23&-2",0.
I) Arcbi". komi.,.i hiAt. V. 391. Seriptore. rerum pol.lIlie. T. Xl]1,
. ) A. G. Z. 201.
' ) Wedłu g NiuieekieiQ w r, H90, ks. Norbert GolielJ o"sii w lldeJe .I'Red nowI!. epoKrAkó. r. 1899 Itr. 118, rOk !ł88.
f ) Dr. A. ProchAsb: :Uat.ryllły IIl'ChiwAJue
96.

k.-,

,tr.

'J A. O. Z. 1m. 199.
' ) "Ame etr. 201.
8

X.

MII':OLA~:J

Pt')'llll1S z KI'a.j6wa I-i:RA ..) -O'WSHl.
herbu ł:..ab trdź.
1492-1498.

Po pogrzebie biskupa Jana Targowiskiego zeszli się zaraz (in in!:itanti) kanonicy na kapitułę generalną. Obrali wtenczas administratora spiritualium i temporalium
w osobie kanonika l\likolaja Gromadzkiegol). Na wybór nowego biskupa wyznaczyli dzień 8. września ') Tymczascm dnia 23. czerwca 1492 roku zjawił
siC wobec kapituly Jerzy Ostrowski, pisarz dworu królewskiego, z listem Zbi'g'oiewa Oleśnickiego, arcybiskupa gnieźnic llskiego, Frydcryka królewicza, wybranego i zatwierdzonego biskupa krakowskiego, i innych prałatów i panów
Królestwa polskiego, w którym żądali oni od kapituly, aby się zgodzi ł a na
Mikołaja, jako na wybranego przez nich. Podówczas był o przy katedrze tylko
trzech kanoników , El mianowicie: Bernard Wikzek, dziekan, Jan Zicma i Dzierzyslaw Sko\nicki. Ci rozumiejq,c dobrzc, kto się ukrywa pod osobq biskupów
i p rałatów, odpowiedzieli, że się chętnie zgadzaj'l, na wymienionego kandydata,
ala ponieważ brakuje większości kanoników, a szczególniej nieobecnym jest
Mikołaj Gromadzki, administrator spraw duchownych i swieckich, dlatego też
nie mogą w tej sprawie nic uchwalić. Kiedy nAdszedł naznaczony na wybór
biskupa dzien ~. września, zjawia siC :\likolaj Zyaszkllwski, wójt dziedziczny
w Mosciskach i pisMz dworu królewskiego, i przemawia w imieniu króla Jana
Olbrachta, mówiąc, że Jegomo~ l(ró! już dawno p rzeznaczył :\likolaja z Kra·
jowl1 na biskllpu pr.t.:cmyskiego. \Vtcnczas kanonicy w liczbie czterech a mianowicie: Bernt\fd Wilczek, :\1ikolaj Gromndzki, Jan Ziema i Dzierzyslaw Skotnicki,
stosując się do woli królewskiej, jednogłośnie wspomniul1ego :\tikolaja zllżf\da1i
na biskupa 3). Tymczasem ;.o;aszla następująca okoliczność: Jan Brandis, protonotaryusz papieski, kanonik krakowski i sekretarz królewski '), bawi'l,cy, jak moinn
pl".t.:ypuScić, w Rzymie, wyrobil sobie li papieża AJcxtlnllra VI prowizy~ na biskupstwo przemyskie ~), na relacyę kardynała de Ursinis dnia 3. września 1492.
I) Pl\wł<)wlki o. 0;. nr. H O uw. 163 I\(l 3.
Ij ł'nwł ow$ki o. c ,sIr. 149.
Ij T'llnte Btr. 153 .. d. S.
' j A. O. Z. LX. 138.
ł) J. K M·~~n io"'Bki; ..::Xe(:q\1A .'0: lior,. mi\u\.IBcripti< Ard,hi l:ooliatQri!\IIB 1Oml\",. Kr:l.*

ków 18110 Atr. 79. !!o.

Tak
gi

więc było

G7 -

dwó;:h kandydatów, jedell p;)sllllowrmy przez

mający prowizYę

papieskf\. Sprawa

ciągnęła się

kapitułę,

a

dru~

od 3. wrzesnia do 29 kwie-

tnia 1493 i zakonczyla się IV hm spos:'b, że Jan Brandis zrezygnował z pro·
wizyi a kardynał Sencński zdał relacYę o tej rezygnacyi, uczynionej \V ręce
królewskie przed papieżem Alexandrcm VI. Wtedy biskupstwo przemyskie nudal

papież

t-.likolajowi z Krajowa dnb 29. kwietnia 1493. 1)
Mikołaj z Krajowa zostal prckoniwwany przez papieża Ajexandra VI d. 29.

kwietnia 1493 r., ad. 18. maja

t.

r. sl,lada Florentczyk, Andrzej de T ornaguincis,

jako prokurator biskupa ~likołaja, 1511 florenów złotych i 5 flor. min. servitia,
jako taksę za bullę prekonizacyjnfI· 2) Biskup nasz rozmaicie jest IV .linach na·
zywany: to j\'likolaj z I":rajowa, to l\likolaj Prymus z Krajowa, to tylko Mi·
kolaj Prymus. Był herbu Lab~Jź; prze,IŁem był kanonikiem krakowskim'}
i sekretarzem królewskim"). Stanq\vszy na czele Jyecezyi, postaral si~ o to,
ażeby s lowo Boże głosili w katedr.m mężowie wykształceni j pobożni, gorli·
wi o chwal~ Boiq i zbawienie dusz, a głosili to słowo Boze \V sposób uo·
zumialy clla słuchaczów. Dlateg-o też za dozwoleniem króla postarnl się, że

w kapitule była utworzona prebenda kaznodziei. a prawo nadawanin tej prebendy p rzysłubTjwało .\I;:adcmii krakowskicj. !":róJ ustanowii, nżeby rektor uniwersytetu z doktorami i mistrzami, za picrwszym razem, kiedy ta kanonia
będzie wakować,

dal

prezentę

Jakóbowi, obecnemu kaznodziei

kościoła

prze-

myskiego. a po jego śmierci aby prezentowa! jednego z doktOrów św. Teologii i prawa kanonicznego z lona uniwersytetu. Kanonik ten mial rezydować
przy katedrze i

spełniać

pilnie swoje

obowiązki ~}.

Cclem

powiększenia

pobo-

żności

wiernych zaprowadził bractwo literatów Najśw. ~ ł aryi Panny w kcScielc. katedralnym ~). Ufundowal albo przynajmniej pomnożył uposazcnie oł
tarza

św.

Anny; patronat toj prebenuy miala nkndcmia krakowska, Dal po-

I) 'l'amie g Łr. 79. 21.
1) Wbd. At.mhllUl; Spri'lwoz,lIInj~ etc. ,Ir. \f.7.
') An:hiwum komisy, hj~toryC7.nej '1'. VI.
66.
') KQr)<c"i,)w ~ ki "&:.cerpt;l 79. 21.
') P:\wlow ~kj Ąlr. 1!l4. N"'i/; hisk"l' l'0ue,1I w ~h.. ly wjplkiejto [,j~klłl'a kr/lkowI!okieb"O.
Zb1ó"iew. 01e~u[cklego, który w l'T:il~,lo"łi'lt"i", roku ',)'ein t. j. 14(>4. ,lnia 7. lutegu (",,01(1.
w:\1 nalo bene6~yulD i ~lllnowi"ko k.v.u"oI/.i,·i w k\l~~iele kl\te,lrl\tn)'m knkowlIkim. IJisku]>'
i kllp""ł" mieli IcJ,'O knzno,hicj<; milln'>lY.\,\, ,,,ki je,t""k uie mó::1 b«ld"ohi lej Itll~I~llio':,
klO1.>y uie był magi~I'\lm leolo.:'" ,l"kI6Tłlm .1(·kT~t<'>w lul) l'rz)'naj,nniej mislT"tero in /l.Ttibu,.
K. Morllweki. Bistory;!. uniwersyte tu .1~ ~jell(l1·,~k iego '1'. L 4{t5.

"tr.

ł) lIrnchn) literMów, tak II1\ZWll1le 0.1 li.lu Nl\j~w. ~ll\ry i PruIIlY, hyło to ~tOWI\.r)<yłM.
nie osób clueh()wnyeh i ',,·ieekich,za.wiązl\lle !lelem oo1,lIlwl\uj", czci Nn.jliw. Maryl 1'11",,10. Na.
1et'lll)' ,10 tegu 1.>mclw,' roieli 3i'~ <1:\1":01:, hy byly ",I,"(I ... i:\lIe i)Jąze .. w. ku el.ci Nl\j~w.
M"ryi Palluny i mi eli -Ii,] Wf.n.jem"i(· WSI,iIJTAÓ OJ/hlr:} ~y ew. i lQodlttwl\lni.

-

68-

czątek

fundacyi szpitala dla ubogich i probostwa przy nim IV Br7.07.0Wic.
Nil posiedzeniu kllpituly, w d niu 21. czerwca \495. odprowioncllI w przylom+

ności

biskupa, postanowiono, aby żaden z księży wiknrych nic zastępował się
kim innym, ale S.'lrn odprawiaJ Msze li\\. i byl w chórze. Zakmdł siC bowiem
zly zwyczaj, że XX wikarzy zastępują się innymi, nicumiej1\c)'mi spiewać , a przez
to powstają różne nieporz,\dki i nieład w służbie Bożej. Tylko dwom starcom
MarcinOwi i Stanisław owi dla starości i krótkiego wzroku pozwolono zastępo
wać s'ę przez innych I).

Za jego czasów miasto i cala dyecezya przemyska była nawiedzona
wielkiemi klęskami. Budowla kościoła katedralnego, rozpoczęta przez biskupa
Blaiejowskicgo, a prowadzona dalej przez jego nast~pców, dotlld jeszcze nieskollczona, została zniszczona pożarem w r. 1494. Na posiedzeniu kapituInem w uroczystość św . Jana Chrzciciela w 1495 roku odnawia biskup dawne
postanowienie, ażeby biskup dawał 2 części a kHpitula jednq cz~ść na budowę kosciola. Jakoż biskup z l oż:ył 80 kóp groszy, a kapitula 40. Przy poża 
rze katedry zgorzały także mieszkania kanoników, dlatego też nie mogli rezydować. W r. 1496 nawiedziła zaraza miasto. Dlatego też kanonicy zebrali
się na kapitulę w Hadymnie. Obecnymi byli na tej naradzie: Bernard Wilczek
dziekan, Andrzej Halicki kustorz, Jan Rawa archidyakon, Zygmunt Targowicki,
Paweł z Zalesia, Jakób Sokolowski i Andrzej Strachocki. Uchwalili, aby po
odbudowaniu domów własnymi funduszami poszczególnych kanoników, otaksowali te domy kanonicy. W razie nierezydowania przy katedrze tego kanonika,
który dom wybudowaJ, miano mu płacić jednq kop~, a po jego śmierci aby
ten, co będzie mieszkaj w tym domu, dawal jedn" kopę na anniwersarz za
duszQ tego, który łożył pieniądze nn budowę domu. Domy te miały być zawsze w dobrym stanie utrzymywane i w tym celu po każdej kapitule odbytej
24. czenvca i 6. stycznia mieli zebrani na kapitule zwiedzać wszystkie domy
kanoników, i gdyby zauważyli, że potrzebna jest jakas reparacya, mieli zmu·
szać do teJże mieszknjqcego kanonika'). W roku 1498 nawiedzona została
cala Rus napadem Turków, Tatarów i Wołochów, a wtedy i Pr'.lemysl stal
się pastwą plomieni. Co wi ęcej Stefan, wojewoda wołoski, szyzmatyk zacięty
i nieprzyjaciel katolików, kazał zamordować na rynku mit'jskim pięciu braci
z zakonu św. Franciszka. W Samborze 00. Bernardyni ~osta1i bądź wymordowani, bądź w niewolę do Turcyi uprowadzeni l). Nieszczęścia te, Jttóre na-

I) Arehi w. komis. hi.l. '1'. V. 398

(Serilltorę,

rer. pol. T . .lITI).

I) Tamte.
J) Monum ell!Ą Poloniae T. III. str. 800 i 801,

-

69-

wiedziły całą dyecczyę przemyską, gdyż uległy wtenczas zniszczeniu: Kml
c;:uga, Radymno, Jarosław, Przeworsk, Drohobycz, Sambor, j tysiące wiosek,
n niewolnikami, zabranymi w tym roku, napeł niła si" Tracya, Macedonia. Azya,
złamały

zdrow:c biskupa. Umarl13. kwietnia 1498 roku. Akta kapitulne

jego temi slowami

opowiadają:

Roku

Pańskiego

smie rć

1498 Najprzewielebniejszy

IV Chrystusie, Ojciec i Pan Mikołaj Prymus, z Bożej I Iski biskup przemyski

w pia.tck dnia l;j, k\\oietnia według wyroków Najwyższego zakończył życie,
Po jego śmie rci zw ł oki jego w poniedziałek przed świętem św. Filipa i Jak6ba
t. j. ostatniego kwietnia pochowane zostaly \V kościele przemyskim, Hzcpnicki
tcmi slowami wychwala Krnjowskicgo: ~ WicIe zas l uży l się na dworze KllZi~
micrza, lecz najwięcej na stolicy biskupiej. Król pragnql go na wyższe posu~
oąć stolice, lecz śmierć pozazdrościla paristwu tego najlepszego biskupa". Nnkielski pisze: ~Byl mężem przezornym, który bardzo dobrze umial rzqdzić
swym kosciolem". Testament jego zawiera liczne pobożne legata, które świad
czą, jak dobrze umial zarządzać swym majątkiem. Legował mianowicie: 100
Ilorenów na ufundowanie szpitala z probostwem w Brzozowie, 50 florenów
na zakupno gruntu do szpitala w Radymnie, tO grzywien dla Cystersów,
250 grzywien na kosció! przemyski; 2 tO gr.lywien, któremi wykupił sołtystwo
w Równem, przeznacza jako dlug na rzeczonem sołtystwie na ufundowanie
kollegium mansionarr.y przy kosciele katedralnym, 20 grzywien dla studentów,
prócz tego 25 grzywien na msze sw. tak zwane tricesimae tj. mające być
odprawione dnia 30. po jego śmierci. Bóg zapewne przyjął do siebie tego zacnego arcypasterza i wynagrodził jego prace j trudy wielkie.

,

Xl..

ANDR.ZEJ

BOI-ł.YSZE""SKI

h e rbu Poraj czyli
1501 -

Róża.

1504.

Po śmierci ~Iikołaja Krajowskiego wakowała stolica biskupia w Przemyślu
prawie przez trzy lata. Lubo \V kraju było wiciu 7.A.<;lużonych p rałatów, I\r6·
Jan Olbracbt ku powszechnemu zdziwieniu ofiarowal osierocone biskupstwo
przemyskie Andrzejowi Boryszewskiemu, arcybiskupowi lwowskiemu. Papież
Alexander VI. połączył biskupstwo przemysł,je z arcybiskupstwem lwowskiem
na konsystorzu papieskim, odprawionym w dniu l. lutego 1501 r., na czas
życia arcybisl;:upa Boryszewskiego I).
Andrzej Boryszewski pochodził ze sławnego rodu POTaitów, który się
rozdzieli! na rozmaite linie. Po:::iędzy innemi jedna linia, przezwana od miasta
Burzenina Burzyńskirni, nie pospolitą w dziejach narodu i Kościoła odgrywała
rol~. Potomek tej linii Mikołaj, otrzymawszy w dziale familijnym wieś Boryszowice w lubelskiem, przezwał się Boryszewskim, lubo tak on, jak i synowic
jego zwykle pisali się Róża (Hosa) od herbu swego Poraj czyli I~óżn. Mikolaj
Boryszewski był kuchmistrzem królewskim ') i kusztelanem małogoskim i zawi·
chostskim 5). Jego synem był Andrzej, urodzony okolu roku 1435. 4) Mial dwóch
braci, Jaon czyli Janusza i 1\likołaja, którzy zmarli bezpotomnie. Nauki wyższe
pobieral Andrzej w akademii krakowskiej, gdzie w roku 1455 pod dziekanem
S t anisławem z Brzezia uzyskaj stopie'; baknłarza, a w r. 1458 7.B. dziekana

') KON.eniow$ki: Ex"e,'pt., ex libris ,uaDu!criptid ~tr. ~O. l. p. ~6. DulI!. 17. I Ul~go 1&01.
wyplne:. l likol:.j Cepel, p.c(lk ' morzy pfLpiCilki, w imieniu A'l!lr~ej", arcybiskulll\ ]wo\ukiegtJ,
)'. powodu połąc)'.enil\ biskupstwa ]lrzemy~kiego II Arcybiskupstwem lwowskiem kwolI,! 150. czerw.
·..;lolycll i 5 min. scrv. ,\ br:.ham. SprAwo~dll.ni~ 81r. 1()7.
t) Dr. K. ł'Ctlerowic\!, Do.otojuicy i un-,dnil'Y Ii""i~"cy woj""" król. "" tl<ttlch IJH- 16U6
Arcl,iw. kom hist. ~tr· :.10&2
I) T amte 6tr. 176. i 189.
') K.s. KQrytkowski, Arcybiskupi guieiuieWiey. '1'. U. M5.
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WoJc:l!cha z Opatowa otrzymał doktorat filozofii i nauk wyzwolonych I).
Według

ówczesnego zwyczaju udul się z Krakowa do Rzymu dla nahrania
większego poloru i znlecenin się kuryi papieskiej. Jakoż bawi'lc talll I,ilka
dał

lat na nauce prawa kanonicznego, teologi i wymowy,
ności,

wał

ulożenia

dobrego

apostolskiej

zręczności IV postępowaniu

i

otrzymał prowizyę

poznać

tak dalece,

że

ze zdol-

od Stolicy

na kanonię gnieinieliskll, nn którą się installo-

przez pełnomocnika swego, mistrza Szymona, prokurntora konsystorzu

gnieźnienskiego

w rześnia

dnia 27.

nonię krakowską
był o

uzysknł prowizyę

w Ihymie,

"Wawrzynczyce~

i przy niej

na dwóch prowizyach na dwie prebendy

kapitułach
prowizyę

fundi

1403. Przy tCJ kanonii nie utrzymn l

bawiąc ciągle

jednakie. W tym czasic,
mu

s iC

IV

się utrzymał.

~ic;:

na kadosyć

Nic

najprzeclnicjsl'.ych dwóch

w kraju, lecz korzystaja,c z las],:nwości rzymskiej, postarał się o
na kanonię kujawską i poznatlslcą. Po powrocie z Rzymu df)stnl

s i ę przez wpływ ojca swego na dwór królewski. W krótkim czasie tak sobie
umial ująć króla f.\azimierza JagiellO/iczykll, że go pomiędzy powierników
policzył

i sekretarzy

prawdopodobnie
tkiem roku
mu

już

i) i donosnem probostwem kollegiaty
w r. 1473,

następnego.

najwyższy

w tcj

W tym czasie

opSltrzyl,

godności występuje już I'.

(1472)

papież

Sykstus IV.

pocU\'
pokazał

dowód zaufania swego, 7..'I.mianowawsz)' go nuncyuszem swoim
świętopietrza IV

i jeneralnym kollektorem
się utrzymał,

guyż

łęczy c kiej

nabawiwszy

się

niemalych

Polsce. Na tern stanowisku nie
kłopotów

długo

z powodu samowolnego

szafowania groszem papiesldm. ~J Goryszewski zyskiwał jednak coraz większe
znaczenie u dworu i coruz ważniejszc spełnial funkcye . Podczas niefortunnej
woiny

szląskiej

przeciw

~lacicjowi

towarzyszył

Korwinowi

lllonnrsze swemu

w obozie i marszach wojennych, a

następnie

nalcżal

królewskich, którzy w roku 147-1 na

zjeździe

pełnomocnikami

z

do liczby komisarzy
królów

wę'

gierskiego i czeskiego w Wrocławiu doprowadzili d" skutku półtoraletni rozejm.
W roku 1475 jeżdzil razem ze Stefanem Wł\tróbk<\, wojewodą bełzkim, do
Stefana, hospodara

wołoskiego,

nia mu w imieniu

I~zeczypospolitej

celem odebrania od niego holdu i zapowiedzepomocy przeciw Turkom. \V roku 1477

') Tl!.mte slr. 6 ł6. x. Dr. ,I,U'I F,j/llek w ]lrIlol1! StuJY/l do !lel ~jJ,," u", ... ~rlytt't" krll.o
w XV. w. nll1.Y,,"1I &ryn~ws'<icgo 8tholllrem ... łQ~ kim, nI., 1,~1. w! 1.eJkio;h Rt"luli.
I(ozprllwn Aklulem;, Dmi~jQtu. Str. :!. t. ~ rY. Mr. 29. ĄdllO I.
") X;coll1,,~ Ro~:\ lililu Nitol,!; It oz" ,te Hon:ichowicze C,u tett"I\i M"I"gon e" sis wy l l<;,'
pnje jut 2. ]ut~go 14n& jllkll cnbh'ul:lnuJI F... h·rowiez ,tz. c: ~tr. H$.
') Abr:lbllm: S],rnwoz,ln"jc Ur. 160. potlllj~. :ee A",lr~/IS N;col:\t Ro~!, k""on. S'"; .. ~.,,iei, ~ ki
był w "'tael, 1-160 do I ~62 kollektore.n. ZdAj" lIiQ, te rnezt-j temu sl'rll"'OJ;,ll\"iU w;,· .... y{· ""I.)y,
"it,,]; Lwierdzeuiu X. Korylkow~kiego, kt6ry 1In:l\d koUektom p"l'ic~kiegQ "lIIi,,"~.czll w IIItl\c1:
1470 110 1-112.
kow~k;ego

-72poslownl do ccsnrza Fryderyka III.,

wiozą,c

mu od króla Kazimierza

czykn 10.000 dukatów na koszta wojenne przeciw

~Iaciejowi.

Jogielloń

królowi

wę

giersl,icllIu. Dwa Inln póżniej jeździł IV poselstwie do Macieja, króla węgier
skiego, rozem z Hafulem Jmoslawskim i Pawiem Jasińskim, podskarbim koronnym, celem zawarcia pokoju pomiędzy \.\-ęgrallli, Czechami i Polską,.
Układ ten przyszedł do skutku a główna zas ł uga w (cm była Boryszewskiego.
\V dniu 14. sierpnia 1487 rolm inslnHowll1 si~ na d onośnq pro.latur~ kustodyj
gnicinieńskiej, na którl\ dostal prezentę oJ króla. \V końcu roku 1487 i na
JXlclfJtku 1·188 widzimy Boryszcwskicgo w zaszczytnei funkcyi posła królewskiego do papieża Innocentego VUI. \V roku 1489 zostal mianowanym arcy·
biskupem tcomooietiskilll i koadjutorem arcybiskupstwa lwowskiego '). Po
smierci swego ordyrHlryusza. arcybiskupa Jllna Wqtr6bki. która nastqpita w roku 1493 \V Krakow:e, objął Borysxcwski rządy archidyecezyi lwowskiej,
n w roku następnym odbył uroezysty wjazd na stolicę arcybiskupią. Autorowie żywotów arcybiskupów lwowskkh, SkrobiS7.ewski i Pirawski, chwalq -go
bardzo jako gorliwego obrorkQ duchowie{lstwa i swobód kościelnych, wdów
i sierót opiekuna wielkiego, ubogich i potrzebujących hojnego dobroczyńcę,
dla poddanyeh łagodnego i łaskawego pana, majt\tku koscielnego zapobiegliwego zawiadowcę, który podupadJc dochody arcybiskupie podniósł. umki
i wsie odbudował i poJźwigoql 'I Jak już wyż"::J wspomnieliśmy. u?'.\'''kJll
Boryszewsl<i po smierci bi",kupa przemyskic,::o t\:rajnwskicciO 7.arząl.. r , :.11' ,~.
,lyecc.:<yi prz.~m.\'ski';:J. f-'onic\\·;tŻ przeważnie hawił f'r!.)' ooku k-ruiil, ~Uat(';,)
tei I.llr211d dyccezyi przemyskIej powierzy! Herno.rdowi Wilczkowi, proboszczo-

wi katedralnemu, którego mianowru wikaryuszem in spiritualibus et tempomlibus. Malo więc pozostało śladów jego działalności w dyccezyi naszej.')
Z powodu braku arcypasterza nic pos~ępowala dalej budowa katedry, tak że
w roku 1500 mury by ły bez dachu. W latach IbOO i 1502 napadli Tatarl:y
POlskę i zniszczyli millsta i wsie dyecezyi przemyskiej, zapuściwszy się aż
pod Larlcut i Leżajsk, a w roku 1502 zniszczyli Hzcsz6w, Jarosław iRadymno.
I) TAk lwier.!zi Korytkowski ~ którego rlllly powy:.l'~(l W'l\tQlhimy. w....l1ug- l'.M K. J.
HeckA. który cytuje A. O. Z. V I. nr. 1 12, 1Il;1I.1l0w/u,y _1.\1 &ry6uw~ki nA~lqpel\ JAnA
8trul~ck; ..go w f. 1188 Il"il\. 23. IIlllj!!.. K. J. Deck: '1'(110113,.,.. l'lrllw.kieg'Q l1e1l1lio ~tlltUą
AIHlI\e Arcbi<lioecegi$ Leopolit'llai. ~tr. 4.1. lIiln.•)
l / ~krobjnew.ki: Vitlle Archiepi,cop. [bJic.ien ot LeOIIOI, . ub Anilrou Borziu8Viul.lWIII\
K . .1. !lecI. jllk wy:ł.ej .
• ) W f. 16()O .I"ill 8. ajerlmin. w Jl\fO.'!lAWiu IlOlI:wlIl", JAn Olbr/l.l:.ht; Audtwjo ..i Uoty
wykupie ;o.,vllI.wione w!ie kr6lew~ki(l, Uotyniec i polową I1runow,c:l w~le ~
d l ngo:b\~j~
"",leb'; ,10 ",rcybiak"I'II., lul, jl'go tlAsiqlKlÓw, IJlBkupów 1'l"l.elUY"ki<lh, Iłl. kWQI~ 2;lIplll.conll c~y

".1.

tO jl'ruu, c~y je,co lllllh:l'~o.n Lo;~kullOlU I, -z" roy!kim b}llzll! zwrullQulI.. A. G. Z. VIU. 206.
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należał
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UlTInrł \V

do tej pmtyi, która.
się \V

Toruniu

naglą

popierała

poselstwie do niego, by

śmie rcią,

kandydatu r~
\V

Andrzej

Alcxandra

imieniu narodu ofiaro·

wać

mu koronę i na tron ojcowski i braterski go zaprosić. To też Alexander
darzył go względami , fi kiedy umarł brat jego Fryderyk, kardynał i arcybiskup
gnieźnieński, zamianował

gnieinienski

odbył

go arcyhiskupern

synod prowillcyonalny

gnieźnieńskim .

\V Lęczycach,

na króla polskiego dnia 2-l stycznia 1507 roku
nil bardzo silnie pnnv duchowieństwa .
Um arł

Łowiczu

\V

Jako arcybiskup

!coronowal Zygmunta I.

katedrze na Wawelu i bro-

w roku 1;110 dnia 20 kwietnia, a pochowany jest
w katedrze gnieźnieJiskicj, gdzie mu naslcpca na arcybiskupstwie, Jan Lnski,
postnwil pomnik z czerwonego marmuru, który dotąd oglądać można w katedrze gnier.nicllskicj, poloiyws7.Y na nim nastcpujqcy napis pod herbem zmarłego Poraj ezyli Hóża; J011!1Iles Lasco .\rchi-Eppus Gncsneu auoptionis memor
anteccssori suo Andreae !~osac ue Borzyschewicze A. D. ;\IDX. dic XX.
Aprilis mortuo sarcophngLLIll marmor decomt.
w

Orzewicki herbu

150j -

Ciołek.

1513.

Po przeniesieniu się Andrzcja Boryszc\\'skicgo na stoJic~ mctropolittlln:\,
zebrali się Imnonicy kapituły przemyskiej w dniu 2R. J,\\'ictnia na sesyę kapilulnq i obrali administratorem dyecczyi przemyskiej in spiritualibus ct temporalibus kanonika, Bernardyna Wilczka I). Obsadzenie biskupstwa przcmyskiego
nie bylo załatwione prawie przez dwa latu. 11 to dl.Hego, że żadcn z dygnitarzy kościelnych nie chciał przyjqć biskupstwR. tego z powodu spustoszałych
i zniszczonych terytory6w. stanowi"cych główny dochóll biskuplI. W legacyi
króla Alexandro do papieża Juliusza [I. z roku 1504 czytamy: !tem civitas
PremisJiensis episcopatulll habere solita, ium etiam paslore dcstiluitur, flullus
cum acceptat, proptcr desertata tcrritoria: vicecancellarius Inmcn regoi, in
spem gratiae Sanctitatis Vestrae consequendae pinguioris, ncccrtnndus eonsensit ') Tak więc Maciej Drzcwieki, piAstUjf\CY golinosc wicekanclerza krÓ·
Jestwa polsk iego, przyjql biskupstwo przemyskie w nadziei posunięcia si,: na
biskupstwo intratniejsze.
Maciej Drzewieki urodzi ł się w Drzewiey S) w roJw 14lin. RodzicfIIl1i
jego byli Jakób z Drzewiey, knsztelnn żarnowiecki, i ):.ltarZvnl\ z Lubiszowa ,

l) Pnw łowsk i o. <l. su. HiH lld"nt. L Ilyl
lw owskiej A. O. Z. I X. :1:11.

Jll\!I ~I'Cą

lirlryS7.owsk"I;:(\ "a $lolioy

ar~·ylt.

') Pr1.ewoduik ullukowy ł,terl\cki 18!'C8 r, ątr. 47 ..,,111(. 3. 1""II I'I'1.Y'·1.Y"'! ttgo dlug,,~go
pod!\j e X. Korytkows k,. tI mia.I!(I,,·icie .'uier'; lO' r. 1503. rl\l>irh "lck~l\ll!lrl\. V I. , tud1.ie.1 IIl1l1tQpUY jeb"O l'iubR UL i opilżniouy "'ew wyboi • .lu1\\I~7..'l II. :f.(\ je.tlui,k (l~roml1e ~1'1I
~Ionenie porobili T nlllny, lUo1.cruy i z leg<) w"loaku"'lIc, te Mol,c" ~ .... ,1,u'owl\l" .~wiQtopi~tl'l\(!
w I'obce mi IM 10 ct deiuue Rd b~"epl"ciLUlll pro rel>a rlll"Hs l'c\)I~8,i8 ,·t \)18\ro. ol irUlillll 'fili'
tArb. AbrAbAUl spraw01.dllltie 8tr. 187.
'ł\'!\kI\DSU

') Ks. t. Korytkowski: Att)yltlskul'i guielh.ie.·tl~\r T. U. 8tr. ;19. Or1.e .. icll, llliA.tec~ko.
lellllo ,.. powiecIe OI'OOl!yu~k' lII. ~ ;eb1i slID<loml"r<kiej ,u ..1 lljlid~ID rzeki U!7.ewi,·y.
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herbu \Vicniaw:l. Oprócz Macieja mieli ci
j szesć

malżO'Jkowie

dziesięciu

synów

córek. ~J O jego młodości wiemy, że ),s7.tf\lcił się nnjprawdopodobnicj

w Krakowie.

PóżnioJ

~1oszyńsldcgo (l-ł!H

hyl scl<rctarzcm biskupa w:OClawskicgo,

-

Piotra z Bnion

14\14) II zamzcm wtedy by' jednym z najbardziej

natehnionych uC7.nit)\\' I\nllimll.chA. ' )

DIn Kallimacha

żywił

l)rl.cwicki

cześć

jak dla rodzica

Jobniej przez niego dostał siC; z dworu bish"'pn

włocławskiego

onjprawdopona dwór Ka-

zimien:n Jagicllonczyka. Królcwiez Jan Olbracht odznacza ł go łaskawością .
zrobil go swoim glówllyHt sekretarzem. Drzewkki ulhr.'lł się okolo r. 1400
du ulożenia zbioru utworów poetycznych swego mistrza, a zbiór cały opatrzyl
pismem dcdykac)'jnem Jo słynnego Lorcnzo ił l\lagn;fico '). Nil pogrzebie
Kallimacha szedl r-.luciej Orzewicki zaraZ Zl1 trulllną, p rzcdsl6.·,\,i.rtiąc niejako
rodzinę duchowi\ nieboszczyka 6). Jan Ult,racht mianawal go swoim podskar'
bim i sekrctnrzem tajnym czyli sygnetowym (sccrctarius annularis) 1). Z temi
godnosciami wspominają go dol<umentn i Akta już \V r. 149G. W tym samym
zapewne roku zostal klIotorem sandomierskim i scholastykiem I~ czyckiem .
Kr61 Olbracht ujęty nie tylko rzadkiemi zdolnościami, wypróbowanq wiernoscil\,
i pilnosci:1 w uslug'ach wzglt;UCIll siebie i rzeczypospolitej, ale także głębokim rozumem i wytra\\'l1cm z,l:Iniem Drzewiekiego, miano\val go krótko przed smier·
cil\ swoja. podkanclerzym J\Oronnym 8). Wyniesienie jego na len wysoki urloqd
sprawiło mu wielu nieprzyjadó/, uciekających się z zawiści do rozmaitych
oszczerstw, podstępów i intryg, ,lby go zgubić. Posądzono go naprzód, że był
p rzyczyną przedwczesnego zgonu lmjln Olbrachtn. Nieco póżniej brat królew·
ski, kardynał Fryderyk Jagie!lollcz)'k , uwiedziony falszywemi osklll'żeninmi ,
jakoby Drzewicki pr"-ywloszcz}'1 sobie po smierci króla 120.000 norenów, oraz
inne sumy. nalei.t\ce sj~ kardyn:dowi, w tymże skarbie się znajdujące, nie
przesłuchał mniemanego winowajcy i bez względu na jego dotychczasowe
nieskazitelne życie , goJnosc kapłil.r1ską i piastowany wysoki urZ/ld, kazał go
dnia 30. lipca w r I.iOI l'lOjmae i Osadzie w więzieniu. Z więzienia
uwolr\iono go dnia 9. sierpnia tegoż roku, kiedy najzupełnici udowodni} swą
niewinność. Nicrozwllżny

i

prędki

knr,tynal dal sponiewieranemu

nieSłusznie

podkanclerzemu wy!\tarczajqcc zadosyćuczynienie, postarawszy się din niego

' ) Mon. f'(llo,,;~c hiAt. T. III. ~lt. :!71.
' J KWI\fl1l1nik hiat It. til9t>. !tr. "II.
łj K. 3o!orn w.ki: lIibt(>f,)'tI. un iwe"ytctu

Jj\gi~lI.

'l' II . x11. I ,H••

'j T",,,:tc.

' ) MOlIum. Poloullul 'l'. lU, ,tr. ~09 .
'! Flt<lerowiCI: OO<lo)nloy i IIr:t;.~dllicy

~ ... ijioj(ly

eh:. Arch, .... koul.. hi!I, VI II . nr. ~3 1.

-
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o probostwo skalmicrskic i przywróciwszy IHU

a..csć

na sejmIe elekcyjnym

piotrkowskim. B aria karJrnnln, 1,rólowic Alcxnndcr i Zygmunt, starali sic;: wy·
nagrodzić
względami

mu

j osłodzie

doznan:\ niewinnie ch:żl,q

krzywdę

i lasl,ami. Do kanIoryj samlomierskicj. scilolllstcryi

bostwa skalmierskicgo

przybyła

nndzwyczujnymi
łę~zyckicj

i pro-

mu kanonin krakowska, a w r. 1505 i bi-

skupstwo przemyskie.
Objęcie rządów

ustawicznych
po

zajęć

ukończonym

dyccczyi nastqpilo pr~ed kOllcem m!l.rca 1505 rolw, Dla
publicznych, bezustannej przy królu obecności, dopiero

w Piotrkowie sejmie, odbytym

\V

marcu 1509,

odprawił

dnia

23. sierpnia uroczysty wjazd do Przemyśln, Przedtem 7.Jl.wind\'wa.l powierzon"
sobie dyecczy,-\ przez zastępcc, Pawia Koniuszeckicgo, lIrchidyakona i ot1cyala l),
z którym, mimo odległości miejsca i prnc mozolnych urz~Ju podkanclerskiego,
zostawał w bezustannych stosunkach. \V sam clt.:ień ingrcssu i dni następnych
gościł i podejmował w pnłacu biskupim ukochanego monarchę Zygmunta I.
Przy intronizacyi złoży ł biskup przysi~g~, dotykaJlc się relikwii !';:rzyża !5\v.,
że statuta i zwyczaje Iwściola przemyskiego b~dzie obserwował, że b~Jzic
przestrzegaj praw prałatów i kanoników, ze przywileje, udzielone im przez
swych popr.ledników, 7..<lchowa i że będzie łożył na budowę katedry i/, części
kosztów').
Za jego rz.1dów uwolniJ Papież Juliusz II. llIieszk~uk(Jw Polski od postu
wc środy (wyjąwszy tyłka z1lkonnik6w) • który dotychczas był Sci!i)c zacho·
wywany. Troskliwy o lcościół swój katedralny, usilIlic stara! się Maciej o to,
aby rabryka kości ola, za poprzednich rz'ldów opieszale prowadzona, teraz
szybciej postąpiła. W r. [505 ustanowiony został archidynkon, I~nwel Koniuszecki, prokuratorem fabryki. Jnko takiemu dano polecenie, aby mury wYrrowadzono i dachem kościół nakryto. W r. 15117 ustanowiono, aby filary, znjszczone ogniem, były od fundamentów zrestaurowane i mury call,jem UkOll ·
czonc. W f. 150S uchwalono, aby duch był pokryty dachówkI! wypałont\.

I) Pl\wlow~k; o. c. str. 172 11'\11.

1) I'nl.iv~. 11'1 oplewlIlIo IIlIU\:!lujll"o: .Ep:1I )1~lhi;,. f:. 1'. ~ I I( 1'. Vil''' C:<Ilcell. juro
Deo Ollloipolem" qUQd !lalU!" el C<lh~ . lC!ludjuIl8 '.c!!l~fiM lici!M ob,nvllb·,. {,ntru/łuP r>lN)~
1>""e]1Ito~ ~l ClIIllonicOI. jurn iJllotum. vi n01\ 01'1"'''''"11. tlec nli'jllrl\l il'lorum ~ ill!l jlHUtinli ~etl_
t"\litĄ "Iquo CO"!~1I9U ,ulljorio v~1 ~:tn,,"lri, I,~rll ~ I,~r me, ~"." fi" • • ul"ni ~8I\H IWrllOlIl\a "Apli_
VIlOO lIIut molulil\iIl inf~rnll\ oor\)o r"lem. El 'luO'\ .. ecrdlll in Nlndllll'i C"I,itull nulli IIAU,t l\no,
Iłrotlt·~8U.'lu~ qU08cun"I'''! eOntr:\ i"iurAlOr", .ivl! !I"cim"lor~, I,er Cllpitlllu,n ritę ]n.tos. ",,1111011'lilii tnvoCl\bo, ,e,1 )l0tiu., &i fu~rit ~J[])/l,I . ~n". <lOlIłirnll,bu. Q"o,t clil\in grJ,til\a per prl\etlccc __ Or"i
IllCOf

III1U)II ~ClIlI\qll ...

e;.:ele~~U<.lt.

Il•• rsh"i~

l"cu.~

tru"'lvalfi

hl'I"',,,~riILi in\'i"I:, ł,)i]iter

(lro Itl'dUI(lItIlWt. .11 pltrte vrl in l<'l" ~c<:h\ du;~ 1'>lrll'.<, l'"t",uJuIU .,."ru
,1n]Wull"lrUI'l1 .lalto. ha me Dell8 .(ljllv~1 et hQ~ ,.lo.:rO·"'lIclUID HguulIl v;ta~·.

Ilelll

0\)8("rvI\00.

tnliłl.lU,

OUln iulD

W

f.

1:"')10 z:lwicl1I Jukub JlIul,u'z z

pienia obj.'d\\'uch dl!in')\\.." \\'
nakże
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Ivrnżc

~ljccllow;1

I."ntrala n \\'vbuduwllnie skle-

roku "prrlwio1\u 01\11:1 do koScioln. Jed-

sklepienie zosl,llo uk()[\":zone dopiero za 1".!f\Jow hisJwpn Dziaduskiego.

Z braku murO\vancgo !;klcpicniil d:mo sklepienie drewniane i pomalownno je I).
Niewiadomo, jaJ. dlugl) bawi! biskup Drzc\I'iI.:ki w PrzclllyMu po swojej
intronizacyi. W końcu mic:-;il\ca lutego r l:lln widzimy go przy bol'lI I,róla
na s"jmic 111l1nym rkllrl\0\\'sl,im. kicrujn,ccgo WnlZ z 1wn;;!crzC!ll II ic!kim 1.;0ronn\'ll1, Juncm Lasldll1, lIhr;l,lami ruhlicwellli. \Y czasie I'ob) tli w l,mkowic
eryguje biskup l\Ol1cgill1l1 \1.mc;yonuryu"zbw przy katedrze, (\

to dla powię

kszenia czci lm :-'Itltcc Busl.jej. Juz biskup l\rnjowski Jegow.\! na (et) ccl sum!;
210 knp groszy, ul!lic~7.ez()!lych na w{ljto!'!lI'k \\' l~ólVnclll
tl1 sumn nic

\\'ystllrcr~'\l;ł,

różne

pozos1fłle

sumy,

na ten cel

po Jakóbic z J:\rusl'llvia, 1,:lIltlnilm l\\'owski1ll i

allarzyście

przemysl,:im, który 1I1ll;lrl hez testamentu.!)
erckcy~ fundacyi na kilznodziej~
5i~

Dr~l;wkki

POllicw:I;i; jednak

przeznaczył

dliltego tez biskup

\\'prowadzil

rÓlI'nież

\\' życic

Biskup ~Iik(lbj Prymus z Krajowa poswral

O uposażenie ulJ. knznodziei rr7.ez to, że Jochu,l ze \l'si Ol!5zko\\'ke,

slanowi(lt)' utrzymanie jednegl) k;ltl<mik!l, prCl-enwwuncgc) przez krlJlll polskiego.
prl-eznaezył

na utrz.\'rnallie klzl1nJ.dei. Za

nie

możnu

si~

u króla AlcxanJril. ze

życia

jednak kanonika tej fundacyi,

jej bylo Jo skutku doprowndzic. Akm.k:min krakowska postllraln

Ulbrac!lw, a potem

kn

zatwierdził

prosiła ~l<ltit!jil

USI,1110\\'ienie uwtll swego Im'.1a

jako OrJynaTplszn,

aż;,:hv

poslaral sit:: O to,

by nkndcmia mngln rrcz(!nt()\\'n~. Bbkup :\Indcj uz.\ska.! t~ IflSkę, Wl;:lilUlljl\C
I)howiązek

na kanoniki I'rczento·.\'fll1cgo przez uniwersytet. :lby stale przy kate-

drze pozostawul

! slowo

Boże IV nicdzidr.;

hiskup Maciej przez kazn.nia

również

i swj~ta głosił 3). StaraJ się również
I~usinj porzucili schizmę a na-

o to, ahy

wrócili s i~ na łwtolk)'Ztl1, ł ) Dbajlic o cll!nść uvbr bi;;!':upich, rozgraniczyi osobiście

z polecenia ł.(łJ!u Zygmu11t." wieś Otl1ikowicc, należ~lcą do biskupstwll prze-

myskiego, od wsi Sosnicy, któ ra była własno.~ci;1 Stnnisłnwll Oczycz z PiJczy, podkomorzego

przcmyskie~o ~I

Uqsknl od króla Zygmunta zatwicruzenie prl}'-

I) NI!. I'oktyelt wy,lll!k.iw I"i ("bryki ui)',,",IO(( 0t1l'<\c~ 061u' ,1oLr" ... ol"ych Ink~<l kilo.
l'it>"";.i;"ych. I tnk ,,' r. H,tl y.)o&JI ~t~((I~ l nw Krop!dło".k'. ""h)'1I ~ (lie,Unro"y •.~U łl:N.yw",,,
jak" kOlI'\) Ell. z"hicie 7.flk""",kl\ l)'fI\.;OU.,.;\I ~~i,·jl\ 't .I :I ~ I ", U '!,U"ikllu,,,,, z k{""'''''"IU Inńeuck",!,'U.
'/ ~i<'t:(k"w~ki, Vil,lal'" l·:",d,'e C11lhedr." '7.J7 ,,~::" " II.
'I l'I\,.,I,~".ki O. ~, .t •. 17~ :.. )" ..1. ' )
łl Ad" 'l'omicil\ul\ '/'. II. _I!- II}!;.
'J W l',zun'yilu ~. ,I"h :!I ~;~rJ'lnJ" /M!I l "'lw i ~rrl~:( Z,'gmUIII / . l)<lklllnent Wlo\lly8l,l(.
"I( O,,',1c"'ykl\, WY')'I",. ... i"Mltu :11. .iH['ui" 137[" A. I: . Z. VIJL l!Oij ·'''·tliu II\IIJ kN\1
pnl""'r"t,, n" pro"lJ)' bbkul',j M"d~jll Ul\ ~~jmiQ I', .. ttku,...ki,n 211, ll't<'&...... Il)) Udwa t!YI)lumA~y:
j ..,I •• " l'lII.Jmi.'rl," W, ~ r, 1:11>:1 "~ ~;do",·"i,· .. ~i IIr,·.·tk,,\('~ W0111, tIru!!, z T. lSili Wlndy~I",,'"
k •. "1',,1~!.ies.:" W( 1,~ l o~,,((i.' w.i n.ldd "1';r"'l1jlt',,·. T:llui,' ~tr. :?U!l. T~lIt(· ~ltlll kflll 1111 I'ru~hy
hi"!.,,!,,, .'lJ:.cil'j" 11,)1 .......,11<" ,j"k"" ... ut Whulnl:.wn ol 11::",lIy ~. r. 14141 "lI (1.,lm' .J I\~Ji~k" 0111 ~
"Ajll·Y. Ta,n"e ~lr. tlJ,
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wUejów biskupstwa przemyskiego I). Wykupił z r:jk swieekich wój tostwo
w Równern i postamł się o to, 7.C Zygmunt I. zwnlnia to soltystwo od obowiązku stawienia 7.olnienm na \\yprawy wojcnnc. Chqc powiększyć uposażenie wikarych katedralnych, uzyskal dla nich od króla wcielenie probostwa
w Niianl\Owicach nn rzecz XX. wikarych.')
Kiedy w r. 1510 Jan Laski z/ożył dnia 7. czerwca pieczęć kanclerską,
król Zygmunt na sejmie walnym piotrkowskim dnin l I. lutego 1511 za zgodą
S!:HlÓW powierzyl ją w doswiadczone ręce biskupa Drzewickiego. Zalatwiwszy
się z \wliniejszemi spra wami swego nowego urzęJu k:tndcrsldego, podqzył
gorliwy biskup pOd jesień r. 1511 do Przelllyśla, gdzie się czas niejaki gorliwie zajmował sprawami dyecezyi. Pragnf\c podiwign'lć ją moralnie, zwalaj
na dzień 24. listopada tegoż roku synoJ dye..:ezalny. Synod ten odhył się
w dniu wspomnianym , który przypa d a ł na niedzie'ę, \\' kościele katedralnym
przemyskim, pod przewodnictwcm biskupa ~lacieja, w obecności prałatów
i kllnoników kapitułnych, a mianowicie: Seweryna Herburta proboszcza, Pawłll
I\oniuszeck icgo archidynkona, i'\'l iłwlaja B1ażejowskiego kustosza, Szczepana
Lochowskiege, wikaryusza in spiritualibus i oficyała, i\ likolaja Rokosza, misl rzlI Macieja z Bolesławiec, Jllkóba Gutha z Pli<.:hcina. Byli zawezwan i na
{en synod probosz<.:zowie, nltarzyści , benefIciati, titulnti, l.;npelalli (non ClImti
CI non tilulati) prze? lisly citationis. Na tym synodzic po wezwaniu pomocy
Ducha Sw. wydal za zgodą pralatów, kanoniJ.ów i cniego klcru c1yecczyi
przemyskiej następuj,\CC postanowicnia: a) \N c1yecczyi prze11lyskiej mil być
obchodzona oktawa uroczystośd Wszystkich ŚwiQty,ch. b) Święto św. Jana
Jałmużnika min ł kler dyecezałny obchod7.ic jako duplex tr~eciego dnia po
św ięcie sw. Brycyusza. Tak do oktawy. Wszystkich Świętych, jako i do tego
święta przyłączył biskup odpust 40 t111i. c) Postanowil, aby proboszczO\ .... ic
poskramiali scholarów czyli żaków, którzy odJajl\ się nie nauce, ale pijaństwu
i dajll rozma ite zgorszenia, włócząc się po kMczmnch i kłócąc się tam z osobami swieckiemi. Gdyby ktoś takich w bezkarności żyjących scholarzy w 5\\'0·
jej szkołe zatrzymał. ma być ukarany, a gdyby nic uczy nił tego, ma podledz
dęższym łtarom; inni księża proboszczowie nie mog'!. ich przyjmować do
swych szkól i kosciol6w bez listów polecających. d) Nic wolno dawać listów
uwalniających (dimissorills) ani też nie wołno swiędć, jak tylko tych, którzy
przy kościele katedralnym w obrl:ądk ach kościelnych ćwiczyli się przez cnly

I) W Krllkllwie duh.. S. Ulllru.,. t60S, Tamta !lr. 207.
ł)

ScbelUlIl.

";oee~s. rr"l>li~lieu.

!ub l:A:de.lil\

N,il&llkow, ~t.

- 79rok. e) Na tymże synodzie ogłosił jubileusz wielki, udzielony przez Juliusza 11.
dla tych,
jalmu%.t1ę

którzy wyspowiadawszy się., Komunią sw. przyjo,wszy, Jadzą
na budowQ kościoła św. PiOlra. f) Wieś ~Iięldsz, naJc7Ą.cą przedtom
przyłl\czyl

do parafii w Radymnie,
wieś

ta zbyt daleko

Szkła,

była

Wiszni i Sanu

do parafii \\' Lns:tkach, n to dlatego,

oddalona od Radymna. a do tego

uniemożliwiały

przybycie do

kościoła .

wyJew~

Przez

że

rzek

przy łącze ·

nie tej wsi do Laszek, miala szlachta dawać dziesięcinę snopową n kmi<'clc
stolowe dla kościoła w Laszkach. Aby zas proboszcz z Radymna i jego
l<ościól nie cierpiał uszczcrblm IV sw)'ch dochodach, mial proboszcz w Laszkach dawać proboszczowi w I{ndymnie coroc'l.nle na św. Marcina 2 grl:ywny.
Na tymże synodzie mistrz Jan i\lolel1ue, pisnr;: publicr.ny, wniósł ugodę, jaką
Z[lwar! Paweł I{oniuszecki, archidyakon przemyski, a przedtem nrendarz dóbr
Iwscioln parafialnego w Stryju z tiuktem z PiI!1iowrt I). Pouezus lego synOdu
"nlwierdzil na dniu 2-1. lisIop. pr7.y\l'ileJ brm. twn sl.ewsl{leg:o IV Prl.emyś[u. II)

Za jego czasów powstały kościol)' parafialne w Babicach, IV HOCZlVi,
szpitalny w Tyczsnie poJ wez\\'nniern ;\!fltJd Busldej i Znalezienia

kościół

św. Krzyża.

Bractwo

i\ laciej biskup

konsekrował

kosciół

kaplmiskie w powiecie I:ulcuckim,
kościoln parailalnel{O w

z Krzywezy na rzecz

farny

IV

Krośnie,

zallvicrdl.ił
Jarosławiu,

zatwierLlzii

rUllClncyę
uczynioną

Jal<óba
na wsi

swojej Szczytnej.

w jak największej zgodzie z kapitull\, miał
nieco tylko zatargu co do prawa prezentowania kustosza przy 'k atedrze prze·
myskiej. Prawo prezentowania kustOS7.a mi.1 biskup IV połączeniu z kapitułl\.
Po śmierci Andrzeja z I-Iulicza da} biskup :-'laciej prezentę Piotrowi Sienickie·
mu, a ].;apitula Mikołajowi Rokoszowi. Jednakże żaden z kandydatów nie mógł
posiąsć tej kanonii, gdyż potrzeba było jeszcze zgody wójta przemyskiego,
który ze swej strony proponował i\likolaja Blażejowskiego, altarzystę Najśw.
Sakramentu. Po wspólnych naradach sprawa zosta ła tak załatwiona, że Bla·
żejowski zoslal instytuowtlny jako kustosz, a Piotr Sienicki otrzymał prebendę
Nnjśw. Sakramentu. Wśród tych 7...ajęc na biskupstwie spclni:ll biskup Maciej
obC/wiązkl swoje jako kanclerz i jako poseł w rozmaitych legacyach. To leż
wdzięczny za tę pnlcQ monarcha, Zygmunt Stary, mianował zasłużonego kan·
derza swego biskupem włocławskim dnia 1L par.dzier. 1513. po śmierci
WincenIego Prl.erębskiego, a Parież Leon X. już na uniu 22. gTudnia tegoż
Biskup Df'.lewicki,

'I

żyjący

Scr'l'loru rerum pulvlU\'. AreL.w. kuwÓ!lyi lei.1.. T. Y.

t) A. O. Z. VI.

~8.

29.

~ Ir •.~1$

-

lłlU.

-80roku zatwierd7.il go nn
gna/

się

tę nową godność

rzewnie z dyecezYE\

I). Olrt.vll1 :nvszy

prlemyską, niechętnie się

mimo bezustannych zajęć publkw}'c)) uwydatnił

z nim

odnośnq bullę, poże

rozstającą, IV

Iroskliwośl!

swą

której

pasterską

i staranność o dobro ko~iciola swego i owieczek. nictylko znacznymi nakbdam i na budowę katedry, odbyciem synodu, utrzYl1lnniem i powiększeniem
własności kościelnej, fundacYą

narzy,')

tudzież

przy kościele katedralnym k0IJcgium ~I!ltlsyo
rozmaitcmi postanowieniami i Ufzf\llzcniami IV zakresie ducho-

wnej administracyj dycce1.yi. Na stu/jey

włocławskiej powstawał

IV roku !5al.

Dnia 4. sierpnia IG31 zastal preJwnizowany na arc.vbiskupa gnieźnieńskiego
prymasa Królestwa pOlskiego Urnilrl w Łowiczu 22. sierpnia 1535 roku .
W

kościele

metropolitalnym

gnieżnierisldm

ma pomnik. Jest to tnblita

z czerwonego marmuru, 1I111j1:1Ca w środku herb Ciolek wśród oznak bislwpich

i ornamentyki, w rogach I!IlS herhy

Ciołek,

\Vienil\\\';\, Dulicz, Leliwu, n u dol u

jest nnstępujilcy napis: Jacet hic " !athias Je [Jrzewicl.n gm. Jivina in ArchiErp. Gnesnen. Anno Dni ~IDXXXV cvcetus, qUi ate:! triurn Poloniae Regurn
fuit Vice-Cancellarius - et Caneellarius Eppusq. Prernislien. et Vladisluvien.
anni:; X..'\VI. Obiit in aree Lovicien. nnno Dni "IOXXXV die XII I) Augusti
hora II. noctis. XXXIX Septcmbris sepultus. Vixit annis LXIX.

I) X. Dr ..1. Fijll.lek:

U~ tl\lenie

chronologii biskup6\1' wl .. clawskieh . tr. 61.

,) Mnusyonnrzy llOOzlltkowo bylo cztereeh, z; których ,lwóeh rrez~nt.ował bit kllll, 1\ Ilw6ch
kApitul:>.. Obowiązkiem icb bylll u~ll\wiczllic przy kAte(lr~e rezy'tQw .... i:, codziennie oftidum
l!~rvulu Q N. ){. P. ~pie .... ""; ; eodz;i enni~ Q,lpm ....·jjI,Ć ~hze ~ .... do !JeM!!. a w niedziele i tl w iętllo
bra':' udzial w pr\!cesyllch. !Jiakup M~cjej chcąc Icb !~pj~j UpG~:I.i.yc, wcielil dokumeutem. writ.
w Krllkow ia 2. c:&erwca 1;'12., do ic], dQchodów nochGny ~Jtll.ryi Nnj~w. &krl\lncutu, n. to ZI\
r.:,"odll r:ljców I,r~emyakich , którq mieli pr/lwo pAtrou:>.tu tej alt-lryl. W teu spOllób liczbA
Ml\nsyonlluy zwiękuylll .ię O ,lwóch, których I'rezrnto .... ali r.,jcy przemyscy_ Wre~zcie
n()kumentcm, wytll\uym w r~HnyłlUlic dain 20. s.ierrUli,'\ 151:!, wcieliI .,.a ~dll rotlziuy Grochowokich altarYQ N. ;\{'Hyi PIltIJly fundacyi Orochow.:!kicgo I, l'atrt> wytej $ub Pi()Łr Cbrzą,
dOW4kU

z 'rOlUl e

XliI. P1Q']""' H
Tomi cki h erbu
151 4 -

Łodz i a.

1520.

Po przeniesieniu się Drzewiekiego na stolicę wloclawsk(\, obrali kanoni·
cy przemyscy administratorem dyecezyi kanonika Mikoll1ju Rokosza, który
sp rawował ten Ur.llld slłm przez się od 22 . grmlnia 1.313. d0 17. lutego 15 14.
W dniu tym we Lwowie mianuje tenże swym zastępcą :\likolaja Błażejow·
skiego, kustosza przemyskiego i kanonika Iwowskiego. ' )
Zaczęły się teraz s tarania różnych kandydatów o biskupstwo przemyskie.
Dziwna rzecz, protekcye idą aż z \oVęgie r. Oto ostfltniego października! ) 151;j r.
wysyła z Budy Władysław , król węgie rs ld , liSI, w którym prosi Zygmunta,
aby wa kuj ące po Drzcwiekim biskupstwo przemyskie i wicekancelaryat królestwa oddal Piotrowi T 01llickiemu, archiJyakonowi krakowskiemu, a sekreta·
rzowi kr61ewskkmu, który spełf1ial różnc poselstwa i z nich się jak najlepiej

'1 U Qk() l'i ~ Arohiwul1ł J( ),,~y! l. pr1.elny~ k.l.I. I. "J:,,,,~zony VII. Ą z/lwie rl\j4cy /lkt ... kOll'
Jlyatorylllne 0<1 r. ló()loj- 1631 pod r. 1614. We~MJe Il(hniDi8trHcyi !"rYlrnw",,,i ""glllli ~1Il1l'YoDIln:e P!'?1 kojdtl e I'l\flllil\l~ym wKroin; ... Qhn"''I.",kjpm idl hy lo Oll prll ",i,.,; ;\h,.(' ~w .. ~pl'lI-Wowllt du ,r. llI\8tcr~t ..·o w JI~ r l\r:;i, Odl'f..... i"c g(Kb)ny kll.nOlli~r.,,!". M".I .. byc c.",r.. reeh; d ... óell
trunł mlnnowlI~ X. L ~rho .. ,kl, Jl!XlI\wUn5 IlrobOl!t~z kr()lillitl',~ki i jego ""łt!)III:Y, :1 ,l wóel, bllf.
mi stn ; r~jcy krooinlN\.ry. Nn utrąlllnH i ~ ich Qd~tllpil X. [..echo,,·~ ki "'~ ~.s.:()llll Kllpituly pn:e·
myski"j 1:1 guywien l UI.e"'I"CC..:y l j .. lI!l w~~y~tkiell uoch",lncL prnbon ..... kroli"i~liskitgo. ( U l)·
kOll15 K o"ly ~tQrl.J\ bi~k. I'I"":c,,,. ob. Im!. OZ1lIl.,;:t.Q ny licJ:bll I X. p,/ol r. 161-' 1. Cel" Ol Jep"lcgo
UIIO'lIicllllI tej )\1r\U"yon~.ry zlll'i,uje ,Iu'n 2!'1. 1Dl\)l\ l fJl7 r. l'n<zlJllI, .. <lQ,," po mly,u.n:u
w K l'OIÓnlC r,o grqwicn, jllkle nil' IUl młyuie '" Krolinie II d"i" ::7, IllIi,l?i"nlik" tegot roku o(ldllje
.Tllli ..,."tl. B,,"'IlI1lr&f)wa ~UI; gl1\y wl en. ~UfDIl tli Itlin l" byt' "tyln 1111. ;<lIk1l1'1I0 domII. II rfSM",
ml~I:I by" wypotyer.on" CelC l1l EI,llIc:!."" ~zynUII II" neclli. MUll$Y0,."",,y. Ili r;-kuPl8 VI(.
pod r. \;'17).
2)

Zygmllnt 8 i ury mill"owlll Dn:ewidliego
wy1.~j att. l O!.>.

bi~k"pcm ,,'I'J<,' I II..,~k;m

.1111/\ 11. p";'tb' Cfll,k",

I bIS. I'"tn:

'"

-82 wywiązał.

różne

Król podnosi w TOlUickim

zalety, które go jako

Za T omickirn prosi równiez Jerzy, biskup z

Pięciu

kościołów,

posła zdob iły').

i powiada,

T omickl dla swoich nadzwyczaj milych obyczajów i niezwyklej
jest dla każdego d rogi~) .
.<\le
dzeński,
dysl awłł.

wystąpił

i drugi kandydat.

Był

uprzejmości

nim !\Iichal llavell, archiprcsbitcr buwęgierskiego

proboszcz ostryhonski i p,zyboczny lekarz królll
Prosił

że

on lak sam przez siebie, jak

również

Wla-

przez wstawienie sic

listowne wojewody siedrniogrodzkiego, Jana z Trenczynu, Kazimierza, księcia
cieszyńskiego. Jednakże król oJpowiedziill mu, że mu nie może nadać biskupstwa przemyskiego,
kr6l Wladyslaw i

li

to dlatego.

ponieważ

Król

zdecydował się nadać

dnia

~O

ze już przedtem

nie godzi

się

prosil o nie dla Tornickiego
CPUS%CZ.'l.Ć

lekarz.owi

chorego króla. ')

biskupstwo przemyskie Piotrowi T omiekiemu i

lis lopadn oJpisuje król Zygmunt Biskupowi

Pięciu

kosc!olów,

skupstwo przemyskie otrzyma Tomicki. i f Zapewne jeszcze przedtem

że

już

bi-

odpisał

królowi Wladysławowi w sprawie T omkkiegQ, Co wit;cej, posłal naprzeciwko
Tomickiego osobnego poslalka z Wilna, który tegoż po powrocie z Wę
gier 7.usllll \\

Kmkowie. Dnia 14. lutego

wręczył

Stnmłkowski

Tomickiemll

listy krolewskit.! li IV nich prezentę na biskupstwo przt:l1Iyskie. r'J A teraz przypatrzmy się żydu i dziahllno:ki nowego kandydata na bisJ,.-upstwo przemyskie. GJ
Pio tr Tomieki, jeden z najznakolllitszych

mę żów

stanu i dyplom:uów w Pol·

urodził się IV TopOZl1lltlskiego, z mntki . \nny
z Szamotu!, herbu Nah;;cz. 7) ',oVczesnie odumarli go oboje rodzice. Sierotę przybm.! za swego syna wuj jCg:ll, wojewoda pozl1arlsl,i, Jędrzej ze Szamotu!. Posiał go nnjpierw do Gniezna, s ta.wnego ze szkól na cnią WieJlwpolskt;. Kied)

sce

fi

przytcllI jeden z najztlakomitszych biskupów polskich,

micach rakli 14ti I. z ojcn

.\Iikołaja,

chorążego

' ) J::!l.quo lOlit "iUII in rer.·"""lo m;UUTiU,., in T~~11O'111e"c\ł) fH<)i1itllll, t!l.nt~'lue C'.um Irr;L.
,", tAtu C'.lImit.u, ,'UII' elł)'III~"ti" IIffltoilitu, iJ' ,lerr,uUl leu(I' uultu~'I\lI' lIerur.oni..i, ,~ n\l<.1oQlQlL,ttu
1'1'("1 rerum temporum'llI~ r!\liuoe modus, ul eL l,r"H~ u~ in se olOl1i"lI1 't'rm~ ooulo~ It .. lmumque
~1 I'p~ C""vcrt"rtt, 110"1"0 ".reo Iti. ,ihi .levi""it, u,
~i". "cc~.io", (,.,liul.,I'."" i{U,Ir,"n~lIto Illi·
rllu!. 'u 1.D(I,II"n ~lIul ~"'lI8. ;n 'l'oti~'l!lo no,,'.;.' "h homiuem IlInI r"ri~ ,IOlil".I~ eXorl1l,!ll1U "OstrII.
cOl.DmCllo.lnliQue 110"\) ali'lUO dig,,!t"li~ gr,,"u "u ,uul;t.;. Acta TOm;ICilulll ~. U. _, •. \11:.13.
" 'l",rn~l' '!T. 21U.
'I het" ·I·umichull' 1'. II . MIr' !!71-21:!.
OJ l'II,,,te str. :!7Q•

• J T "",tf'

lit •. !Iii!).

' ) No IlOlhUtw i ~ UO"iu8: "itl\ I'fltri 'l'O'I,I;(;i, Clmlin,.,li. 1111.'1;;
bj8toriC:' '1'. IV. ~tf. C. L. II . ; ,,"~191,"e.

Ep,", ol"'l,Im 'l'. I. lI et&

" 'l'o,niek. m;/l1 brllO;: iIt,kollljll, Póill;tj-z,ego k ll."lIlell\l\& ~niei.nień8klego i /'tl\1118 In"'I\,
lI.jl'ierw iuuwlockiegt.>, " 11Ó;,lIi~j kl\l;~k;~go I sioltrę M"gd.ll.I~I' ~ @lXIętn" Wn\f:.teli·

,,"oj ewodę

8k,. V,t... TO'uieH "UClo.e

Ił oa;o.

następnie

SZ:llllotulskiego

naznaczył

ze sobq i zawiózl do LipsklI. aby

król na

się

pOsła

do Niemiec,

językn

wyuczyl

wziął

go

tenże

niemieckiego. Po czte-

rech latilch powróci l T omicki do kraju i udal się na dalsze nauki do Krakowa
IV celu wydoskonalenia się we mozolli, kiórej się ealy poświęci!. Zapisal się
w pOt'zel uczniów uniwersytetu krakowskiego

IV

r. 14gB,

ZI\

rektoratu mislr/,a

Slanislawa z h':obylioH, doktora dekretów. \V g rudniu w r. 14 90 zostal bakalarzem filozofii a lO za dzicknrlSlwlI Jakóbu z Gostynin, magistrem zaś fIIozoni
zostal w roku 1493. z..'l dziekmistw8 Slnnislawa z Biela I). Wystąpi! przelotnie
w r. 1493. jako nauczyciel (extraneus l ~) . Tomieki cclowfli \\' dysputach naukowych tak,
madzała, 11

że się

na nic z·..,yczajn ie bardzo znaczna liczba sluchaczy zgro-

po odbytych dysputach odprowau:.:nli go

współuczniowie

z okla-

skami do dOlnl1. Pragnąc dalszego w y kształcenia udał się do WIoch, gdzie
w Bononii, idqc za rudą swego wuja. przykladal siC do prawlI i do wy mowy
pod nnjcelnicjszYl111 mistrzami, jak Filipem ByronIdem, Antonim Burgo, Hiszpanclll. Po 4-łetnic h swdyach uzyskał slopier] doktom obojga praw. Dla nabycia doswiadczenia i wprawy w spmwach koscielnych pojccbtlł do Rzymu
i tam pmcowal po kuryach. 1'0 roku pobytu w Rzymie

Slłtl

siQ

głoś nym

w

Polsce tak, 7.e go bisktlp krakowski, kardynał Pry-lcryk Jagiellollczyk, poslysza wszy o jego nauce, wezwoł do dworu swego, 4J!l llrując mu kanclerstwo.
Ponieważ

nie

\\ tedy w roku 1500. byl wielki jubileusz w Rzymie, wi,,;c

chcia.ł się pozbawić

sposobnosci pohytu w

cza~ie

Tom i~ki

jubileuszu w wiecznem

miescie. Tymczllscm dotychczasowy kam:Jerz Fryderyka, znany nam Zygmullt
T argowiski, archidyakon przcmyski, bmt biskupa przemyskiego Jana Targopracą

l) l l llell,kowtki;
~)

zlanmny, r1uglil

kurdynała. iżby

go uwolni! z kanclerstwa. i nie czekając przybycia Tomkkiego. złoży ł swój urzqd. Wiciu się
ubiegało o to miejsce, ale kllroy1l:11 Fryderyk wolał być caly rok bez knocIerza, niż pOzbyć się T01l1ickicgo. KieJy TOlllicki przybył w r. 1501. do kraju,
mianował go kHrJynal nietylko kanclcrzem, alc i łtrchidyakonem krakowskim
i to zaraz piĄtego dniil po przybyciu jego. Niedlugo wszakże \I1ll.'!rł kardymlł
(dniu lU. marca I fi03 r.l a T omicki udał się do biskupa POl.rlUńSkicgo, Jana
Lubrl.Ulskiego, przy którym lmwil do śmierci króla t\leksanJra. Gtiy zas Zygmunt I. w r. 15Ot1 WSIl.\pil na tron. Tomieki, przychylny mu dla jego zalet,
o'inrowtlł swe Służb} i zoslal sckrctarlcl1l królewskim w kancelllryi koronnej.
"Nie był podówczas opatrzony TOl1llcki w bogate chleby duchowoe, powia.da
wiskiego, wiekiem i

~!ntll!" 1I~"lIon

lilttr ,.",mo!. Itr. 1O~ ; J II.

.\lorM\"k.i, lIi ' Iory ... uul .. ~r'J'I..t1l JlIg,oU. 'l'. U .•tr. 271.

84 Łętowski lA Hozyuszem, Ił wiódł się przystojnie, chował dwór i konie, wszystko mial schludne i sprawione och~ożnic. iż dziwił o to nie mało inne ludzie i jednało mu serca". Szczególniejszymi względami cieszył si ę T omicki u
snmego króla Zygmuntn. Światły monarcha, d ostrzegłszy wkrótce rzadkie przymioty j zdoln ości swego sekrctn.....w., zm:zql go hojnie wynagradzać posadami

duchuwnemi. Dal mu najpierw

kanonię

kujawskq.

Wyprawił

go w poselstwie

do ksiq7.llt pomorskich \\' kwietniu 1509 r. I), potem do Woloch w styczniu
1510 r. l) dla traktowania o pokój, który za jego sprawĄ doszed ł szczęśliwie
do skutku w KamienCll podolskim. Nas t ępnie w tymże jeszcze roku, w tnie
sil\cach Od kwietnia do sierpnia, udał się do Węgier '). Dnia 8. październik"
1510 r. wybieraj!! kanonicy krakowscy T omickiego i Zygmunta TlIrgowiskiego
na synod prowincyonalny, lIlajqcy się odbyć w Piotrkowie na św, t\larcina ')
Synod piotrkowski poleci! T omickiemu refomlę wszechnicy krakowskiej~) W r.
1511 w miesiącach marcu i kwietniu udal się TOlllicki do WroclllWiR, do ksią
żąt ś[qskich li w r. 1512, również w mi esiącach marcu i kwietniu, uda ł się
w poselstwie t10 Węgier. We wszystkich tych poselstwach sprawił się Tomirki wszędzie po woli królewskiej dlatego król Zygmunt nadawal mu rożne i donośne kanonie.
W nit:obecności Tomickiego w przeciągu dni 15. nadal mu król kustodyę sandomierską, kantoryę gnieźnieńską i kllOonię św. Idziego w Krakowie.
W czasach tych częstych przejażdżek wyświęci l się dopiero na księdza 20.
kwietnia 1511 rokv G). I{iedy po raz trzeci poslowal do Węgier, zawakowało
biskupstwo przemyskie i już wyżej wspomnieliśmy, że mu lakowe Zygmunt I.
nadal listem, wydanym w Wilnie dnia 4. lutego 15 14 r. 1) Król wysł al list do Leona
papieźaX- w którym tak pisze: Vacat autem nunc Episcopatus Prcmisliensis,
scismaticos ritus Graecos ad Jatus, subinde Turcos et Tartaros vicinos habens.
Cujus possesiones eorundem vicinorum rapidis et crcbris excursionibus p1uries
destructae sunl. Ul autem eidem Episcopatui et ilIi ecclesiae nunc instaurari
coeptae bene prospiciatur magnopere cupio, commendo et offero Vrae Sanctj!tui devotum oratorem, venerabilcm Pelrum T omicki, decretorum doctorem, archidiaconum cracoviensem et meum secretarium et majorem in modum humili

I) Ac'. Tom;cillQIl T . 1. Ur. 8 4 ; Ilutępne.
T llmie Itr. "6 i !S6.
" Tamie IiIr. 61 • 1I1l.lIępne.
" Arehi.... kQmi8Y' hIttor. T. VI . Ilr. 79.
') .Mol'llwski Hutorya. ll ll lw erllltelu Jag;eU. T . Itr. 219 .

l,

•) .:ncykIQpedyll

O ~l bran d ll

T . XXIV. str. MS.

') AtU, TO ID.;e ill...a T . UJ. Itr. 9 7_29.
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p rece rogo, dignetur Vra S'lnctitas eundem dignitate isla EpiscOPlllus Premisliensis cJementer insignire. caeteris sacerdOtiis, quae obtinet, in subsidiull1 status honeste deducendi, sibi reservatis L), quando quidclll Sanctitas Vestra mi
ecclesiae bene prospiciet et mihi rem grat.'llll el rt'gno meo utilem !aciet~.
Również napisał król list do kardynała ArchiJIesn de Grassis, prosząc, o poparcie.
Ojciec św . Leon X. zatwierdził Tomickiego prl~ed 12. sierpnia 1514 r.; w dniu
tym bowiem Piotr Tomicki wybrany i potwierdzony (elcctus et confirmntus)
biskup pr7.cmysld mianuje Mikołaja HOI,uszu, kanonika przemyskiego, wikaryu.
szem in spiritualibus i uncyałcm swoim i daj!" mu jak najohszerniejszą władzę
i wszystkie lacultlltes~). T ego samego roku dnia G. października deleguje Pawia Koniuszeckiego, archidYllkona przemysl.:iego, aby się w imieniu jego instal ował. ArchidYAkon złożył zwyklą przysięgę w imieniu bi5kupu T omiekiego, że tenże wszystkie pmwa i prLywilcje kllPlluly zachowa. O ile z aktów
konsystorskich poznać można, Tomicki w dyecezyl przemyskiej całkiem nie
by!. W imicniu jego sprawował rządy w dwcezyi najpierw "likolaj Rokosz,
który mianowa ł swoim substytutcm I(aooniku ~fateusza z Boleslawie, Od roku
1517. sprawuje rztJ,dy w dyecezyi kanonik Tomasz z Grodziska, Jednakie o
oblubienicy swojej pamiętal biskup Tomicki. ( lak ..,,- r. 1::'18. dal 60 grz. na
budowę kościoła katedralnego. Kiedy Leon X, w r. 1516. nadal odpust i po.
zwalil, azcby jałmużny składanc z okazyi tego odpustu były obracane na
potrzeby wojny przeciwko Turkom i T atarom, jak również i na obwarowanie
zamku lmmienieckiego i restauracye bazyliki gnieinienskiej, uprosil Tomieki,
króla Zygmunta, ażeby jałmużn}' złożone w kOścio!;Wh parafialnych w Radymoie i w Brzozowie były użyte na budowę kościoła katedralnego. Chcqc powiększyć dochody księży wikarych przemyskich, posttiOOwił biskup Tomieki,
aby wszystkie ofiary składane przy pogrzebach i egzekwiach najeżały do nich.
Zatwierdził również w r. 1 5ł8. księżom Wikarym posiadanie różnych zagród
w mieście PrzemysIu, nabytych bez zezwolenIa l,r6Iewskiego. Na wstawienie
się Tomiekiego zatwierdza król w Krakowie w r. 1515 czynsz roczny 6 gr.,.;.
dla fundacyi kanonika Kustosza na wójtowstwie przemysldcm.
Za czasów T omlckiego i z polecenia jego odbył się w PrzemysIu synod
dyecezalny w koście l e katedralnym we wtorek przed ZieJonemi Swiątkami
Ij 'l'omiek' po..lldlll ,,,,s19vują';(l ueerrlotil.: K.antQryę ł:uicill.ień~kll, pnynOl!J.IlCII 22
gny ... ieu, llrebidya ko n:.t kr1lko w~ki t 't bU .. kanoni? I prebendę koliciola gui~żIIJeIi~k;eb-o S
gT'1.., kustod}'4 .",u d omiel'łk4 3.1 grz;" bilon;, i pr~belldę iw, Piou", kollegiaty krako ,, ~kltj II
kapel .. n ię ol tĄn:a i". f..a:t"ru ". kOlleiele m~tN)pol. gnlez;. li gn.
' ) Ada 'I'omieinllA T. UJ . lit r. n .
II) Hękop;s arehi wum k OIL.Y'!. prumy!k. OtLlLLeZQny X. z/llrier:Ljllcy ~kt" od roku 160
do 1620, fol. Mi i D B ltępne.

,n.

86dnia 7. czerwca i \'ol dnie na5t~pnc. Przewodniczyli temu synodowi
ey : Paweł Koniuszecki archidynkon. .\'likolaj Blażejowski kustosz,

Rokosz,

Stan i sław

kanoni~
Mikołaj

z WiSoi doktór dekretów, Tomasz z GrOl.lziskn kanonik i

wikary in spiritualibus i oficyal przemyski jeneralny . Nil ten synod wezwani
zostali wszyscy proboszczowie, przełożeni 5zpit.'l1ów, prebendarze, altarzysci
et ex qllocunque titulo beneficiati. Na tym synodzie

powzięto

następujące

u·

chwaly!
1. Ponieważ księża proboszczowie dyecezyi przemyskiej żalili się na to,
że wicIe łunów kmiecich, które przedtem posindali katulicy i z których oni
pobierali meszne w naturze i stolowe w pieniądzach, obecnie przez to, że
wlasciciele tych pól wypuścili je szyzmaty kom , których karami koscielnemi
nie można zmusić do oddav,,'ania Iych powinnoSci, pozbawieni zasiali ty(,"b
dochodów, więc uchwalono, ażeby stosownie do rozdziału: In aliquibus de
de Decimis (c. 32 X . 111. 30.) panowie świeccy. którzy grunta te !>zyzmatykom wypuszczają, pr7.ez kary kościelne toyli zmuszeni, iżby poddani ich
szyzmatycy sk ł adali daniny takie, jakie przedtem składali katolicy.
II.

Uk radł się był zły

księża wychodząc

zwyczaj . albo raczej
śpiewan ymi

nadużycie

zmarłych,

w dyecezyi,

że

śpiewają

takowe tylko do offertori um, a po offertorium tylko msze św. odmawiajl~ a następnie
wychodzi ze mszą św. inny i znowu śpiewa do offertorium a rotcm odmawia i lak czyni trzeci. czwarty i ilu ich, tak, iż prawie żadna mSZll św. nie
jest do końca śpiewann. Otóż synod ustanawia, ze odtlld kiedy ksiądz zacznie
mszę św. śpiewać, ma jll spiewaną dokończyć, w' przeciwnym razie będzie
mu wymierzona kara 3 grz., która będzie obrócona nn budowę katedry.
ze mszami

za

wielu z pismami, niby pochodz!'\ccod h\.lr.yi rzymskiej, albo też od innych wlauz z pOZ<'l. dyece],yi, o których
można wnioskować , że są podrobione i fałszywe i przez te listy MSl.ywe
wielu nie sł usznie i nie sprawiedliwie jest trapionych, dlatego postanowiono,
że tylko wtenczas wyroki te będ& \vykonywlloe, gdy list taki zatwierdzi czy
to sam bislrup Ordyn:uyusz, czy to jego zastępca, czy to kapitula; w przeciwnym razic będzie tnki, l\lóry się z takim listem zjawi, ukarany kani pie
niężnl\ 3 grz.
Ul.

Ponieważ

w dyecezyi zjawia

się

IV. Odnowiono statut, uchwalony na synodzie w r. 151 L, dotyczący wa·
lęsaj.:}c)'ch się ~choltlrzy. Scholarze ci prowadzqc życie rozwiązłe, nicknrno, Sil
w nienawiści li ludl.l świeckich dlatego, że gdy w jeJnem miejscu popełnią
jRką zbrodnilt, p rzenoszą się bezkarnie do innego micjsca . Chcąc tej rozw;1\złości i hezkarności koniec położyć. postanawia :,ynod, aby rz<\dcy kościołów
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i szkól pod karą I grz. nie przyjmowali do swych szkól takich scholarzy -

chyba, że się wykażą poświadcze n iem dobrego prowadzenia się z poprzednich
szkól i poddadzą się dyscyplinie szkolnej i zlo7.11 wszelką broń. Gdyby tego
nie chcieli uczyn:ć, nic wolno proboszczowi i rektorowi szkoly przyjąć takiego
do szkoły i do kościoła, a gdyby przeciwnie postąpii, ma być ukarany l grz.,
która ma być obrócona na budowę katedry.

V. Uchwalono również, ażeby na budowę kościoła kntcdmlncgo zloży ł
każdy proboszcz, przelożony szpi tala i altarzystn czy leż prebendarz od grzywny rocznego poboru, 2 grOsze, od każdej grzywny, h:tón\ otrzyma ze sprzedazy dziesięciny snopowej 2 grosze, 1.1 od każdej I;lody rnesznego otrzymanego tak w zbożu zirnowcm jak i jarcm pól gros7.a. Kolekta ma być zlożona
w ręce kolektorów, do tcgo deputowanJ'cb, w uroczystość swię'ych Trzech
Króli roku przyszlego pod kar;1 el<skOJllUlliki L).
Postaral się równ ic? o 10 Tomieki, że wydany zastal dla dyccezyi prze·
myskiej brewiarz. Za jego c/.w:;Ów prJ\vstal.'> probostwa s:tritnlnc IV SI\!lolm
i w Brzozo\\'ie. FundatOrami szpitala w SunOk u byli: Piolr Bal , kustosz pr/.emyski, i Stanisław Pieni ążek, stll ro~tl\ sano~'ki. prcbendQ za::i ufunJowali rajcy
sanoccy. W Brzozowic zas ufulldoWflli probostwo szpitalne raj cy brzozowscy,
którzy nabyli od poprzedników Piotra T omicldego, biskupów prt:emyskich, ro·
czny czynsz S gr. Il.:l trzeciej rzęsc i dochodvw młyna brZ<J4owskicgo. Cełem
pomnożenia dochodów ko~kio!a w Lllszkach odduł dziesięciny biskupie ze wsi
królewskiej Choty1ice. Celem powiększenia dochodów bislwpstwa przcmyskiego,
pozwoli! Leon X. na prosbę krÓl" ZygrtlLL1\ta prql1wzyć do biskupstwa przemyskiego dochody opactw.1 miechowskiego.). Jak wspomnieliśmy powyżej, nic
mógl Tomicki przebywAć \V dyecezyi przemyskiej, bo był zajęty ustilwicznie
sprawa!"!li pmistwo\\'emi. TOlllicki niedługo po otrzymaniu biskupstwa przemyskicgo otrzymal urząd podkanclerza, dniu 4 1l1[UCli 1515. Zaraz nazajutrz po
tej nominacyi wyjcchał nil ów sławny zjazrJ polilyczny do Preszburga i do
Wiednia, na którym rozstrzygnęły się losy Węgier a w ezęści i Słowiańszczy
zny. Tam. pomirrdzy najznnkomitszcmi osobami ówczcsnej Europy, TOl1lic~d
odznacza! się rozumem, w.\'mow.~ i zdolnościami. Zwrócił na siebie uwagę
wszystkich obecnych monarchów i na!cżał z nimi do wicIu tajcmniczych narad. Ccsarz zas Maksy milian lak go pokochał. że tylko z nim chcial się Urnamawiać, czem znać ujęty i ols ni orą Tornicki dnł się wywiesc IV pole, skła·

l)
fet. p·ul.

UIIIUOl\·~ki.

V. atr.

as:!.

A,,!<I~t:tll
3:i~ .

",l

hl'l<m:\u~

luri• •·",,,),,u:l ",

,Il',ef\c~,

l'fer ... l~lIru~, .

!'eript'rr,,~
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niając się na jego wolę w odstąpieniu domowi rakuskiemu praw rodzinnych
Jagiellonów do dwóch koron czeskiej i węgierskiej. i\lusialo to jednak być

i w widokach króla Zygmunta L, skoro ten odtąd już tylko na zdaniu T omickiego polegał, redby był :dożyć na niego wszystkie dostojeństwa, a których
mu nie mógł dać, to na jego zlecenie obsadzaj. Urósł też Tomicki do powagi

wielkiej, jakiej nikt pl"'/.ed nim nie mial, tak w kraju jaK i za granicl\. Rzym
nawet niczego mu nie odmawial i ch!;tnie \vszyslko udzielal, co on chcial.
Niestrudzony w ustawicznej posłudze dla króla i Rzeczypospolitej podejmował
liczne i ważne sprawy. Jeżdzil z sejmu na sejm, stawiał zbrojne poczty 1.,,,
obronie kraju, staral siQ o pieniądze dla króla I). Na urzędzie kanclerskim pióra
z

rąk

prawie nie wypuszczal, staral

się

bowiem USilnie, aby z

nic nie wychodziło, coby w treści i osnowie nie było
w stylu gładkie i ksztnllnie przepisane. Pierwszy on do

urzędu

jcgo

należycie pomyślanc,
piśmiennictwa

kance-

laryjnego lepszy smak wprowadzić usilowal. Sam jako podkanclerzy dflł pr!.:yklad pięknego pisania. Nazywano go też ojcem i wzorem wszystkich kanclerzy. Kiedy w r. 15:!Q dnia 22. maja umarl biskup poznmiski, Jan Lubrański,
to już 24. maja nadal król Zygmunt to biskupstwo Tomickiemu I). Papież zaś
prekonizował

go doia 22. czerwca 1&20 r. ') i pozwolil mu zatrzymać jego
bCllefkya oprócz biskupstwa przemyskiego. Trzy lata później w r. 1523 Jan

Konarski, biskup krakowski, ustąpi! Tomickiemu dobrowolnie katedrę krakowską, zatrzymując dla siebie polowę dochodów biskupstwa a h:lcmells paricż
VII prekonizował Tornicl.:iego na krakowsko biskupstwo dnia 14. grudnia l52;jł ) .
Kiedy Konarski umarł dnia 3. I\\vietnin 15:.!5 r., został T Ulllkki biskupem krakowskim. Po śmierci prymasa, Jana Laskiego, zmarłego dnia ID. mają 1531
r. ofiarował król Tomickiemu arcybiskupSlWO gnieźnicllskie. Tomicki poprosił,
by mu wolno było namyślcc się przez ooe· Z rana pOdziękOWał królowi za
arcybiskupstwo i prymasost\Yo, prosząc by, król dał tal;:owe :\1aciejowi Drzewickiemu.

Powiedział

Tomicki,

skończyl życie św. Stanisław.

trudno

naliczyć,

a co dobrego

że

,hce przy tej l.:oteclrzc skonczyć życie, gdzie
Tomicki byl bardzo dobroczynny, ja łmużn jego
uczynił IV życiu,

trudno wszysU.:o

wypisać.

Na

') W r. 1r.t!1 ucbwH.l" kapitu ł" kr"k'Jw~k~ 111\ PQsie\tze uiu llnilOo :!1. lUareK nil prn,,''!;>
biskup'" I'r~Cln)'~k.i"go !'iQlr" lIotJczyĆ krotQ ... i Zygm untowi , znnjrlujllc"ll\U ~i? IV gWlI.lt"wn~j

potrzebie 6 lub 7 118.ęcy cz~rw"Drch t.lotycb. JJl,,"o ws ki: .I..d/\
Plo" .... s,!. )"...:I.i.... mn ).,omi~. h,~1. '1'. VI Hr. lit.
I , Adll "'OlL),(.nnll T. V. ' Ir. 239.
"/ l . ł\ ol'"I.I'niow,kil r.... crrlltJt, ,'li librił lMfllu(rll;ll ~ 111'_ Sł
ł) TIUDł,O Itr. 86.

ClIIfUlulunł m C'l'-Hevy;cn8id ~t
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same kożuchy dla ubogiego ludu wydano podczas jlildnej
czenvonych zlotych.
Objeżdzajqc
~wolywać

wioski biskupIe mial 7.wyczaj, idqc

maJe dziatki i

7.

niemi siC

zabawiał

minku jakiego. W Rzymie i po Wloszech

rech,

pi~ciu,

cz:\sem

więcej,

i

cicżkiej zimy

?Ił przyk ładem

żadnegu

utrzymywał

300

Zbawicielut

nie pwicit bez upo-

n:'! s luclyach po czte-

czftsem mniej mloclzicticów.

'<6wnież

\V

Krako-

wie opicl.:owal się mlodzieżll. Najuboiszych posyłał do szkoły na Zamku; sy-

nów szlacheckich chowul w palmai biskupim. Tak wycho\\'ywał Sr.amotulskich,
Ostrorogów, P:mlpO\'.. skicil. C~arnko\\'~J.;idl , Totno\\'skich. I\ościclcckich, Opalińskich, Jaziowicekich. I,onllr~kidl, Husockich, Chlewickich i innych. Duchowieństwo

mi:\lo w nim ojca pra\\'dr.h\ egO. Ulrq!1l)'wal korespondencye z 1l1~
:auni uczonymi ówczesnego CG,ll;U juk z Lnznrzclll Bnnnrnico, Erazmem HotcrdnrnclI,ykiern, podziwem din uczonwici 6wczesnego cznsu, Skhnrdem, Kochłe uszcm

i wiciu

łnnymi . Czcił

kazllodziei, jak Jana

Leopolitę,

fo.lnrcina 00-

brogosln, nad których ~rniercill wiekc bolni. Był hojnym nn domy Boże.
W dziedzicznej wsi Tomkach wystawił kościół i hojnie go zaopatrzyl. Przy
katedrze

ł;:mkowskiej

na Z[lmku Cundmvnl

]':[lpłicę

pod tytulem

św.

TomasUl

Kantuaryeńskicgo,

gdz1c sobie g-rób nagotował i utworzył prebendę, a prawo
palrona tu odJał dl)lnorom kanonistom, ahy nauc7.tl1i: "fnstitutiones imperialcs".
Kosciól św. ~1ichall\ na Zarnlw ozdobił nlałowank~rll, z.::gflrern, zak rystyę nową pokrył dnchówką. Dóbr slolowych biskupst ~'n przyczynił znacznie, skupiwszy niektóre posiltdłośd ulho /'lImicniwszy na pożyteczniejsze i bli ższe.
Pajac biskupów krakowskich rr1.y()zd('lbił. Zasłuż.ył się \vieJce wobec uniwersytetu krakowskiego, wnOSZ/le Jo 111c1:,"0 wielkie mysI i i wiell, je natchnieniu,

lonljl\c drogi wszelkiemu

postę!'O\\'i,

czy lo kiedy

chodzi ł o

o

~'zy l) j(,lzyk hebrajski lub o pnlWO rzymskie. Jeżeli m6wi4.
s tanowi p rzeł om \\' naszej kulturze, to przyn<\jmnicj równie

języki starożytne,
że

pr'i;yjnzd Bony

poc~esne

miejsce

obok wloskiej króło\'.:ej nulc:,:,V sią znakomitemu biskupowi kral(owskicOlU t).

Ur:u;dy duchowne i beneficy:\ rozJ,I\\'ul 7.awsze ludziom godnym i

zasłużonym,

l: pod jego rt;ki wyszli znakomici mężowie; Hozyusz, kardynał i biskup wa r·
niński, który 'l.czcij p!lllli(,:c $wcgq (i<lhrodzieja wienszem i nopisaniem żywo ta
Je~o,\ndr2c)

I\rzycki, :lrcybiskup I:;nicinicński . !;iostrzcniec Tomickiego, Filip

PnJnie\....ski i Piotr Myszko\\'ski. biskupi I;:rakowscy, Dllntyszek, biskup war·
miński

i wielu

inn~ ch.

W stOli ustawicznej pracy dostul w sam OZiCl1 Wnie·

bowstllpicnia hlllskicgo, JniJ. 14. muja 1:3::14 wielkicg;o bólu

żołądku.

Wywi,,·

II

-00znla się z niego ż6haczka, a potem febra trzeciaczka, Z,..'l poradą lekarzy udaj
się dnia 29. listopada do Borzęcina i Kielc. Bylo mu tum nicco lepiej, alc
febra go nie opuszczała. Kró! Zygmunt wydawał córkę swq Jadwigę za Jana,
elektora brandeburgskicgo. Tomicki zaproszony na wesele udał się do Krakowa w lecie 15J5 L, W największe upaly, przy bólach IV calem dele. W Krakowie przyjmo\\·ul z k,'lpitul~ w kościele króla, lecz było to już po faz Qsta·
tni. Elektora Jana przyjmował leżąc w lóżku. Przy upudajqcych silach nicu·
stawał pracować. Niebywal w senacie, ale wszystko tam dzialo się za jego
wskazówk!lmi.
Czując się coraz słabszym okazał dnia 25. października testament, który
w sierpniu 1535 ka7..a.1 napisać, oświadczyl, że to jest jeso ostrltnin wola,
Pieczęć l(rólcwskq kazal opieczętować zaniesc do skarbca koscielnego, Pu
trzech doiach, gdy niemoc się wzmagała, kazał sobie czytać: Ad amicuJll IICgrotum consolationes, traktat przypisywnny, chociaż niecalkie!l1 pewnie św,
Hieronimowi, poczem po przeczytn.niu go, kazal:natychmiast zawolac kapłana
i przyjął oleje sw. W piqtek, dnia 29. października, kiedy znal'l smierci były
jawne, przystąpi I Stanisław Borek, odmawiaJ modlitwy nad l\Onajl\cym, które
Tomicki głosno i dobitnie wymawiał. Okolo południa, gdy już prt!:yszło kann·
nie, czytn.no opis męki P. Jezusa wedlug sw. Lukasza. Gdy przyszło do sl6w:
~Pllter, in J1\unus tUo.s commendo spiritum m~um~ (23,46) zal\Ollczył życic
Tomicki. Rzecz to nadzwyczajna, zauważa kMdynal l10zyusz w żywocie Tomickiego, i wielu bylo jej naocznych świadków. Pochowany zostal \1' Imtedrze na Wnwelu w kaplicy św. Tomasza pr-zez siehic fundowanej dnia 21.
listopada I) 1;>35. Nagrobek, który sam sobie Tomicki ?.H życiu ulo7.yl, opiewa:

D. O. M.
Suo postrcmoque cineri
Petrus Tomicius
Primum Premisliensis, deinde Posnnniensis postrerno Cmcoviensis Episcopus, Rcgni Vicccancc).larius, mortalitatis memor ipse sibi posuit
Tomicki, to bezsprzecznie jeden z nnjwięks~ych męŻów stanu w Polsce
w XVI wieku. to jeden z nnjznakomitszych biskupó ....... a przy tern wszystkicm
wedlug sl6w Hozyusza, dht poł,..ożności swej godny nnjwiększej pochwal}':
Ingenio et doctrina, Illorumquc gravitate prnestans, summnque dum viveret in
patria nostra nuctoritnle, et sicut multarum aliarum virtutum, sic pietatis laude
insignis fuit. Ernznl l~otcrJ.u nc ...yk pisze z żalem już po srnicrci do Andrzeja
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Krz)'ckicgo: Quundu cnim Ecclcsiac Inlis comingct Episcopus ? quando Regi lalis Consilinrius ~ qunndo I~cgno tnlis Cancellarius? Quot egregiis Jotibus cum
virum cumularat Supremi NUlllinis bcnignitas? Quot heroicis virtulibus cxornarat Oicercs, ad publicum hominum utiJitatem divinitus esse factum. QUiUn
svtiJn quamquc reconJila fuil cruditio! qllnm fervens sacrarum litterarum studium J quam occulta prudcntia, quum ram in ncgotiis gercndis dexteritas. ')
To wszystkie zalety. cnoty i zasługi wielkiego męża i wiełkiego biskupa
pO l olllnosć zawsze czcił,l, a postae Tomiekiego błyszczy jako jasna gwiazda
i w dziejach kościoła polskiego i w dziejach ojczyzny naszej.

') ClI.nJjn:,li. lIQaii Epistoln.T T. I. st.r. CLXill :uloollt. b,

XIV.

RAFAŁ

Le szczyński

z

LES~NA

herbu Wieniawa.

l520-1523.

Po promocyi Piotra Tomickiego nn biskupstwo poznnóskie administruprzcmyskn kanonik pr/-cmyski Tomasz z Grodziska. ' ) Krt'II Zygmunt L dnia 15. lipca 1 520~) nadal wakujące biskupstwo I~afalowi z Leszwl,
kasztelanowi ląd zkicmu , który w różnych poselstwach alldal królc!.;twu wici·
kic usługi.
wa.ł dyecczY(ł

W liście z dnia 29. lipca 1520 r. poleca król Z'ygmunt Er;;Wlt)wi Cioł
kowi, biskupowi plockiemu a swenm poslowi przy stolicy apostohkicj, IIby
sif; usilnie starał, iżby papież prekonizował Lcszc.:zYllskicgo z zatrzymaniem
kanonii krakowskiej na biskupstwo przemysJ;ie. s) Równici i Leszcz;Y'lski wysiał swego osubnego posla celem przysrieszenia prekonizacyi. Kuryn rZymska
byln widocznie przeciwną tej nominacyi i zdajc się , że chciuła biskupstwo
przemyskie nadać komuś obcemu. Tnie s[\Jzić należy z nastqpuj,\cych slvw
listu Zygmunt."l, nupiSllnego do Erazma Cio łk a. "Powrócił stmntlllł (z Rzymu
p. n. ) posel Wielebncgo Rafała z Leszna bez przywiezienia bulli nn biskupstwo przemysh:ie, któreśmy mu nadali. Sprawa ta bardzo przykro nas dotknęła zwJAszcza, że się to stalo za obecności \Vaszej Przc\ . . iełebności. Przynosi ona tak szkod~ dla dawnego i dobrze zaslużonego naszego slugi - jak
również ma zgubne nast((pstwO dla kr(!lcsłwa naszego. Przecież :.'-1njprzcwieIcbniejszy X. Kardynał wie o tem. II gd~ by nie wiedzia ł, to WaSza Przewiel ebność powinna i jemu i Ojcu ś·,v. to (,świadczyć, jak ważne urz~dy sprawuj{\ biskupi IV Królestwie nElSzem i ?'t! jq tylko obecni i ',rnjowcy mogq
sprawować. ~Iamy przekonanie, że truJność sprawia nie Najprzewiełebniejszy

') Ukp. koRSo bisk. I,r-J;em. 1.II.wierllją~y Illn .• ",I
Cb(\le1l!k;r~ l{on. Pol. 1I1.;!1 6

") Roezn ik

' ) Ae'--

TOnUeil\1\~

T. V.

!~r.

282.

1 (,OS- l r.~~.

X.
kże

Kardynał,

Ojciec

1520 r., na
fałowi

ktoś

lecz

św.

inny,l) Chociai la sprawa pr,cwlokln

Leon X.

relacYę

011

kanonię

Rafał

si~

nicco, jcdnn-

Konsystorzu papieskim, odbytym dnia 5. grudnia

I';:nrdynnla de Grnssis, n.1Jill

z Leszna, ł) który dotychczns

posiada!
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biskupstwo przemyskie Ra·

był człowiekiem

świeckim,

chociaż

już

krakowskq.
stnro~ty

LeszczYllski, ssn Kaspra,

rnJzicjowskiego,

odzicJzicz.ył

oprócz mnjqtnośd ojcowskie!, obszerne dobra ru !(fCwllym s\\"(lim, Cherubinie Leszczyńskim, Iwszlclllnie prcmctcńsldFII. B}I kilsz!e!ollcm lędzl<im i slaroSltl
c:duchowskim. Gdhy l kilka poselstw. l tuk w
cyi. w r. 1518
silki na

był

wojnę

poslem dv Rzymu,

\\' stanic. swicckim,

za liczne

Ojcn

przeciw Turkom, w r. I;Jl!J

furtu, gdzie wlnsoic miano \vybicrtlć
groJ~

uo

postanowił wstqpić

usługi W\'Ś\\

~\\'.

był

CCSMZ:l.

był posłem

):JI:)

L

cclell1 starania

do Wenesię

O po-

na sej m do Frank-

r'U'i]cl11

~rr1vkrzy\\"s?:y

sobie

żyde

\\" stiLn JlIdwwny. Król Zygmunt I, w nn-

iaun:onc i jemu i rOllstwlI

miflnowllł

go bisku-

pem przemyskim. \V I'. I.l:! l, \\' pierw'izych dniach lutego, iostoJowal go Pawe ł
I\oniuszecld nrchidynkOIl przemy..::1,i IV osohic prokllrutora Tomnsz<l z Grodziska na biskupstwo przelllyskie. I'rokUl'iltor
rrzysiQgę

CZ)' llski
\\'nie

z

biskupiq,
prtebywal

Kapitułq.

że

7.wyczllinie \\.

7,daje

złoży ł

\\' imieniu biskupa zwyklf'l

:zachowa stullIta i zwyczAje tegu I\osdola, Les?:si~,;,e

I\rnlw\\'ic,

sl,qd

jeszcze ro instnlm:yi

porozumiewał si~

d ł ugi

listo-

czas nie byl l<oose·

krownny na hislrupa. g.lyi akta tak kapituly przemyskiej Jllk i karitulv

płO

ckiej 3) nazY\'Y'njll go ~('!cctuf1l et :::on1ir1llatulll EpiscOPll1l1 prcmisliensem", Za
jego rr.qJÓw to się stało uwagi gl)dnego. Zacharyasz, nuncyusz apostolski 4)
dla Pol:.k.i j dla Litwy,

zatwierdził

bract\\'o

knp ł atlskie

w puwiecie 5<'lnockim .

jak równicż erekcyę oltnr7.j' pod tylulem Najśw. ,\Iaryl Panny w Sanoku i

sw.

Ducha w Krośnie, pozwolił na oLIprawianie 7 razy do roku procesyi i
udzielił dla biorącyh udzinł \V tychże odrustu 10 lnt i 10 kWildragen. Biskup
l~afal

zatwierdzll te przs",ileje nuncyusza dokumentem, \vydanym \\. Brzozowic, unia 7. listopaJa 1.-,22. pozwala rm ich wykonywanie i nadaje ze swej
strony 40 dni odpustu dla biorqcych

udział

w procesyach.

~l

Jadwiga, wdowa po kasztc1unie krakowskim Spylku, pani na Jnroslawiu
postanowi ła

za zgodq swych córek Anny,

wdowy po kasztelanie wojnickim,

I) 'I'llmł.e str. 33i .
•) Ilr, .I . Ko .... eU;Q..8k, 8J;<:erl'tI\ ItI'. 83. Nr. 36.
I) Ul""0"lk,: AdA Cnplt, Cm..:, f t Plo..:. Arch',.. I\Ouli.1. hi.t. T. " T. "I •. Hill.
I) Il; ~kull ~lIrdyj~ki tUunr.bn w o' I\po1iI.l\ I',.kl~m) ~I'rll"( "1\1 uI'%ltA Jt1!'l\In jl1\I,;".k,,'I'"
" rob<:!: r. 16:!Q i IO~l l'l\tn (I ,,,m: \(t)faw~J..,: A.PoJ~M' Orioi; OArluiull litr, t48 .dn. I.
IJ 1'11....10....... : O. e. str. 192.

- 94i\likOluju z Znkliczynn i i\tl\gdnlehy, żony kasztelana belzltłegO, t-.Ukolllja 1. PiJczy, wynieść dotychczasowy kościół parafialny w Jarosławiu pod wezwanieJll
Wszystkich Świętych do godności kollegiaty. Odnośny dokument wydaje dnia
l. czerwca 1523 r. ') Biskup Leszczyński pismem, wydal'em w Krakowie dnia
Ui czerwca 1523 udziela w ładzy kanonikom przemyskim Piotrowi SlArile'chowskiemu, kantorowi i Stanisławowi z Wiśni, wikaryuszowi in spiritualibus i oficynlowi swemu, zamienić ohservatis dc lege observandis kościół parafialny
nn kOJlegiacki, Na mocy właJzy sobie udzielonej, za zgodq Króla Jegomości
i kapituly pr".lemyskiej erygują wspomniani kanonicy kollegiatę w Jnrosławiu.
inslyluują prałatÓw, kanoników i wikaryus7.6w stałych i oznaczają ich obowiązki dokumentem wydanym w Przemyślu dnia 4. lipca 1523..,. Celcm przyozdobienia ko~ciola kaledralnego darował obrazy. Za czasów Leszczyńskiego
zaczęln się wciskać herezya luterska w granice I'olski. Dlatego już w roku
1520 pojuwil się edykt królewski, zakazujący czytania dziel Lutra. W nastę
pnych latach od r. 1522 powlarzają, się kilkakrotnie mandaty królewskie przeciwko powstającym na kościół katolicki obrOlicom luteranizmu, przeciwko handlowi i drukowaniu książek bez cenzury duchownej, jak również przeciw mło
dzież)', lICZ:łccj się w Niemczech. Zdaje się, że Leszczyński starał się o to,
aby te mandaty w dyecezyi przemyskiej były ogloszone. Za jego rządów zasInio odłqczone opactwo miechowic/.;ie od biskupstwa przemyskiego, połączone
z niem za rZI\dów Tomiekiego'). W r. 15~2 umarł w Rzymie wspomniany
p(Jwyżej biskup płocki i poseł królewski Erazm Ciołek. Król Zygmunt pastanuwil nadać 10 biskupstwo jako lepiej udotowane I~arałowi LeszczYllskiemu.
Pisze więc do niego temi słowy: Kiedy Nam doniesiono, że ks. biskup plocki
umarł w RZYlllie, chociaż wiciu prosiło MS o to biskupstwo i wielu wstawialo się za proszącymi, ?-oly jednak mając wzgląd na dawnll służbę i usługi
Waszej Przewiełebności i nie chcąc, aby O Nas mniemano, że sobie lekceważymy godnYl.!h i zasłużonych mężów, nadaliśmy lo biskupstwo płockie Przewielebności Waszej i posialiśmy z tą wieścią sekretarza naszego Mikołaja Za·
mojskiego. Spodziewamy się, że na tej godności tak się. dalej bądzie Wasta
Przewielebność sprawowała względem Nas i Rzeczypospolitej jak dotychczas
i bQdzie Nam wdzięczną za to dobrodziejstwo. Ponicwaz jednak mnmy niektórych niższych, którychbyśmy chcieli ucieszyć, dlatego żądamy od Przewiel) L R)'clUUr. Ko'ulOl koU~giAt)' Wu~tk.ioh S...iotreb ... J/ltoslllwiu. Jl\.l'o.lI'\w 189:\
stronic:.. 18,.
I) P,,",.lo'll"lkl 0, o. str. 192 i 19S. ID i
') PA.low,ltie o. e .•tr, 193.

n'.
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lebności Waszej, abyś
abyśmy

zrezygnował z knnonii

mogli niq dOwolnie

chciała

tego uczynić,
Waszej ku nnm i nic

dys ponować.

mielibyśmy
moglibyśmy

krakowskiej do Tl\k naszych,

Gdyby

Przcwiclcbr'lO~ć

Wasza nie

niekorzystne przckonnnic o wdzięczności
tc~o przenieść bez oburzenia. I) WyShlw-

liSI do Rafała z Leszna z Wilna wysiał król listy do kapituły płoc
kiej z poleceniem. aby wybrała jego kandydata na swego biskupa. !{apituln
zastrzegajqc się, że chociaż w samej kapitule znalazłoby się wiciu mężów
go,lnych elekcyi na biskupstwo, 10 jednak zwnżajqc nn obecny CZIlS i okoJi~zności, żcby wybór wbrew woli króla nic mógł siQ odbyć bcz wielkiego
zgorszenia, zgadza się na kandydata królewskiego i jego żqda na biskupa
płodiego. NIC tnk łntwo poszła spraw" z lwryą rzymskll· Papież Adryno VI.
na kOllsystorw papieskim, odbytym dnia 26. wrzesnia I ;)::!2, ntldnl biskupstwo to Janowi margrabiemu brandeburg:skiclllu, siostrzelko\\'l Zygmunw Swrego '). Zygmunt J. oparł się tei tlorninacyi stanowC7.Q; wteJ;; Adryon VI. nadal biskupstwo płockie kardynalowi !\\:'hillcsowi de Gr'lRsis, kari tynałowi proektorowi Polski w nadziei, że Zygmunt I. zgodzi się no. tę nominllcyc. l":r61
etłnnkic sprzcci\\ Ił się temu a wtedy p,lpież Adryan Vr., przyj1\\\'szy rezygnaeYę
kardyoalll de Grassis, prekonizował na konsystorzu papieskim. odbytym dnia H.
czerWCtl !.,)~3., ł~fifala z Lcszntl. na biskupa płockiego S). Na stolicy płockiej
okuz«1 się Lcszcz)'liski bardzo gorliwym pasterzem \\' obmnie wiary katolickiej. Pierwszym r0żnowicn:om, których n<mki szer~yly się po Polsce, zlIm·
knął wstęp do r-.lnzowsza tnk dnlece, że ich w dyccczyi plvckiej calkiem nic
było. Za sprawq jego Janusz, ksil\ż~ rna;,:o\\lie~ki, wydal dwa surowe statut/l,
jeden przeciwko k;\Cerzom, drugi pr7.cciwko mężob6j~om. Nil s~olicy pł ockiej
7.i1siadaJ LeszczYliski tylko trzy Jutu i kilka miesięcy. Umarł dnia 21. marca
1527. Pochownny zostal w kościele koJlcgiackim pultuskim. Nn grobowcu je.
go znajduje si~ następujący napis ulożony przez nast~pc~ na stolicy płockiej

szy ten

I\rzyckiego:

Lescinius jacet hac posiws tcJlurc f<nphllcl
Qui plenus magni Praesul honoris erM.
Proptcr virtutclIl per lI1axima fnt'w Jccoram
Bune rclcva prccibus lector amice tuls.

\'1. . tr, 13:1,
KOI"UII'vw, kl. Kllu!'))t. _tr. 81 ~r. 40.
") TlIllItIt ~Ir. tir. ~,. , ••
' i Ael.A Tum;";II!!1I 'I'.

'J

xv..

Al'iJ~]-łZE ..T Ii:1--łZY C' li:J

h e rbu Kotficz.

1523- 1527,
Nnstf;pcl1

Lcszczyńsl,iego

na stolicy biskupiej \\'

Przemysłu był glośny

w swym cZllsic poeta i dyplomata AndrzcJ I';:rz.\'cki. Urodzilon sic;: olmlo l.
grudnia 1482 I) rolw, z o;ca :\\ikolaja i matki Anny. siostry biskupa Tomie·
Idcgo, wc wsi Krzycku,

ziemi wschowskieJ , \\' \-Vielkopolsce. ;'Ilial tncch
bmei; :\likolaja I\rzycliiego, dziekana krakowskiego, którego wielcc milowal
IV

biskup l.;rako\vsJd, kardyn:11 Fryueryk

Jagiellończyk,

Jana,

podkomorzego po-

zntuiskicgo/> Lukllsza, który IV roku 1547 był przełożonym 00. Bernadynów
IV POznaniu l), Jcd)'na siostra Andrzeja Ełżbieta wyszła za Wojciccha Zebrzydowskiego, z którego to
kra kowski.

llIaJżerlSllVt\ urodził

sią

późniejszy

Andrzej,

biskup

Pierwszych Ilauk udziel·d AndrzejQwi Krzycldelllu w Krakowie Aleksllnder
z Myszczyna, póżniejszy kanonik wloclnwsl,i i sufraglln. Wnet potem wysilII mlo·
uziutkiego Krzyckiego do Bononii, o..lbo brat J\likolaj kanonik,
micki, gdzie

słuchu! głośnych

albo wlIj To-

podówczas profesoró\\' Antoniego I\odra Ur...:e-

usa i Filipa BeroalJa,") z l.. tórych najbardziej p rzylgną l do Kodra. W r. 1504
powrócił Krzycki do ojczyzny i udał się do Poznaniu,
gdzie przebywal nu
dworze biskupa poznuńskiego Jana Lubw-ńskiego i guzie
g maja tegoż roku ot rzymał kanoniQ i prebendę kosciola

IV

23 roku życi •• dnia

poznańskiego.

Trzy

' ) D",~y dQ biQgmH i KrzFkiegQ wyj!;te I'ł\ :t;1l h&l lllwo oprl\aOWlIl\ego życiory s u Kurek iego przez I'rOfe8. :\łcm".skiego, un,ienezQtI{"go jl\ko prLedmowlI w wyd~l\ych llOi!J:YI\I:I, Knrc
kie-gfl; A".lrclle erle;; Cllrml m ll. e, li uit C,Uimirud nor.,,,,~kl (;tĄcovill.\J t888.
I) W'ęlocki; A,ulre"" Z clłl""yrl ow$Ki episl ulllo ~If. 149 ur. 300.
') Tamż .. ~tr. J48-U9 tir. ~98-300. Zebrzydowski, podÓWCllIIS hi~kup wlQC.law~ki pta~i w r. 1(,17 kr.\lll Z.ygHluuta, kr.\lowy I.łOD~, bi~kul)/\ krĄKowskiego .M.'IciejO)"luKiej.,'\I, by tl'guŻ
Luk.'U!1tI'I z/lmiMOwal kn\l l)robO)<zu~m gdllli~k;,u i jcj:,'O ~uft"!tg/lll"nt. Dzil\lo stę II> je(\" ... k !Jezwic,lzy O. Lukllul\.
' ) W~:tyllCy 111'l\wic hiogrdnwie Krzyck,ego (L~IOW8ki: Kl\tlllog Biskupów, l'rftlnlow, k,,·
nOllik&w kr/l.ko\V~. T . 111, Sir. t 96 Og'lOliil~ki; Wil\dOIlIO;ci hi.lnry!)""!) krytyczn(' T. IV. Bil.
138. L, Dro!).: l'rl.c.gll\'] pnisk; ](. 1819 Itr. 9i1, Korylkow<ki! Aroybisk'lpi l!""eiUlIllucy T. !lI,
~ tr. 6, El1 cyklo]!c<ty/l l<n~c. T, XL sn. ~;;1) i'lld.:lj,., t .. K.r~y("k; u,]1I 1 ei'j ,10 ł'rltncp i knt~l.
ci ł e;\) w Paryżu. Trudno je,hmk n/\ lo !IQ .q-odzic, gdy t K.n:ycki by ł b y O teru !Uha w a"yeb
I)OKYllcli ~1b(1 W ~w1eh li~tĄch "~l'omnj/l.ł, 1\ tymcZl\.!lC1U ni .. m.~ O lem nigdzic '" pi~lnl\C!b J~gll

najlllDiejszej w!u.all\u..ki.
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taili później dniu 7 lipca l..'InliJ'lnownny zoslal kanclerzem kapituly poznań.
wteJy clegie i cpilłllia, wierszyd ła, które niestety sf\ na pióro kanonika zby t tłuste i 'lO) t sli-,kic. Rul.:u \:)()H dnin 21;). listopadn wysyła kapi -

skiej.

Pisał

księstwa

tula pozna6ska Krzyckiego clo

mazowieckiego celem poczynieniu

rl)zgm niczcnin dobr biskupich. Siódmego

CZCr\l'Cll

15 11. instaluje siQ Krzycki

na scholust)'lm poznańskiego. Następnego roku udaje się Luhrański IV poscl.
:,1\\'le du \\'ęgier ce lem przyprowadzenia żony Zygmuntowi l, Barbary Zapoll'woy. NnjprawJopodobni"j lowllrzyszyl

IV

tej

podróży

Lubrt11iskicmu Krzycki.

Tak pvllró:i. jak i wesele,odpruwione wspaniale w I,rnkowic w lutym r. 1512
opisał

pi(,;knYI11 wierszem rod tytulem: "Oc Ilupliis Sigismundi rcgis Poloninc
cum Bnrbllr:l J [ullgaru rcginfl l'o[oniae u. I) W iersze te zjed n ały mu względy
króla Z.'I'gnwtltn i królowej l3arhnry.

Tegoi roku

opisał

I,ról go mianown ! knnclerzem królowej.

xwyci(fstwo Zygmunta pierwszego odniesione 28. kwietnia

n:hl Tatarnmi . %) Kr61 chc:"\c oknzać swe wzgl~cly poecie. nadal

m u knnonię

roku IOwar~yszy Imilowcj, llllajqeej s i ę do Wiln:l. Bawi.\e w lem miescie , nnpisnl wiersze ku czci św. Kazimierza .
Kiedy król Zygmunt odniósł zwycięstwo naJ t-Ioskalami w dniu $.

krtlJ'owsk'l.

wrześni<1

Następnego

1514 .. J\rzycki

J. Burbllra umiera 2.
lh'Ugiej córki, nu

opisał

jc wierszem.') Ukochana

pnżdzicrnika

ręka<.:h

151;j r., nie

s\\ego sekretarza.

długo

Pocta

mał żonka

Zygmuntll

po wydaniu na

pięknym

ś wint

wierszem opiewa

jej wzniosie cnoty.ł) Zygmunt I. chqc okazać wdzięczność dla sekretarza swej
zmarł ej żony. minnuje go swoim sekretarzem i nadaje mu probostwo św.
i'. lichala w

Plocku.~) Następnego

roku towarzyszy królowi w wyprawie na

;\Ioskwt:. Zygmunt I. wstqpil po r:t7. dTl1gi w stan małżeński z Boną, Włosz kq,
córkĄ Jana Sforzy i 17...abeli, księżniczki ~Iedrolnnu i Baru. I\rzycki układa
1ll0W(l posJom

udającym

sil; do Wioch po

Bonę

i opiewa wesele w wierszu

pod tytu łem: "Epithnlall1iulll Ojvi Sigismundi Primi Regis et Inclitae Bonae
Reginnc Poloniae. s) Wd7.i~czna Bona s tarn się usilnie, aby Krzycki ot l".tyma.ł
probostwo św. F'loryana. \V r. 1,)10 otrzymał nasz pocta probostwo poznaz\·

skie. na które

Pu

się

illstalm.... uł w mtlju 1520 r.

~[)Iierci Lubrańskicgo, zmarłego

IIdministra lorem dyccezyi

poznańskiej

22. maja 1520 r. wyoraJa kapi tuła
Krzyckiego.

I) Mora waki: A."drrnf Cri,·,; I'1I.''''lllll • Kn.koOl'lr lilII!'!
I) '1'..m.tt: Ut. 30-1ł~.
I) T/unie ~ tr. 4'l_&a.
'J 'r llmt/! .tr. 61-60.
l) Aetl\ Tor:nici/lrtn. T. IV. nt. Gr••
' ) lI otll",~1ti Andrf'/Ul Cn~" Num",,, ItIr. 6:t 18.

~tr. :!O_:!I~.

"

Na
wyb rała

wiadomość,

Brześciu

Krzyżakami

wybitniejsze
wszy

Tomicki zastnl mianowany bish:upcm poznallskim,

kopitula Krzyckicgo. by powital nowego Biskupa. \V r.

Krzycki w
z

że

98

potem

fi

wystqpicnic

\V

bm ł

udzia ł

płockiego,

zwłoki

Krz)"cki i jest to jego pierwsze

równocześnie

z

storzu papieskim H. czerwcu U')Z3. ' )

nadal biskupstwo przemyskie Krz\,-

w prekonizowaniu Lcsi':c7.yrl!:ikicg') na

sp6żnila się również

Nf1stq,pila ona

bawił

spraw:lch politycznych. Zyrnunt L, przeznaczy·

na biskupa

ckiemu. W skutek znanej num

biskupstwo plocldc,

L

w Toruniu, gdzie zuwnrto 4-rolctlli rozejm

W rokownniacb

Leszczyńskiego

łoi!

prekonizacya I\rz)'"kiego.

p rekonizacyą

LesŁczynsldcgo

Im Iwnsy '

Dnia i. lipca 1;)23 r. pri':Vhyl do l{rn-

kowa Pawcl Bolus i przywió7.l odnosnc b rc \\'ia.·) I\Orlsekrncjrt 11:'1 bi~k\lp:\ od·
była się

w l<raJcowie:'!), a dopełniJ jej wuj biskup Tomieki, poezcm jtlk \\llO~il:

możnn z

listu I\rzyckiego do T Olllickiego·), instalował siQ no\\y pAsterz per

procUlntorem. Do c1yeeezyi nic mInI
ży ł

się ,

Poz(,<;lnł

/l Ic

edykt ],:rólcwski przeciwko lutcl'nnom i

npostolsl, iego Tomt1sza

Njgrl~.

Tomickicgo, jnko hiskupa
do których grona

u ł o'

wierszem nUllcyuSI':l

J)n i[l G. kwietnia \:121 r. \\'vgln<;iJ Krzn:ld do

krako\\'~kiego

w imienill k:tr'l<mikó\\' l<rul;o\\'Rl<ich,

należn!. powitalną mowę.

\\' ruiesitlCLl {'7.('fWClI

mł nl

';1(;

do

Potln'ri: s\\'ojil t(tle opisuje w Jj':'cie dl, T omickicgtl:

dyecczyi przemyskiej.
~Przybyłctll

w Krnkowie, gdzie

wysławili

Jo Radymnll dzi<;ki Bogu calkiem zdrO\\)i i ZlwlllzJclll tlliej::.ce hnr-

dzo przyjemne i tAk obwarO\\'lIllC

hojnościq

I'rr.cwiełcbnosci,

\Vaszej

że

ci,

którzy mię odwiedzfljq. powiadaj", że lUlaj o wieJe bczpicczniej<;zy pobyt niż

w

Przc myś l u.

sq

dosyć gęsto po lożone

wać

po

Zauważyłem, że

tyłu klę sk ach.

miaMeczkn i wsie, prl!!;': które rrzt!jódża!cul,
i o wiele zf1l11ożnicjsze, nii można był\! się spOdzic'

Przyjlllowllrlo

mię wsz~dzic

z wicll\il czci,\ i ochoczo,

a przedewstkictll u naszego pana belzldcgo (kasztelana
Z Radymnn

prnwil

udał się

intron izacyę.

:-'likOłoja Pileckieg:o.:')~

I\rzycki do PrzemysJa dnia H.

CZem'l'tl

i tutaj oJ·

\,V dniu patrona kntcdry, Nnrodzcnia SI\' , Jllna, odpr:\\\'il

nabożeństwo.

\\" cznsie tego donicsiono mu, że Tur~-y oddnleni Sil u dwie

mile od miasta

Przemysłu.

I<iedy

się

nby naboieristwo skr6cił i wyjechał

o lem wiesc r07.cszlt\, md'i'i1i mu
li Przemyśln

i Tlic ufal zbytecznie ani

obwarowanemu miastu IIni znmkowi, który jcst zbyt

'I

Korrtkń ..... ki: Arvlh;~kll"j ;:lIi,' ~",,"·..(y

łl Aetlł

'I'olllki;"lI\ '1'. VI.

łJ A~tn 'fO''''~'III'1I

~Lr .. :!!'ł.

'1' \' 11 -Ir. :! ....

'I'. l it

księżno

~tr. I~.

Słllbl\

twierd zII.

fi

obrOl'i-

-!lO

ey Jego lo 511 chh1l'i
goJnc ,Ua siebie i

ł

lo \\' mnIej

ilości. Jednakże

n<'lbozeńSlwo skracać

Krzycki

uważa l

to 7.n nic·

i 01.1 wiernych jako najemnik

uciekać.

Tu też po skończonem kttzaniu i po calem nabożeństwie nn p rośby burgrabiego wsinJ I nu konia i o~jechlll C<l1t! miasto. - To czynił przez kilka d ni .
WySl;ll równici posJów do ziemi sanockiej, "by

pobudzić szlachtę

uo obrony .

Jednydl pro~ił, innym placi!. Zeszła się tak wielka ilość ludzi, że z trzy razy
lak licznym nieprzyjacielem moglu się potyka~, ale niestety wtenczas, kit:dy
niepr.r.yjaciclc

wyrządzili

ogromne

już

5zkOO)'. Z

Przemyśla

uda!

się

I<rzycki

do Hadymna, skąd dnia 8. lipca napisał list do T omickicgo. donosz..,\c mu, że
z l~adymna po wyczerpani\l wszystkich zapu.'iÓw żywności uda się do Brzo·
zowa, g~lzie t:lk dlugo przehywać będzie, aż jako lako polepszy swe stosun'
].i łimmsowt.: llLb kiedy go Tomicl.::i powola do siebie. Donosi w tym li~cie,
ie pragnął zwizytować calą Jyecezyę i zwo l ać synod, a le uważa to za r~ecz
tlicbezpiecznfł w czasie tak niepcwnym, ') W l~adyl1lnie bawi ł Krzycki .10 dllLa
13. lipca. St3.llltąd udał się do Jarosławia, gdzie w niedzielę poświęci ł kościół,
wyswir;.cił 33 scholarzy na akolitów, wybicrzmowal 1513 osób.
W podróży
swojej bier'1.llIowal w każdej parafii. przez którl\ przej eżdżał. Prlcbywal jakiś
ews \V Brz\lI.O\\ ie, skl\d udał się Jo Krosna Przy lwńcu lipca pisze do To'
Illickiego, że po odejściu Turków napad ł o na '<us 40.000 Tatarów, Tak więc
pisze Jll lcj przepadly te ziemie, to przedmurze całego Królestwa. Nie mogę
llpil'illć, jakie lU panuje zamieszanie, jaki płacz, jakie p rzekleńs twa.
\V tym
lill,żc mieście Krosnie, przyby ..... szy JOll z wieloma szlachty, z n al azł je w takiem
usposobieniu, jakby p/l1lownl największy pokój. \Vtedy pobudzil micszkanców
tak skuteczniedoobL'ony, iż wli,)cej w trzech dniach zrobiono, niż kiedy indziej \'II 30.
lutm:h. W Krosnie przebywa! kilka Wgodni, skąd dnia 4. sierpnia pisze urugi list
do TomieideAoM. Juk wielką sz{iodę tulaj wyrządzono. jak wielki płacz i smuI!!I( li,) calI! okolkę !lawi!!.lz.ił, ,lic można opisać. W zic:ni przemyskiej wszysl~
ku sralune i urruwmlwnc; zlIledwic zObUtlO kilka więcej obronnych miasteczek H lliil;~dl:V inncmi !I1Qje Hnd)'llU1u. które po trzykroć byłu pOdpalane, jui
prawie p:1lqcc sit; wedlug rcJac~ i po~la, klory najpierw do mnie przybyl, ty1·
1(0 wielldm cudem i ohroną św. Wawr/.ynca ?Ostało ocalone. Jednak bardzo
wich! z moich ludzi zostało ptJhitydl a bydlęta zabrane. Wielka częsć ziem!
:iunockiej jest I'Ó\\ nici zniszcz.ona. U innych miejscowośc i ach nie mnm pewnych willllolllosci. ~ieprzyjudclc \\' niedzielę opuscili Przemyśl , lecz każdy przepowiada, że pu nich przyjdą inni. To wszystko stało siC; dlatego, źe zaniedbano \WIlki z picrlVszylni~. W cZ<1sic pobytu w I":rosnic zatwierdzil (undtlcYą,
I) Att$. Tuutk,lUI/\ '1'. \'tJ. Jtr. 311 • ,'HI.

100 uczynionq przez Juliann!; Scydcr na rzecz SZpllłllil IV Krośnie i 7-ntwierdza Sil ·
crck.:yq szpitala I). Opuściwsz) sWvją Jycccz),Q uJai siC Krzycki do króla.

mą

bawiącego
sy ła

w Tarnowie n polem w Sandomierzu. W micsiqcu

go król do

Węgier

wrześniu

po'

do króla Ludwika celem odwiedzenia go od wojny

z Turkiem. Niestety! Ludwile nie usluclud rad Zygmunta l danych f:'I/.cz Krzyc kiego i poniósł śmie rć pod r..lohaczem. Na początku roku 1525 Kr'Lycki zajmuje sic sp rawą krzyżnckq i odbywa poselstwo sekretne w imieniu Zygmuntll
do Alberta, margrabiego brandcburskicgu.
C hcąc w obce świl\ta n szczególniej w obce pupicżlI i cesarza usprawiedliwić postępowanie Zygmunta I. z Krzyżakami, a mianowicie; zezwole'
nic na sekula ryzacyę i przyjt;{,lc miSlr7..1l zakonu kr-.f.yi..'lckicgo jako lennika
świeckiego, na pisal Krzyck; liSI niby poufny do pr2)'jllcieJa Antoniusza Pulleonn,
nuncyusza apostolskiego na Węgrzech i poufnie tl6maczy mu fakt ztls7.ly
w liści e obejmujflcym tr.~y kliny folio List ten, co do zewnętrznej strony,
artystycznie zbudowany, ludzi\cy do~adnościtj argumentów i bystrl~ dynlektykl\, czasem głębszy w tym lub \V owym szczególe, noszący pr.f.ytem to pit;mo humoru właściwe wszystkim listom l":rzyckiego politycznym, jest w swej
treści kulawym, bo ostatecznie złej sprawy i przez najbyslr1.cjsze dowody
nie zrobi się dobrą. Zblqdzi! tu '\lie\ce i roztropny król ZygmunI, zbl1\Jl.ili
jego ministrowie: Tomieki j Krzycki, ze z meyi państwowej dziaJ:;lli wbrew
pmwom Bożym.
Dnia 17. maja 1525 r, 7.05tl1l prekonizowany IlU biskupstwo poznal'
skie Jnn LatAJski. ') Ponieważ h:rt;ycki spodziewnł się, że on to bislwpS1WO
otrzyma, dlatego t eż pognicI\lnł się bard7.Q tak na Bonę jak i nil jej kandydata, biskupa Lataiskiego, i obydwoje atRkuje zlo!';liwymi wierszami. Wyrzuca jej, że nad Apollina i nad Feba t. j. nad niego, przeniosła Bachu~a, Mj~
dzy wierszami na Bane ułożonymi znajduje się i tcn:
Quando sub arce fuil, Cracovia

soła

peribat.

Cum sit in arce draco, patria tot.1 perit.
Krzycki wspomina tutaj o herbie Bony
dZllCll

wcżu

I powiada,

że

Bona SII!-

na tronie w Krakowie przynosi zgubę całej Ojczyżnie, podczas, gdy

smok siedzl\cy w jaskini pod Wnwelcm zgubil sam tylko Kraków. W jesieni
tegoż roku udl1je się Krzycki do swojej dyc.:ezyi

i tutaj dnia 4_ rażdzicrnik.'l

odbywa w kościele katedrulnym synod. Wtięli w nim udział kanonicy Pl\weł

I) P.wlo w')d e. e. et r. :!.!('II. lir. I. If ,
t) Dr. Kon;c llio" .ki:

EJ:c~rp14

Itr. ijll. Nr.

.:.~.

101Koniuszecki, archiJyakoll; Piotr Starzechow!:iki, kilntt)!', wi1\1\ryusz in

RPlrllll'

nlibus i oficyał; Jan Starzecl10\"ski kustosz: Stanisław z \Vi~ni, Doktor dco
kretów, kanonik przemyski, kanonicy i prałnci erygowanej za Hołub LeszczyIl.
skiego kollegiaty

jnrosłowsldej,

alt:\n~yści,

jak równie;'. proboszczowie,

cyaci, kapelani muj"cy po\vierzone

~luszpastersl\\'o

bcncll-

i kapelani. non curati. Na

tym synodzie zastanawiano się nad statutami, mającymi nn celu zreformowa·
nie obyczaj6\v i usunięcie naLlużyć kleru parallnlnego, ;-"liestcty 5italutlt tcgo
ogłosić

synoJu, który mial
wydane, albo
święto

zostały

gdzieś zaginęły.

Postano\\'iono równid, aicby obchodzono dnia
uświęcenia w żywocie matki 5W. Jnna Chrzciciela, je-

września święto

22..

dnaide

Jrukiel11 biskup j"::rzycki, nlbo cnlkiem nic

to nie

zostało

w dyccezyi zaprt)wa ..lzonc

ZWllżaj:lC

na szczu-

pic uposażenie probostwa \\" Blozwi, poslano\\ił biskup Krzycki na tynt synodzie, aby dziesięcinę snopową z pól wsi Bunio\\"icc, które niegdyś Jawano
do Blozwi, a potem Jo
Blozwi.

kościoła

Ustanowił również,

do Nowego miastn, nil powrót dawnno dv

nby w razie, gdyby Blozew nic miala rroboszeza,

proboszcz z Nowego miasta srrawowal $al,mlllenta s\\'- dIn pamfian blozewskich, a IV nagrodę za to pobier{).! dochody przynależne do teg() l\Osciolu. L)
Tego stl.mego dn:a. kiedy
1eż11cy

przy placu, przytykaj11crm do

mym dniu poświadcza,
chałowi Skrubinskielllu
chał
IlIU

się odbył

że

synod, darowuje I<rzycki kapitule dOili

pałacu

biskupiego.

Również

w tym sa-

?lJ,lciej ~Iarco, młynarz biskupi i inni sprzedali i\liczyli raczej plac, gdzie był młyn. Poniewn'i; :'Iii·

młyn

Skarbiriski wystawił swoim własnym kosztem młyn nn tcm miejscu, więc
Krzycki zapisuje na nim BO grl)'wicn. Z młynu tego miał dawać p~WI1C

odsypy do zamh.ll

radymicńskiego,

i

był

vhowill,zany za darmO

naprawiać

bu-

dynki. IMwnież nadaje Ws!'olll11ianemu l\lichalowl pcwne dożywocie na mły
nic i stawie w Hadymnie ~). Biskup Krzycki zatwierdza wcielenie probostwa
w

Niżankowicacil

do dochodów IwllegiullI

księży

wikarych katedralnych i od·

daje im dziesięciny ze wsi Kniażyee. Tego samego roku w Iistopadr.i~ in·
zatwierJza prr.y\\'ilej Jana Runtsch, wyJuny G. stycznia 1517. a dotyczący po ·
\Vi~ksze~ia
dacyę

dotaeyi Iwsciola \\' Oleszycach. Za zgodq kapituły odnawia fun·
rajców brzozowskich dlil szpitala ubogich pod wezwaniem św. Zolii.

Bawiąc

w swej dyecezyi, uklnJn. Krzycki

szkańcom Gdańska,
użyto

którzy

rrzyjąwszy

Biskup h:rz.ycki radzi królowi, aby

LI Uln!1tH.'.k, ..\Tln.1el:tl~ 01,1 bi,l·,d:\IU
rer. polonio T. XIJl. lir• .'!M.
') A. U. Z. Vlli 214.21:'.

jur"

odrov.·icdż, jaką

mial

luteranizm, dopusciJi
się

z

mieszkańcami

~"lIo",tl

III

d;oc-c~1

duć

król mie·

się różnych

naJ·

Gdatlska surowo

('fl'IIIi81'{'U!J; &:ril,IQre

obszedł- Następnego

102-

roku udaje się Krzycki z królem do Gdańska,

11

pod ko·

roku udaje się Jo Węgier, chcqc zapośreJniczyć zgodę między Janem ZnpoJyl\. i Ferdynandem. We Węgrzech bawi ["::rzyeki przez listopad i grunice

tegoż

dzień.

Powróciwszy do Krakowa, wydaje dnia 20. stycznia 1527 r, pr,,-ywilej

F8[owi, Wałachowi z Dylągowej, aby w dobrach biskupich, blisko Jnślisk,
na polach, polożonych nad rzeką Chyżne. znłoi:y! wieś imieniem Szklary. Tego
l'olw otrl.yll1ujc l\fZytki po
prezentę

na biskupstwo

śmierci

płockie.

W

Rafala Leszczytlsldego,
miesiqcu

nlliju

udaje

zmarłego
się

do

r. 1527,

O ł omuńca,

celem przywiedzenia do zgody Jana Zapolyi i F'crJynanJn. Poselstwo 10 było
bez skutku. Tymczasem sprawa biskupstwa płockiego opóźniła się ... nllstę
pujl\cego powodu: Goniec !\r7.yckiego do Fugierów, sławnych bankierów augsburt;skich, zginął w drodze, a w skutek tego oie wyprawili Fu",rierQwie opłat
do !<zymu. Tymczasem i Hzym i papież Klemens VI!. wpadl w ręce Burbona,
wodm cesarza Karola V. I"::rzycki, nie maji.\c buli, uie mógl się installować.
Wtedy biskup Tomicki taki na tO \\'yoalllzl sposób, że pięciu świadków po,
przysieglo przed nim, jako pewnie wiedzieli, że Papież podpisal bulle. Papież
odzyskawszy wO lnośc, nadesłał bulle rzecl.ywiście '). \V micsil\ClI sierpniu uJai
się Krzycki do swojej nowej dyecezyi, a następnego roku udaje się do War·
szawy w poselstwie do Anny, księżniczki mazowieckiej. V.,r dyecczyi płoc 
kiej to zd;dala! uwagi godnego. Udprawil synod dyecez..'1lny w maju 1529/)
wyrestaurował kosciul kiJteJralny plocl.; i z,lIlIek pultuski. Zamylilal wybw.lo·
wać nOW1\ Imtedri; na Z<'1rnku plockim i utwarł lUlIQWę 7. mistrzem Beroadynem de Gi,lllOlis, architektem rzymskim, ł,lorcj J<OSZL'l były obliczone na 10.000
czerwonych złOtych i już fund unenty był y UkOllc:wnc \\' 1.)32 i zapewne siQ
mury dźwig:nly, jeJnnkże ponicwaz braklo fUnUtISI.ÓW , a potem Kr'.lycki przeniósł się na arcybiskupstwo gnieinietlskic, wiec budo\\'.'l In została znniechnna,
a fundamenty i n:tgromadzone materyaly prawdopodobnie rozebrano, I) W roku· 153·1. w styczn u bierze lIlh;inł Krzycld IV sejmie piotrkowskim. a n:\Stę
pnego roku w lIticsi'lctl sierpniu willll 1I1O\Vi\ Jt1achimn, elektom brandcbur~
skiego, przybywajllcego na ślub z JarJlVic.~, cork" Zygmunta I. Kiedy w roku

I) T. M. Oll'oliildli. Wi~,I"IIIl)~ci bi't\jrye~no.krylye~,,~ ,'. 'v. 'IT. liR. w.,II,,~ Illlłni .
06T<kjego rt.:td't,1 Kureki .Iy"\'e'ty" pne,,,y~kll ,"d~ry lutĄ., 1,i,~ ,ui..,i.;ocy. ,bil.wi·.,o 'bil.
l'lltr" AlIItrellt! C';CII ell.rlltinll V"J,,'. X).XYU.

~ I IłWIl

II) KorytowIki. Arcy1.li,kupi g-u;ci.uiemcy '1'. Ul. .lr. 18.
') MIU'"l\u Sokolow!ki! !:\tQll",,~k A'I<1rJ.ejl\ KrJ.yQki~;,) ,tn n,luki. Sl'fIlWI)'t.I,-,,,il\ kOIl!.i.
~"i tłu t. ... tlłlliA IJi4 IQfyi uluki w J>VIN~(>. T. Vl, ~~t;t I
'.1. !Olyli .,,~ wiQc pj~rw,;ty 1).0'
gTl'f Kn.,.ek;~gl1. t't~llio},\ .. n/m.ki \'\n\lr"Ąe er.,·,. Cllr'II;"~ \XX\TIII) I"'"'le, f.. "''''''fl·ki kale·
,tr\, J~ U01'O u,lIeolilie.\·il.
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1535. dnia 2 1. sierpnia umiera prymas Maciej Drzcwicki, Krzycki czy to na
prosb" ksi~(;ia pruskiego .-\lberta, I) czy za spraw:,! Bony, czy za wst.'lwicnicm
się T omiekiego otrzymuje arcybiskupstwo gnicźllicllskic. Prekonizacya jego ododbyła się

na konsystor.tu papieskim 27. pur.dzicrnika 1535. t) Następcą jego

nil biskupstwo plockie

był

Chojcllski, z którym Krzycki rOzpoc7./l,1 zatargi o

dochody biskupstwu plockicgo. Nic
był

chciał

ich odsl:Jpic ChojcriskieuHl,

chociaż

prten iesiony na t1rcybiskurslwo, twierdząc, że cllly dochód z biskupstwa

jemu

się należy

stępuje.

W

i

że

miesiącu

tylko z dobrt'go serca
lutym Ib36. udaje

się

częś.:

dochodu ChojcTiskicmu od

prymus z innymi rosJami do War-

szawy na śluh księżniezki mazowiccl.:iej, Anny lC St:lnislawcm OJrowążc01,
\\'ojcwoJq podolskim i hawi tam przez luty i rr7.Cl lWI rzec celem llporządko ·
w::mia sprow, dOlyezl\cych posagu

księr.niczki

Anny . ~ )

PQd konicc tego rolm

przybył

do Krakowa, aby wziqć ud;-.ial II' sejmie, nn którym miano obrnyślcc
oJ Woloszczyzny i od C7.~S t .vdl Tll'lpaJó\\' TlItarów, dalej jtll.; powstrzy·
mać i przyUUlllić rozbójnictwa IV kwju, jak ruwslrzymac \\.ojennc morJerstwo ,
jak obmyśleć picni[\dze dla wojsk ul..:ięinych, Tut,lj z\\'i'll.al Sl~ z ),mitll i z
krółowq Boml celem niedopuszczenia, ahy biskup płocki, Chojel'lski, utrzymal
kanclerstwo. J{mita, I\r;.:ycki i Bonu po~'icmli wszeJklllli "llal1l; biskupa prl:c'
myskiego Gamrata. illimo kh uSlluwun l knowal'!, król oJJ~tI Jcalldersl\\'o Cho·
jenskiemu Wichrzenia te zaszkoJLily krajowi, bo obr;\J\' plon nie stn\loniono
i rzuconl) podnietę, z której nic zaJiugo wyhu..:hnrt,l pożar sławneg:o hvow·
skicgo rokoszu, wojny kokuszej. Bawią..: w f,;"lko\\'ic zaziębi! się Krzyeki i nabawił
się choroby, która go o śmier'; przYf'rll\\·ila. Umarł IV Krakowie unia lU. maia
1537 r., pochownny IV Gnieźnie, gJzie ma piękny pomnik, na którym wedlug
Slarowołskiego znnjJowal się naslępuj;łCy napis:
obron~

Revercmlo in Christo Patri
D. Andreae Cricio.
Archicp;scopo Gm:sn, incoHlparabili viro, de rdigionc atque rcpublicll bene merita, mułtisque et n;\tuTllc et ingcnii dotibus insigniter pr:l.cdito, pUSlre-

I)

Alld r~M; Zcb!'7.)'dow~ki epi'llll~"

I) Kur.tcu;<>w!k i ,

J~"c~rl'tA

~,t.

Widocki

~lr.

.. sc lihri .. runlluse ri pli.

:!S:!.

~tr,

IH "r. 7f).

II X/lojuieduu:lli~j t1.r"ią KrżYfki"'l1ij l'1I<uuty i w)'r/.uly II !)()w."h, ",(ll~,·{", ... t\ (''; '''l/h
h,,~j k";'ltlU.' j mM;vwie~k,e; lo tMrow,żcm, jl.koh, ]lrzy l "ż) 1 r~"'l.1" ,,,,.,'''''j >l'r .. w)', bi"sr~,
fowie Koryl.Ow$ki (I II . 2 41. l.o;l,w&lI;i , 111.2117 " ż'c kJlit:~"ic~kl Anllll. ui,· 1,)'111 :w; ku;r.l~m
ofiarnyu.l kr~l"w ..j &"1 "ni . .<r K'~yck, t,·}tU _,ltipI'k,,", kl<''''' ~dy w,rd,,,,b,ln "" "'lt minio

1M
~.,,~

1ł7, nip pr~~·~Ii\,1.1wft l , wyj

A.",,,

7."l\.komilA 1'I>1oI'r:~wk" Orl\.. 1·,·r,lyul\.lHl/Io 11.",1,,: Ih':tl";l\ kB'~"
l lł!l~ r;~~z lU
1 9~-5~6.

IUl\t.Owieck:l. KW;1.hhoik h •• tn.. I"

.lt.

-
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111UII1 hoc piclfl.lis munU5 ab amicis charam illius memoriam retinentibus, positlllll. ).Iorit.lr fi. 1537, actfltis G-l. l )
Według

Górskiego

Ilmjt;tności

oddlll krewnym, drugi\ na

kościoly

ce1e i na sl'pitak uhogich.

Rył

swoje rozuziclil nil 3
i nil

chwlllę

Hoi~l,

części.

Jedną częśC

n t ....zecill na

pobożne

!":rzycki wzroslu miernego, hrunet, urodziwy

n;l tW:lr7.}. 13\'1 on zllfllconlil)'1ll dyplomu tą, lecz h) ł równic7. tro~ldiwyrn o dobro
I\ościol:! i religii w pnr'islwic hisl.;upcm. Prngn41, by rcligi:1 była w pll1iSlwic SZIl110WUI1!\ i \\' tym celu \\' ph.mach ~\\'vch nflklanial króla do jej obrony.')

\\'ulcl'Y\

i\

luh.:rnni%lllcrn i wicrs%mni

pcln.rrni s:lrknzlllu

smagał

LUII'll, jegu

now{\ naukę i jego zwulenników.') Staral siC p07.yskac ;\1elanchtona tlla kato-

licyzn1\1 i uful, 7.C go nil\\'r6r.:i nu lon!) kosdoJll. ł) Pisal wicie i pro7.& i wierS7.a.-

mi.

N;1pisał

proza,: Omtio in

PO"llllundu

uJ regml!1l "icreniSslIllO SigismunJo cius

!101ninis secunJo rege Polulline. Ue tdl1ictionc I!:cclesillc, Commentarius in Psalm
XXI. Ue rntione ct Sncriiido :\Jis5IlC l{cgulac pllslornles nJ univcrsos prcsbiteras I"tius provinciae sunc: De lihris Tlovis sive legendis sive conscribendis.
Poezye jeg:o zehml i wyJIII w "m.kowie 188~ r. pl'lJI. Dr. !-\azilllier7. Morawski, rod Iytulo.:m: ~t\nJrel1e Cdeii cnrminn~. Podzielił je na ośm ksiqg, lecz
ósma obejmuje utwory l\rz}'ckicll1u prz}pisywane, [lle proZl\ ulożone. 1. ksiQ.gn obejmuje Cnrlllina sacr:1,6! II. Carminn de rege SigislJlundo, eius familia

ct aula, III. Cllrmina aJ rcmpllhlicam et res religionis speclrtntiu, IV. Cnnuina
snti ricn, V. Epitnphia, \'1. Cunninn anw.torin, \'II. Heliquorum epigrammatum
fn rmgo, \'111. DiaJog de AsianIl dinetn. W wiers7./lch satyrycznych jest zlosli-

') Pl)~lnc Knyck,~gfl "'yk,)llIu,;\ w Cr;N .."onym mnrlllt,n,~ ~~I" 8n~'" gl')ookim i ci;;otkim.- (.':dll li l'J,in "iny "YI,~I"lolllI I'I/I.!!kurzei~ lhu'yi 1'11"")' I; (lzir~illlkielU. MIII")'IIII !;okołl) ... ~ k , ~lOlulu'k .... 11l11'1.~jll K'%l'd<;'·gtI <lo I7.luki. ~lr. 16- I~
I) Uowod~'1 lelft' Jel;'o ll~ly i J.>Ol'lIye, '" ~1.t':t.·I."\Jn,,,j wInu; Ut'lig1nnis t't rejll ..... lie~c
'Iuenhll)n i ~; Alulrelte Cricij <!~rQljulI ttr. 1l\l-9S.
~) Pnlrr.: Ao.tr~M' Crici! rnnniUlI in LnthewhI 1'1 n,..l",eu'l Crnelferoruw ~tr. !l9_111.
' ) KWlvl~hlik bi~ll)r)'el\ny Unk 1901 nr. MI!. Z~ ~l'rR"'4 III. "J"i,'ri.1 .ię Krr.yeki do Iby,
mu. " u\)(l'l,lacl> Ura Korxeni('w,kir~o <:7.ytl"<11: Pilulu~ 1'1'. 111. UjlH, JIIII Ih. [)1)l1\lIu,IIIIum
I'~ t \) ~CIIUI) S;l cri Clllle/jii et e ... ll~~I~ lIui, ,le ('-oogrel:"tu.."e, ut e:uun."I.r~"t litlt:rlls J'hili!'l,i
)Icl~uchlo"i " t ref~rrp"t in n'n,lotoril), nt I'0~~('t dellber;If", ilU Ellr~QQI)Q 1'1'.. ..,lIn5i ,it commit.UnduUl, u~ Auct()r,tn~1) AI'... ~tol,clI T~H Ad ~(' ~t 1\lllItU rtTI)CAr~ IId ,,,,iII\I1I1D 6t1t,j Christia11111', ,,~J t111 (str. !lI nr. 1&'.
li) Wien:<y IIObo1uych je~t zG, 1\ mIAnowicie, ił (I P"nu .'nu.iu ~(lwon"rod?Onym, 6 I)
l"OC~ 1' ••TeZ1I~A i f) 1' •• )n:u~ie Ukrty11)WIHlym, I o Zu.l\rl ...·,ehw~tllJ\iu f':-.,"eki('Ul, 2 II I.)nehu
liw., II o ~h.l,~" ""j';".. , 3" i ... !:illu.i~l~wle, I I) li ..·. Au"it', ~ o (')oor)'\lln, !! o ?<in}"'·. I'iA·
krllUltllc.C {in d~nt.i,lne l;(lTI)()"~ Chri!t; N i" t,l~vl\ti(llle ellli"i~, 1 O M~."y i"., I A,' ."CtlfIloles ut Allente I)l'l'nt. Prtk~ tych znltjdnj .. 8iO n,i~!hy "ie">::\III;, które MorA .... ki Ilmldcil
'" olruglcj k.i\l.}zfl wlerSI tlo 1.". KAUluic,"" VOd tylule ... : Ali tUWUIt,W <li.. 1 C._.miri,
frlltria regli (str. 68-611)

105 Wym, szczeg61niej względem swych przeciwników, nieublagttn)!lI w karceniu
czy to prawdziwych czy urojollydl bl~Jó\\'. \V wierszach milosnych zawinił
wicie przeciw uczciwości, ale trudno 7. wierszy wnioskować o życiu llulOr:\.
IJlntego tei już pierwszy biogrnf J.:rzyckiego, kanonik Stnnislow Górski j powiada o nim: Quibus licc! insinl nonnulla parum pudien. Cricius lamen :astus pudicusquc ruit. A

możemy polegać IU\

tern zdaniu G6rsJdego tcrnbnrdziej,

że

pisarz ten wcale nic oszcz~Jzn I\rzyckiego i wyrzuca mu jego Ilnd7.wyczajnq
tunbicyt;, jego różne nic)'rzyj<lżnic, jakie mial z osobami wsp6łcl.csnemi. l )

Nieraz spotyka

się

osoby, których

jęz)h;

w otoczeniu osób dorosl)'ch jest zbyt

swawolny, nie których życic Jest czysle. Krr-ycki nuleżał Ja tych osób. Wydawca prof. i\lorawski powi:lda o Krzyckim, że jest on llaśladowcCj poetów
lacióskich, jak Plauta, Kaltul,l,

Horacc~o,

Wergilego. O\'.-idiusza, Tybullll i

Propercyusza, jak również satyryków, Juwcnnla i .\Iarcynlisn. Ze współcze
snych nnśJmlowal Antoniego [,oJrusa UrceusZll.. ZarzucCL UlU wydawcl\ uiywanic s l6w, jakich nie znajduje siC w ],hlsycznej
na

miarę

winda,
rOdę,

łacinie, niezwożnnie

nu

syntnxę,

wicrsz6w, na brak dclikntnl'/;o ucha. co do akcentu, nic jednak pa.

że znajdują się

bardzo

piękne u!>lępr

w czcm go porównac moina z

szczególniej tnm, gdzie opiewa pr.l)'-

~Iickiewiczcm.

Jesl dalej \\' poczyach

jego pewien wdzięk, jest zura!. Poett\ znakomit) Ul Krzycki nie byl, ale logicznym, rozsó\dnym wierszopisem, który rrzez pmc!;, przy zwyklych zdolnościach,
zdobył

się

sobie mechanizm rytllm i wyk::;ztalcil

w udatnej formie.:I) O jego

utworach prozaicznych powiadll Górski: ~Nic 5rldzil się nn bujność. krasomowskq ani nu żadne ozdoby. Styl jego byl taki, jaki właściwie senatorowi
przystal,

zwi~zły,

podawała,

mysi

Krzycki
dzil

był

treściwy,

nic wymuszony, jasny. Co mu bujna i hystra

natychmiast i oorazu

był miłosnikiem

nauł.

i

wylewał
starał

na

kartę-. I)

siC; o ich rozszerl':enie. Zgroma-

wielkim kosztem bibliotek.; z wielu drogich ksiqg i rc;kopisów.

Był

mecenasem din młodego poety KJemenSiI Janickiego, ' ) i Wawrzyńca Korwina
z Nowego Targu, Utrzynlywnł stosunki łistowllc z Erazmem z 1~(ltcrJamu i
ehciał

go do Polski

ściqgnqć,

Co do osobistego charakteru Krzyckiego, to

różni

go $\dzq, jedni zbyt
surowo, drurJzy Jagodniej. 5..1Jz.i surowo Krzyckiego kanonik StBnislrtw Górski.

'j VilA Andtue Crlcii, a

1'1~1l;.I.o

a&",ki IlnA.,.!IIA. ;\(o)r" .... \(; o, c. X L. i XLI.

l) J•• !Jrub,,: AodruJ KUll-k, jllko I"ol\r"l; i 1>wL1k , Prugl", pt>'akl r. ''''19 Itr. 1:18.

" V,IA Alld,.". t'rlt'; X).XI\.
ł l Ouol ••\.ki: Jllultk. K],'m~,,~ : Wi,,,lomo'c.I h'l>l<»,yc""o-l.r1Lye~u,·

" IV. ~tr, .'lll/,

13

z

póżniejszych

obchodU!.:

I.

~1. Ossolinski,

Bużeóski,
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L. i obecni historycy. I) Lagodniej

Korytowsl<i,

Łętuwski i

UD tych zdania i

się

z nim

piszący

się

przyilicza. [3yl Kr'~ycki ambitny, dokuczał swym przedwnikolll, nie postępo
wal calkiem poprawnie z biskupem Chojcllskim, nIe chociaż \V wierszach byl
swawolny, to w życiu był czysty. Kochaj ojczyznę i bolal nad jej niedolq
i już wtedy nIlgrobek jt:j pisał. O jakże uosadnie skteslil przyczyny upadku
w wierszu: Epitllphiurn rci publicac:
Quarn tot non poterant armis conf1nibus hostcs
Perdere, saepla quibus prcssllquc scmper erat,

Publicll res incel hic morbis exstincta Juobus,
Turbinibu5 popuJi dissiJioque pat rum.

Cuius causa mali libertas prava reiljue
Privalnc studium puls..'\quc prisca fidcs. l )
Był

p ....tywiązany do I,ościoła i stawał w obronie p"'lcciw powstajqccj
herezyi luterskiej. O ile mu czasu zustawalo od prac dyplomatycznydl, poświ~c(\1

go swym dyccez)'om. Był wit;c Krzycki mężem, który obok wad posiadał zalety wie.Jkic i wielkie zdulnosci i dlatego je!>t i zOSIanie zawsze jedną
z pierwszych i najwit;ccj nu widowni występujących postiKi \V historyi polskiej XVI. wieku.

ry.

I) KWllrtnlu;k hlSlory('MY. R. 1!19S ~tr. 465.
.... 1'(\1.,-" T. VI. "~P~. I. _tr. 1!i.

~~h.\;j

') ('nrlUu". (,'ricli I'"g, 97.

:"l'rllwo~,I/IInla

k'lUlisy; .lll

b~dlln!1I

bieto·

XVI . . I .A .N

J.i:A IłNI«()\VSI,,1

h erbu J unasza czyli Baranek

1527-1531.
Zygmunt 1., nadawszy biskupstwo

płockie

rowa! przemyskie Jano\\'i Karnkowsl.icmu. Jlln

Andrzejowi 1\I"'I.yd!icmu, onal{arnko\\'~J;:i

urodził

si~

IV

1".

1472, I) Z ojcn herbu Junosza, z maIki herbu Jelita, w ziemi h\ o\\'~kicj . w miejscowości

zwanej Zmi!:)r6J,

11

pochodzi l z ziemi

Johrzyńskiej,

z Illiejscowosci

zwanej Kllrnków \\'ielki. By! uczniem Fili",a KlIllim::H.::ha i za jego inslnm'y:,\
zostul sekretnr/.crn !mJla Olhrnchla. Był potem sekretarzem króla Zygmunta L

a potcm sekretarzem koronnym. Sacerdotia

posiadał

mlsl<;pujqce:

schołasteryl\

sandomirską

(w r. ł5 1 0). kanonię krnlwwskq na kt6r:l instalował sią I/~ r. 150:-:,
probostwo skahniersJ;:ie (r. 1519 I,1) kanoni~ gnieiniejskq św. Jerzego na zamku.'}

l3ył używany

królów
stwach

do poselstw, mianowicie do cesarza

~laltsymiliana

r. 1517, do

węgierskich, Wladysława
odznnezał si~

n palem do syna jego Ludwika: w poselspruwnościq i wicrnosciq względem Króla.

I(arnkow~ki by ł nll;żem
bystrość umysłu.

posiadaj/V':YIII nic male

wyksztnłcenie

I'rzydawnla mu powagi nic malo. powiada ks.

i wielkq,
Lętowski,

siwizna nad lata. h:ró1 Zygmunt I. w nngrorJę 7..•1 usługi Karnkowskic·
go względem p<.ńslwa nadał mu biskursl\\'o prl-cmyskie i jako wyhrany bi·
pn;dłm

skup przemyski wyst<;pujc IV marcu 1;)~7 r. jnko świadek ugody zawartej na
sejmie IV "ral.owie z wojewodq wołoskim Piotrem.~) Papie?: Klemens VII.
prekonizował

go na biskupa. pr.lcmysl<icgo na konsystorzu dnia 29. kwietnia

' ) Win(łom(l';~i ,lotJ'e7.IlNI micjscl\ urn,l..:"ni ... i ro.l..:ic,h... I\"rnk.lw~kic~o y':lc:,:c'1"''':'"'' :.: M(>.
l1Umt1\t;. hi,torien (Il .. ~~ ..... ~o~ Vllulislnit·".i. T. Xll1. Yl/l.,lj.t",·", 11m.. Ilr. Ił ,
Cn .1<'1 ro·
ku url;l(l:&c1\;1\ t(l we,lIul;" ""pi~u n(l. pomniku, klóry lIOł,ie um Karnk(lwlki ulotyl (I.Otolflki
T . II I. 81r. 187) 1"....11 ". r. I,,;łti lnl tli, n wi<;c uroJ,,! ~iQ ... r. 14',:!.

":l.

l/le8~yt

' ) Pr/l.wn. pl"'l"wilrju i
I. Itr. 16.

~I,..tnl.'\

miftlta

Kr~kow,..

'I'. I. lIOcuyt 11.

~tr.

910, !lI" i T. I.

") Teodor Zuchliń!ki: 7,10111. k! l<;'jrl\ tzlacl,ty ~lskillj ltOC1. XVIII. htr. oJ:I
kanoniQ cnirini~'\ską ot"'lY,,,~1 wskulek ZAUU"UY 1IIl k"Jwul\, )lIIJcl.l\.
ł)

ActA T omi ... r. I X.

~tr.

tiG.

p<itllljc,

t~

-
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1527 r., jak również d07.wolil mu posiadać JotYl.!hl:zasowc kanonie. Objęcie
biskupstwa pr.tcmyskicgo opożniło się z tego powod\l. że bulle papieskie zagin~ły w czasie zajęcia I~zyl\lu przez wojska J":arola V. J Zygmu! l. i kapituła przemyska pragn<;li, lIicby Karnl{Qwsld, id1\c za przykładem Krzycldcgo i
opierajqc się na Swilldcctw:u.:h tych, którzy widzieli \\' Rzymie bulle konfIrmacyjne, objąl zan:ąd. dyccezyi. JeJnnkże Karnkows!<1 wolal zaczekać na przysianie powt6rnych bullo Jednak że chociaż i bulle naJeszły I':arnlmwsld nic
pr.Gyjąl konsekmcyi, aż nadeszło potwierdzenie papieskie, że może zatrzymać
dotychczns posia~lane ]tanonie. l ) Sakry biskupiej chcinl mu udzielić poprzednik
jego KrzyckL Pisze bowiem Jnia 4. czcrwca 1528 !'Oku do T omic1dego, żeby
bardzo dohrze uczynił biskup pr,.~cmysld, gdyby si~ udał do nicgo, a onby go
konsekrował wruz ze swoim sufraganem i sufmg-ancl1l włOcławskim, a przez
to ujn,1 hy trudu TomickiclllU.') Niewiadomo jedna!;;. I.:zy Karnkowski zastosowa ł się

do tej rady.

Za rzqdów Karnkowskiego nawicclzih mill!'lto

Przemyśl

Z:'\r:l7.8 w latach
1528 i 1529. Nowinki luterskie :l."\częly się wdsk"ć j do dyccezyi przemyskiej. [ tak Stanisław z Ci~żkowic, byly wikary w Samborze, był podejr7. nny
o sprzyjanie herezyi luterskiej. Aiskup zarzlldzil, aby się herezyi odprzysiągł
i zaniechaj innych wybryków, jak uczęszczania tlo karczmy, gry w karty. Ks.
Stanisław zastal skazany na 2 miesillce więzieniiI. Po odsiedzeniu kary minI
p rzedewszystkiem odwalać w Samborze b l ędy luterskie a potem mial być
wydnlony z dyecezyi. Rze('zywiście po odsiedzeniu kary ,-.:Iożyl przysięgę do
rąk nrchidya.kona, że porZlIca herezyę i nigdy jej
nie będzie wyznawnł i żc
opuści dyeczy.;: przemyską. Celem zapobieżenia szerzeniu się herezyi jak rÓ·
wniei celcm wykorzynienia różnych naduiyć kleru dyecezalncgo odprawił bi·
skup l'llrnkowski dnin l. września 152.) w Radymnie synod dyecczaJny. Na
tym synodzie postanowiono najpierw, aby wszyscy pralaci, kanonicy, proboszczowie, altarzyści, kapciani, prebendarze, lIIansyonarze i wiknryusze stali,
wogóle wszyscy kapłani, któr"ty jakiekolwiek benefida w dyecezyi przemyskiej posindali. skJadali na budowe; knteJry następujące daniny: I) od każdej
kopy groszy pragsk. uzyskanej ze sprzedilży dziesięciny snopowej mieli da·
wać po 2 grosze, 2) majqcy stałc czynsze czyli tak zwitne wyderkafy mieli
również od każdej grzywny dawnć po 2 grosze, n od wiardunku czyli pół
kopy 1 grosz, 3) z mcszncgo, od knżdcj kłoc.ly żyta i owsn mieli dawać po

I) AetA Tomie. '1'. X. ,tr.
I) 'ramh

~lrOIl Ą

1!60.

r,a

II11 ... :.L ~1t. IH, 111,127, liii, !:ZO.
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fcdnyrn groszu. Bisl,up I\arnkowski ogbszlI statuUj synouu prowiflcyonalnego
gnicżnieJlskiego

zatwierdzone przez stolicę apostolskf\ jako obowiqwjl\I.:C
IV dyccezyi przemyskiej. Sratula le mialy JlustCl'uj,\cc napisy: A Liber primus

I' De constitutionibus. 11. De mnioritate ct obedicntin. B. Libcr secundus: ILl.

c.

Oc reriis.

cohubi~

Liber tcrtius. IV. Oc "ha et honcslate e1cricorum, V. Oc

tationc clericorulll ct l1Iulierum. VI Oc cclchrtltiollc miss<ll"um ne SlwrUl\1cntor um administmtion,·. VI!. Nc clcrici vel ll1'Jnachi (secularibus neg-ociis !'iC inmisccanl) VIU . De sepulhlris. IX. De loento ci conducll). D. I.iber quarltls.
X. De sponsnlibus.

r::.

przcdcwszyslkiem "pro rcfOl"!Ilutiollc morUI11 clcl"icol"lJ!tI" i
stkich lmplanów pOCZ1\\Vszy od
by

zosłł\ly

Liber quintus XL De herctic.is. Stntuta tc wydanc
prałatów

OhOwi;"\z)'wnły

wszy-

i kanoników pod l,nnl kltltwy.

Aże

zaś każdy kapłan

l..aŹJy kap ł an

tach

św,

juk najlepiej te SlalLLtll poznał, nakazuje biskup, aby
dyecezyi przemyskiej te stalutn jilko też ksi'lżkQ o sakramen-

jak równic;:': inne

ltsi.,żld slUżl\cC

do nuuki nub.vl i tlłko\\"c

tal dla oswiecenia siebie i swoich parafian.

l~u:t.klLz.lIjc

dalej

IV

często ~zy

sinlutach bi-

skup, hy k{lżuy Froboszcz, celem pilnego priesll'r.cganin roi'por7.i\ozeń konsyslorskich, lwrcndy kons)"!:itorsldc odpisał n po odpisnniu dn n.'ljbliższcgo ka·
piana odesłał. W tytule de fcriis pO!:itnl1awia synud: ro'nieważ panowie swieecy szezegolnicj w tych ()kolicach,

~dzie

rnie!:izkajf\ rusini i sz)'zmatycy, Z1I\U-

szają

nietylko szyzmnlyków ale j katolików do pracy w niedzielę i świę ta
z wielką szkoJq dla dusz chrześcillcl skich, dlatego nakazuje synod, aby !Hk proboszczowie jal< i kSj(;:i"i wikar..:y lIapomin,l1i wszystkich
cenia dni

świętych

a PiUlÓW

zachęcali, iżby

prywatnie

Jo

świQ

ci nie

żądn l i

slużcbnych

od poddanych praC

IV dni ŚWil\leCznc. Hównież nwjll panowie zapoddn'J)'ch wc dni ś\ . . i!ltecznc na lak zwan~ gromady.

niechać zwoływania

W tytule:

świeckich

cllrzcścinn

~De

"ita et honeslnte cIericorumlI nakazuje synod kupilInolII

żyć powści:mliwie,
życia

:sposobem

w czystości, dawac dobry przykład ubiorem, mo\V~ i całym
i to wszędzie i zawsze. Zakazuje nosić sulden koloru czer-

wonego i zielonego, z:lkazuje nosić sukien krÓlkich
p rzydłużne, zakazuje nosić lIszytych na sposóh sukien
używać

Ponieważ

sukien wedlug d:H\'ncgo kroju

kapłańskiemu,
więzienia

jak

jednego

uczęszczanie

poleca

~wicckich,

nic tak nic

do kurczem, dlatego

miesiąca, że odtąd

li

też

nie \\lo1no %lIdnemu

nos i ć

sulmie
lecz poleca

ubliża

stanowi

zakazuje pod kursl
księdzu wst<;PYW:lĆ

do karczmy, chyba tylko w podr6r.v a i wtedy nicchllj zachowują się trzeź·
wo i skromnie bez wszelkiego zgorszeniu. Hównie;'. znkazaJ pod karą suspen·
zy gry w karty i kostki i polelliI,

w domach

świeckidl

ażeby

nic brah w nich

duchowni ani w Jomu

udziału;

li

siehie ani

nawet samo pi'typtilrywllnic

się
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zakazano pod kara. suspenzy. - Zaksznl synod, ażeby żaden
nic trzymał w domu jakiejś młodej kobiety, co do której mogłoby
powstać podejrzenie o życic niemorałne. Kobiety, przebywające na plebanii,
1U1Ijq być osoby wiekowe, dobrej sł awy. Gdyby ktoś to postnnowienic prze·
kroczyi, ma być karany karq 3 kóp groszy. a gdyby się mimo ukamnia nic
poprawił, Tt11l być 7.nsuspendowany ab of!lcio et beneficio na przeciĄg jednego
roku. Znhronil również synod, ażeby :i..adcn z ksiQży nic odważy l Slę ze swoją s łu żącą udawać si~ na jerłnym wozie na jarmark i wstQPywać z niq llo
z

grze

było

księży

gospód i

zasiadać

do jednego stoI u,

fi.

to pod Imrl} O miesiQcy

więzienia,

\V tytule "De celebratione missarulll ae Sncramentorum adl11inistratione~
naknzujc najpierw, aby wszyscy kap ł ani przy odmawianiu brewiarza; odprawianiu Mszy św. ln~yma)j siC ściśł e dircctorilllll dyecezyi przemyskiej, a w samem odprawianiu r-,'Iszy ~w, by były usuni~tc ws:.:ystkic nadużycia i zastosoWll110 się wyhLcznie do ruhryk kościola rzymskiego. Zakazał. aby za słucha·
nic spowiedzi i za udzielanie innych Sakr:tJllcntów nie wymagano żmlnych
dlLtków, li przy odprawloniu t-.lszy ::iw. i spnl.w(lwlLniu Salwlmentów sw., by
wystrzegano si~ zbytnwgo rośpiechu i zbytniej powolności. Kiedy proboszl;zo'
wic lub ich zast~pcy bt;dą wezwani od wiernych do chorych, albo do dm:tu
dzieci, niechaj natychminst spelniaj:l le obo\\'1:I'\ki. W kazaniach niechaj bedą
przezorni, 1\ kar..:qc obvc.znjo swoich parar1:m, nie.:hllj nikogo osobiście nic
znieslnwiujll' Niechaj w l'lIr..1ninch nie UiYWJlją i:.adl1ych npokryfów, lecz Iylko
pisma św. nUlentycznego. W roidziele .,Ne deriei vcl Iilon:lchi (saecularibus
negotiis se illlmiscc:tnt") zalm7.Uje synod wszelkiego handlu i zajmowaniu się
wyszynkiem trunków. ZabrHl1ia również synod knphlllvm zajmować się sprawfimi
swicckicmi i publiczncmi. W rozdziale ~ De scpulturis" poleca, aby ksi~ża przy
pogrzebach zalłnwalniali siQ tem C(J według pobożncgo zwyczaju wierni im orhlrują
W rozdziule De locnto et condueto" zakazuje synod, nby żaden z książy nie
puszczaJ w dzierzawe dochodów z kościołów i probostwa to pod utra\lj der
chodów, II urzędnicy konsystorscy mieli zakazane pod karą tO grzywien, Ilby
takich dzicrzaw nic wpisywali do aktów. W napisie ~Liber quartus de sponSllliblls" naka7.llje sy nod, uby iadcn z probos7-cz6w nie dawal ślubów plebejom, jłtk tylko po ogłoszeniu trzech z/lpowicdzi, Co do szladl\y. lO jnko uprzywilejowanym pozwolono, aby proboszczowie zapowiedzi gł o sili \\' domach ich
przed ślubem. Zakazuje również ' synod, ahy żnden z pruboszczów nic odważy ł się dll.wać ślubu obcym parafianom n to pod kru-q suspensy na 3 miesifjce
i więzienia. W ~I.jher quintus de hacrcticis" zllbzuje synod. ażeby żaden z ksi~ży
bez pozwOlenin Iwscioł;t nic Jysputowul ~ llct<.!lykllmi i szyzmatyklurh, gdyż
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dla IlIedostatecznego wyksztalccnia dysputującego kapłana heretycy utwierdzi·
iby się w swych błędach. Natomiast 1li1.l<azujc synod, aby O tych wszystldch,
których znają jako pr.lcciwników wiary katolickiej dOllieśli do biskupa lub jego wikaryllsza I). Jllk ostro występował biskup Karnkowski przeciwko heretykom, tak r6wnicż i przeciw wszelkim znhobonom. Kiedy Micha ł ,
pleban w Grubowniey, pozwolił swoim parafianom ze wsi La!illll, trudniącym
się cznnuni, wykop{IC nn cmentarzu kościelnym zwloki jednego cz ł owieka.
oddt\c mu głowę i wSadzić na pni, Karnkow"ki sk'lznł go nn areszt U-miesięczny o chlebie i lI'odzie. %a jego cznsów Po\\ .lllla paralia fundownna pr'lCZ
Andrzeja Tarlę, chorążego Iwo\\'skiego w Chyrowie, w DobrOll1ilu fundowana
przez Jana Herburla w r. "j:n. juk również kapelania na zamku w ~boi
skach. Erygował dalej ol!:lrz w Zars:t.yni(,: po t)'tult:m Nnjśw . ~lnryi Punny,
flw. Filipa i Jakóba, I\(ltllrl~yny, ~Ialgorzaty, Ooroty i Barbary, dokumentem
wyd'lllym w Brz-ozowie dnia lU. sierpnia 1520 r. Przy kosdclc brzozowskim
zaprowl'ldzll brac twO r'tell1icslników pod wcz\Vunicm Najsw. i\laryi Parmy, a
przy kościele katedralnym ufundowul prcbend~ :t:tkrystyana czyli wkckustos7.a.
I'oswiędl koscioly \V l.uhatQ\\·ej, w Urzejoll'irach, \\. Oleszycach a w kosciele
katedralnym ołl.llrz sw. l\luryl i\lagdnlenny.
W dobrn.eh biskupich

odkupił sołtystwo

w Golcowcj od prywatnego po-

siadacza ; po!qczyl z dobrami stalowymi biskupstwa. Nu tem sohystwie za-

bezpiecz)'1 osm grzywien rocznego czynszu a to na pens)'~ 7,skr)lstyanll czyli
wicekustorzll 6 grzywien, dla illansyonarzy przy kOSciele katedralnym prtemyskim jednq grzywnc;, u jednq grzywnę dIn 3 biednych uczniów, którzyby
odprowadzali ze światlem kuplanIl spiesz~lcego do chorego.') Zatwierdzi! wcielenie probostwa w Niżllnkowic:\t:h do dochodów XX. Wikaryuszów kateJralnych i rozdzielił dochód 7. ~lziesięcin mi~dzy XX. Wikllrych n X. Komendarza

dokumentem wydanym w Radymnie, dnia 15. września 1531 r.~) Jego oficya.
lem i wikaryuszem genemlnym b} I kanonik Tomtlsz z Grodziska. Ten

załn

twił następujqcc sprawy: Jan Herburt, wlaściciel F'elsztyna i Dobromila i Andrzej T arlo z Czelulrtowicz sprzcc7.rui się o pruwo prezentowania proboslwl'l
w Felsztynie. Biskup Knrnkowski wydelegował do polubownej ugody Stanisława Bilillskiego, doktora dekretałów, archidyulconn i kmrotlika przemyskiego
i Piotra Starzcchowskiego, knntora przemyskiego, jako sC;dz;ów p(llubownydt,

') B Ub."o ... ~k;! Aulleel"
rel'1l11\ 1'0IOlliCl\TIl.III T

~,I hi~l •• unll

XII I I\r. 381- S!I'l •

• ) "a ... lo""8k; Itr. ;!:!:=.
l) Tawe itr. :=16 w. VIU .

C/UlQUJtl ;11 ,Loccu i

PnlDiJli~ll$i.

&rirlore.

Ci roztrzysajl\ spór w ten sposób,

112że

obecnie mll Ilerburt

prezentować
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'candydatfl przedstawionego przez Tar'~, a minnowicie ~Iikołaja Otwinowskiego, potem dwa r:J.zy ma prezentować Herburt kaplann przez siebie wybrnnego, na którego się zgodzi Tarlo, II w przyszłosci będq prezentowali na przemian, ') Hównież przyd\odzi do zgody sprawa prczentowania proboszcza w
Próchniku, między PiotrelTl Próchnickirn, podstolim przemyski m, ~Iarcincm \\lronio\\'skim, Stanisła wem i lIieronimem HozborskilOi.') Burmistl".l i rajcy w Soli
przyby\\ ajq do l": onsysto/7.:1 i oświadczają że przyjmują zAwiadamianie
szpitalem wSolii wybudowlLuym przez i\likolaja Orzcchowskiego. wiccżupaon
wielickiego.~) I":s, kanoniI, Tomasz z GroJziska potwierdza crekcyę oJtarza
Najśw,

Sakr.unentu w Drohobyczu, erygowanl\ za czasów Piotm Chrzqstowskiego
potwierdzonq przez Mikołaja Blażcjowskicgo.
Tenże sam oficyn ł) wikllryusz zatwierdz3 ~lokll1llenta dotyczące fundacyi
szpitnla św. Oucha w Pr-.u:myslu, Na audyencyi 21. października 1530 roku
przysl1d7.a na mocy okazanego przewileju erekcyjnego kościoła wLanowicach
~lichalowi ze Snmbora, proboszczo\ .... ! tegoż ko ścioła, dziesi~cinę snopowl1
z pól dworskich i rncszne z pól kmiccich we wsi Wykoty, które dotychczas
pobicra] proboszcz z 'vVojutycz. Na audyencyi 3u. ptlŻJziernika tegoż roku
poleca BcrnnrJowi, proboszczowi w 7,nrzeczu, by nic wydnlil si~ z dyecezyi, nż
OJd1\ bydło nalcżl1ce do plcbllnii i wszystkic inne r1.eczy, które przez jego
niedbałOść zostaly r07.trwonionc. Na audycllcyi \\' dniu 9, listopada ugadza
si..; \Y awrzyniec z Bclszyc, proboszcz z Wysztltyc z Witem Lyczkicm, dziedzicznym wójtcm tejżc wsi o dochód z karczmy, która na mocy przewileju
I;rólewskicgo nnleżala dO dotacyi probostwa, Proboszcz w zamian za karczmą
ma otrzymywać co rocznie jcdnl\ grzywnę dla kościoła w Wys7..atycach;
prócz tego Ly..:zek zobowiązuje się wybrac dla plebanii stawek na nawsilI i
dać jedną Zilgrod~ wolną od wszystkich danin, należący ch się wójtom, Na
audyencyi z dnia 16, listopadn donosi proboszcz z Siennowa i\laeiej, że sto'
eownic do polecenia instygatorn Nnjprzew, ks, Biskupa Jana upomniał Klemensa z Osiek(l, proboszcza w Dubiccku, aby w przecil1gu dwu miesięcy po.
stand się O Implunów uzdolnionych do śpiewania godzin knnonicznych ku czci

li

I) Act Conl iJltorii. Ilkp. Z1\wiH1\j,ey 1\kl& kon.y~1. przt!my~ki ob. IIW. II!: l:1t t616- 1681•
...·01. u-n, z "któw Iyeh do .. i""ujClny 8j~, ae I,r:ty k(/~ej"l d rdl.zty!'.al"m bylli "ieta. {roI">
t.UtiUI!I}, 110 ktOrej (hron,ł" ~l\l lu,tno;~ ... (~Mle Il!\plld(/ ";"I\rzyj~eiebkitgo. Z"''U4d tej widy
'" ulu;e .,III'M1u lllllebl nlo du X. probo~zcJ:a, Rl~ ,lo t h"buTII.,
.J Tl\fII.af' fol. 4.1
t8.
• ) ')'I\mtłl roi. "1!_ ~9_
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Najsw. Mllryi Pllnny, a 10 stosownie do dokumentu erekcyjnego. Nil nuJyclI .
cyi dnia 10. maja 1531 rolcu ugn.dz:\ją się bracia Jan, ~tikol:lj, Slaoislaw
z Rzeszowa Rzeszowscy Q prawo patronatu kościoła rllmliolnego w Rzeszowie, 1\t6re mnjq wykonywoe II to al!ernnlive, na co się zgodził tukie i Jan. starosta drohobycki, mnjclCY częsc s\\';\ W IheszQ\vie. Oprócz tych spraw zabtwil
ksiqdz oficyn! inne spmwy I lok: przyjll10wał n:zygnacyę z n!taryi lub probostw, wydl\\vru wyroki w sprnw/lch Ills.!żcóskich . Jan h:arnkt>\\'ski zostal wybrany w roku 1529 wrnz r. .-\ndr'Lcjem Krzycldm do posel5lwiI, Illnjl\cego
uwindOlllie Zyglllunta Augustn i Królowf\ Bonę o wyborze %yg:rnuntn Augusta
na !,rÓJa. Do poselstw:l le,::o n:1h>r.alo dwoch hislHLp6w, dwóch wojewodów i sześciu kasztelanówl). \"1 tymże rOlcu bltwi! l":l1rnlwwsl,i w sprJI\\'ttcll p;U'lst\HI
w Warszawie.') I":icdy w r. 1:')31 otrzYIll:l1 Maciej Drzewieki arcybiskupstw,)
gnicżnierlskic,
zosta ł

I\arnko\\'sld otrzyrnnl po nim biskupSlWO w!oc1awskic, IlII które
prekonizownnj' 4. sierpnia 1 5:ł1 r.') Jak') biskup w ł ocl:lwski zrestauro-

wa ł zamek biskupi \\' R"ci/lit!. wybudowawszy nOWI1 wici,;;, fl by ł by i inne
dobra biskupie rrzyprowadzil uo porzlldku, gdyby był tlłu7.cj żył lub gdyby
się przynajmniej cieszył dobrem zdrowicm. Przed kOllccrn llozecicgl) roku swyeh
rz.ldow biskupich dyccezyt\ wloclawsk'l zastal tknic;ty pnraliżcm podl'zus scjmu w Piotrl;:owie. Celcm porn.fCJwallia zdrowin willI siC tlo Krnkowfl i tam
przeleżał cztery l:lt:l ber. żadnego rolepszeniu. Umarł Ił. grudnia 1537 roku,')
n pochowany zastnl w katedrze włocławskiej, której wiele rzeczy w zlocic,
w jedwabiach, 'Srebrze testamentem legowal. 6) Ola kościuła przemyskiego podarował sztukę aksamitu, z którego kazano zrobie kapę.
Biskup Karnkowsl,j
posiadał wiell.ic zdolnośc:, był wykształcony, hojny, miał okl1znł ll pasm w,;;,
tylko był zbyt skłonny do gniewu. Jeszcze za życia położy! sobie dwa pomniki,
jeden w Krakowie, drugi w WIOclJwilJ. Na pomniku W I{rakowie jest nastę
pujący napis:
Joan Karnkowski Pracpos. Senrbimir. Canan.
Cracov. ct div. Joannis Alberlf, Sigismundi.
Poloniae Regum Secrctarius, hoc suo cinen monumentum vivens ipsć jussit nen.
A. D. ?IDXXII. Pomnik zaś w Wloclawiu ma następujllCY n:lpis:
Jono. Karnkowski Episc. Vlo.disłnviensis s('iens se esse morilllTllOl hoc suo
eadaverl vivens adhuc ipse
jussit fien A. D. I 53G, cius vcro aetntis 64.

l) Act.. Toroie. Xl. .tr. "17 ur. 4:".
") TAmte 81r. 45.

"J Kor.:eniowslu

ło:Jtce'l,tll

.tr, 90 nr. 61.

Oj )Iolluu!.(!uta hitlorl<:Ą (lio~~~~OII Vl"ditJ. ','. :tUI. Itr. 42,

.) T .. m*ł dr. 3,1.

"
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herbu Habdank,
t531-15::ł5.

J3I1 Chojclisld, herbu IInbdanh:, ~Lro~lził się w r, 1487,1) J\SJ.takLI si!;
w akadcmii krnkowsldcj, w której w r. 1~t)5, w SUl:hcdni jesicnne, za dzieknna SzymOtla Sierpskiego, otrzymal bakn!nurcnt liIozotii. ')
I":sztnkil się dalej i zdobył dokloral dekretów. 3) \V r. 1517 znajduje sil;
\\ k:lpitulc kmkowsh:icj j,lko jej członel, i je,>! wyhnll1Y JHIW delegat l.:npitulny
IIIL synod rrowincyonalny, LJwj(lcy sili oJbyć tegoż roku w Piotrkowie, w uroczystość Wniebolvsląpicnia Ptuiskicgo,4) Jako klInani!;: kmkowski wybrany 7.0·
slol również jako delegat lmpituly \V r. 1520 dn, 13. kwietnia na synod, majqey się odhyć w Kaliszu, \V uroezyslosć Wnilibowstąpienia Pańskicgo, Biskup
krnkowsld Jon KonMski mianowa ł go swoim kanclerzem i II' tym churukterze bm!
udział nn synodzie IV Łęczycy w r. 1521 ~). W r, 1523 jest Chojetlski archidynkonem
!\rakowskim, a biskup Konarski mianuje go swoim zastępeq na nnibliższy synod,8) Pracowni wiele IV tym cZlIsie nad spisaniem statutów l;ościelnych
prowincyi gnicinieliskiej Z synodu It;czyckiego \\ YZllrL.CZOI1Y zostal do ukladu
statutów razem z Jerzym ?o.lyszkowskim! knnc1er7.em arcybiskupim.~) W tymże samym czasie nnlc7...'I1 do komisyi majqeej rozpatrzcc sprawę dotyczqcq zapisów w poczet s!uehaezy uniwersytecl(ieh , tych którzy jedynie dlatego zapisywali się IV poczet uczniów uniwersytetu krakowskiego. aby konserwatorów uniwersyteckich użyc do przeprowadzenin osobistych spraw i Sporów, G)
Król Zygmunt mianown l Chojeńskiego sekret.'lrzern swoim, Na poczqUm r, 1520
był Chojcllski posiany od króla do Gdallska wraz z innymi znukomitymi

l) Według ullpi!u Uł\ pomniku (~to .... k.i T . n , lir. IUI tailII .... r, lfi88 U 1I1,t tyei/!. •
... ;~c uro<hil łj~ ... r . 1(81.
') Muu:ko ",~ki , I:)llłtull\ DI'O non libl'f IlrolUotioullm !Ir. HI.
, ) ACIII e~pitul(>ru", l:rl\co\'klllli~ 1'1 Ploel'll~i.oI ~IU dil U1Mo ... ~kl Arehiv.', I{oml$y; bid,

'1'.

rv.

~tr. 111 Df !l00,
0) TIlIOIh /'Itr , 8S nr. 311.

II

'rllomf.e ~ Ir . IIIł nr.

"13,

I J J·:" .. yklo\,~<lyll J'Ow~'trcll,,~ Orgrll,r~,,"~ ,'. V. ~'r, 121
'} li ..\l"rllwAk,: lIi""f, UIIIW". J "gi,.I, T. li _Ir, 31.\\1,
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cclem lIspolwjo.!nin

z królem od 17 kwietnia do

Z,~

tamżc

c"-crwclI I).

\V

rOzruchów i

r, 1527

przcbywnł

mm

wyslępuje Chojeński

jnko proboszcz p01.nar\ski. t ) Niedługo pOlem mianowany zastal sekretilrzem
koronnym i jnko taki ba\\ il ustawicznie przy boku królewskim. W r. 1530
bierze udzinl Chojcńsld IV uld(H.lm:!J pozmulsl;ich, którc mialy nn cdu pogo·
dzenie Ferdynamln zc /'u1.polyq co do prctensyi okoront.; węgierskll. Poleni posławilI Chojeński

uo cesarzlI Feru.\'nanda i m!od:dulkq jego c6rkę Elżbietę za·
Zygmuntowi Augustowi. Na bisbup:. prlclIlyskicgo zastal prekonizowany .Jnia 6. sierpnia 15:31. 11 to równoczc:;nie z ~llIcicjcrn Drzewickim, prcl\Oręczyl

nizowanym na arcybbkupn gnicżnieńskiegó, z Knrnkowskim na hiskupa

włocław

skiego. Na objęcie katedry przemyskiej ZCSI;1! szlllchcica swrcckicgo JClOlI de
Barczyk. Kapitula niechętna z takiego wyboru, który ludziom świeckim otwierał

pole do piastowania lITzt;dów l'fI\wie czysto duchownych, nic uznn!;1 tego
zaslCpcy i nic oddoln mu biskupstwa. Stnd zaj~cie sloli..·y bisJ..-upiej opoinilo

się

o caly rok. Nie mógl i po roku sa111 jechać, dlalcgo też dolegował ksi~.
dza St:lOis ł awa, przełożonego szpitala brzol.owskicg-o, który w jcgo imieniu
uroczyście

wprowadzon.\-, zoslal do katedry w dniu 12 kwietnia l;jaZ r. i
złożył w imieniu biskupa przysi~gQ, żc zachowa wszystkie statut,1. i prnwn
kosciola katedralnego przemyskiego. ~)

J

Jako major Reg:ni secretarius b:mtil Chojcllski ustnwicznic pr7.y krółu,
dlatego też zdaje się. że w przeciqgul lat, IW!.';:z jakie był biskupem w Pae-

myśln.

nic by! ani razu osobiście w swci d)'ccczyi. JeJnakże pamiętał 05\\'0-

jej oblubienicy i

starał

siQ o jej JobrO. \V

T.

1;;32 Jnia 5lipca uchwalaj:"\ ka-

nonicy wyslae osohncgo posla.\o biskupa Chojeńskicgo, b:l\vi:],cego podówczas na Litwie, aby IllU złożyć po.lzi<.;!wwanic za to, że przeznaczył na potrzeby katedry podatki
wstnłn wątpliwość,

nałożone

na dw:howienstwo dyecczall1c t).

czy proboslczowic Illlljl\

t:lk zwanych puslek,

t.

j. pÓl

t)pu~zc7.U!lydl

Kiedy po_

pobicrnć dzicsiI:cill~ snopową

l'rt:cz

kmieci:l

7..tłj~tych

z

przez

dwory, poledl cnłn, t~ SpnlW~ Jokladnic zbadać, u kiedy siQ z przesłuchania
swiaJk6w okazalo, ze dzicsir;eina z tych p6l była pobierana, nakazal wlaści-

l} ) Iornwlki:
11 I'rawn.

-"'-lIdre,'~ ('ri~i;

c:\,rn'"n I'~g. 1()6 ,ul". I. i pllog.I07 _ 110.
\D;:"ln Kr1l.ku " . T. I. lW"",yl I. nr. 6!.

I'r~y ... ;!~j~ I ~I .. tllln

ł) \lO l"i~l~ 1,1.•. 111"'" ,.. I\r:okowi$ ,ln,Ą :!\l ai~rlmif. 1r.11~ '''''J'''':I. Cbojl!.'.... ki ("0:0 k~,,:,I)l;O'
olicy"le", h.... (\~o ... ·~ k"n: .ll\:lllne~ D~I grAb. EI)O ~~OpUł 1',eu)l.lieu l,8 Ve,,~mhai Unmi"o !-lu.·
nilll/lO l'rott pO!ito tl OIr.~b,J. uo..tru BI'l\OlO"lell'" (rAl,; I" Chri'lII <lilllcl(I Itkl" Ku" •• po.l
r. 1533 M. I I:!.
ł)

P" ... I()wdr l ~" c. Sir. '!~!1 nit. tI.
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cielom dworów oddawanie tcj dziesięciny duchowieństwu parafialnemu I). Dokumentem wydanym w Krakowie dnia 21. listopatIa tL32 r. nadaje Zygmunt
I. na prośbę biskupa Chojeńskiego miastu JaŚliskc.m jarmarki, targi co tygodntowc i rogatkę. Tego samego roku i dnia putwicrdza Zygmunt L na proś·
bę Chojcllskiego zapis mjców przemyskich z r. l JOg czynszu b wiarJunków
groszy pragskich dla prObOSZC7..H przemyskiego i przywilej Władysława II. lo r.
140;}, mocq którego z dochodów minsta miała otrzymywać kapituła pf"J.cmyska ro·
cznie 20 grzywIen!) W r. 1533 we Wilnie wydaje biskup Chojellski dokument, którym oddaje kapitule plac nalcżqcy do biskupów, polożony nR uł i cy
zamkowej a przyległy do browaru kapitulnego i poleca, by albo na tym miejscu wybudowali kanonicy dom dht orgflnisty albo, by go wynajmywano a za
czynsz roczny kupowano olej uo wiecznej lampy. ') W r. 1533 w Radomiu
zatwierdza Zyamunt r. nabycie przez kapitu!ę ogrodu na przedmieściu przemyskiem, który się nazywał ~Gomułczyrlskim". W r. 1535 w Wilnie wydaje
biskup przywilej Prokopowi Cbrupejowi, Wolocho, .... i, na zalożenie wsi na do·
brach biskupich w Jaśliskach nad rzekq Upowiec. Wieś ta miała s i ę nazywac Lipowiec. Za jego rządów otrzymuł ołtarz św. lvlikołaja nOWe odpusty')"
\V r. 1532 mial się oubyc synod w dyecezyi przemyskiej, jednakie aktów tegoż

,t

synodu nie ma. Ponieważ biskup Chojenski ustawicznie byl przy królu w latach
od 1528- 1536 przeważnie na Litwie bawił i tam sprawował urzqd wicekanclerza tak znakOmicie jakby dnrgi Tomicki, dlatego też w jcgo imieniu rzą
dził dyeccr-yą Stanisl:'\w z Wiszni, nazwany
także l.... aktach Stanislawem
Bilińskim, dol,tor dekretatów, jako wilmryusz in spiritualibus i oficya!. Sprawy
ważnicjsze były następujqce: Andrzej Tarlo ze Szczekarzowic, chorl\ży lwowski wybudował kościół w Chyrowie i z tego powodu rościł sobie prawo patronalU Ja tego kościoła. Ternu sig sprzeciwiał Jan Herburt, wojsl.i samborski
twierdz.1c, że jemu to prawo przysługuje, Ks. oficyał sprawQ tQ zatrzymał w zawieszeniu a obydwom stronom polecił starae się o dukurnenta, którymiby prawa swoje wykazali. Paweł mieszczanin i pisarz leżajski żalil si~,

'j l'ierw,H'U6 bylA tli. apr/l"'A ,Ą,o:,l~y kd. ~t,,"i~llI.w"'Il. ..rl,hM~.czem w l'ilr:LI:hoei"i,·, II.
J/lbem BobolII. ,lzier-lllwc'l StrM:hoeju". 1>" ~J,.lIwy t~j 7."9t,,1 ,,·y<I~lel:'0wlI.n)' w'1'0"''''"I1)' I""
wy.h·j k~. 81l•.IOi~l"w I'r~p()ty l i otle)',,1 lorllv •. ilwskt. klM)' p')'! 1,",.y.i'::;1I 1'",,(,~I,,~hlll ~""~'"''
~ wi,,'lk ów i ze?n"",II jch odesl/l l do Kr"lw ,"I\. SIO I,,,.h'aw,," ~ych J.~"n:lli .. y,l .. 1 x. t.j~kul'
Chojc.lu.k.i w~llOmnill"y dekrel, tnl\j",~1 (\how'='I~ywll~ w~'t>UkidL wI M~j~i elo gruntów Ilw"r.k,et..
Hkl" KolOS. l'n.emysk. znwier"jlley "ktn 0,1 r. Iti"!3 do lu37 Fol. 1I~-114.
~) P"włowlki o. e. l U. t25 ur. 111.
t) A. G. Z. VUI. 21li.
II PlLwlow.ki o. ~_ elr. :l29.
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ze proboszcz I cżajski Mikołaj Osiecki przywłaszczył sobie pewną rolę. z której

przez wiele lat płacono i dla króla Jegomoś~i i dlEl starosty toczne czynsze,
odrabiano roboty i placono dlltki na rzecz miastu. P rosił więc, aby ks. oncyal
zmusi ł prohos;.:cza do płacenia czynszów i ponoszenia ciężarów miejskich.
Proboszcz zaś IwicrdzU prLeciwnie, że od lut 30 i więcej pola te na l cżttly do
probostwa i że nie dawano z nich żadnych danin. Ponieważ Spll\Wrl ta nic
by ła j<lsna, więc ks. oficya! zakazal proboszczo\\ i, aby I'oli tej nic llprawial,
ażby

dokumentl\!1li

dowiódł

prawdziwości

swego twiel'dzcnin. Na uudyencyi

dnia 19. listopada 15:32 r. badana była sprawa cudzoloztwa i\nny, żony t-.lardna Szobna, a kiedy takowe przez świadków było udowodnione, ks. Witwryusz separował tych lllaJ~onl,6w, zakazujqc im wSIQpmvac w drugie związl;:j
mn lżcllslde. NastQpnego dnia była 5<1dzona sprawa o dwużellstwo. Na audyencyi dnia 2. grudllia 1532 zawarl ugodę Stanis ł aw, proboszcz w Harcie ze
Stanisławem Domaiiskim, w"jtem dziedzicznym tamże o CZy05z z "Mczmy.
Proboszcz we Felsztyoic uglldza się 7. prebendarzem IV Dobromilu, Ilby tenże
pobieral dziesięcinę z pól dworsł{ic h IV Dobromilu do konca swego życia, li
potem te dziesięciny pobierac będ" proboszczowie we f'elsztyoie. Dnia 1l.
grudnia 1532 był a badana sprawa dziesięciny ze wsi Wykoty, do której rości li sobie pretensye tak proboszcz z Wojutycz jak i z Lnnowie. Po niewnż
13 świadków zezna ł o pod przY!:iięgą, żo dziesięciny z lej wsi nalc1_1ły do kościoła w WojulycZi1.ch, dlatego też i ks. Wikaryusz przysl\dzil je probostwu
W Wojutyczach. W r. 1533 dnia I. lutego byl<l s.1dwna sprawa ks. Jakóba
z Drohobycza, rch:tora koscioła IV Niiankowicach, pobitego przez t.lacieja,
poddanego Ol,tawinna de Florenciis, naczelnika żup solnych na Rusi. Ks. Wio
karyusz przysądził pobitemu I;) "oren6w tytułem utraty zdrowia, straty na
lekarstwa, a zarazem zabroml pod wa.dyum 100 11. wszelkich dalszych nieprzyjażni. Dnia 25. sierpnia 1532 r. pisze z Krakowa biskup Chojeński list
do wikaryusza swego, aby woiski sanocki, Adam Wzdowski złoży ł pod grozą
klątwy kwotę 232 fl. a to w. przecil\gu 12 dni. Pieni~dzc przeznacza biskup
na fabrykę kościoła katedralnego.
Spory o dziesięciny i spory gruntowe t rafiają si~ dosyć często . Rzadką
natomiast jest sprnwa, jaka si~ odbyla na dniu 8. sierpnia 1533 r. Oto Jan
Un:ecłlowski z zoną SWll ~1<l.r11\ ~w;c(' hows k t\ składają do rąk ks. Oficyala
slub czystosci, w tym celu. aby mogli tcm latwiej oddać się modlitwie, rozmysIaniu sł owem, sprawie swego zbawienia,. hm4 spra wą zalatwia ks. \Vikaryusz na audyencyi dnia 10. marCa 1535. Dorota z Opczuskich udOwadnia.
świtl.óllami, że jest ślubnem dziecIdem.')
I) Hkj'. KOM. ,,!'ZeUI. z",,,,illr'\i:t9'

"'~~

00 t. 1626 do 1031 f ... J. 88- 117.
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1<r7.yc1d otrzymal arcybiskupstwo

dni Zygmunt I. biskupstwo

płockie

Janowi

Chojeńskiemu.

gnieżnicnsl<ic,

na-

Prekonizowany za -

stal Chojenski równoczesnie z ({rzyckim i Gamratcm, który

otrzymał

bisku-

pstwo przemyskie, dnia 27. pażdziernika 15J5 roku. Po śmierci Tomiekiego
Illitmowol król Zygmunt Chojcńskiego podkanclerzem. Na biskupstwie płockiem
pozostawał

tylko dwa lata, albowiem już dnia 17. sierpnia 1537 roku zostal
prekonizowany na biskupstwo kral,owskic. Jesr..czc przed prekonizacyą mianowany zostal kanclerzem królestwa \V r. 1537. Jednakie i na tych godnościach nie długo pozostawal, gdyż lImar! I '. 1l11l rCn 153t) r. \V czasie sejmu
\V Piotrkowie, liczqc dopiero 51 lat życia. W kntcdrze na zamku ma nm,tępu
jqcy pomni], :
Epitaphium
Reverendissimi
Joannis Choiński
Vice cancellarii Regni
Episcopi Cracoviensis
i\Jens ego Hegis erall! SumOli, colurnenquc SenatlLs
Idąuc

0pc Mereurii, Palladis ct Fidei

Summorum celerem cursum succidit hOllonull.
Quem dederat virtus, invida Pnrca mi hi.
Na kru7.gankach zas

w Krakowie napis ma pod swoim

franciszkańskich

ohrazem:

Joann; Choinski
Episcopo Crncoviensi
et Cnncellario

I~egni

Senatori.
Regenti constantiss et iuris consultissimo,
Ingenio. luJicio, dignit"teque praestantissimo
eujus praecJarissimas de I~epub. ae de Ikligionc
cogitationcs
mors illlrnaturn intercepit.
Patrono suo OptilllC merito.
J!\cobus Wicsba
Crul.>ovicllsis el Pultoviensis Canonicus,

posuit.
Obiit XI ~Iartii, Anno Domini 1538
aetntis sune 51.

Chojer15ki

był
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nadzwyczaj zacnym biskupem, znakomitym senatorem i

całym

sercem szczerze oddanym królowi doradcq koronnym. Kromer, historyk. któremu dopomógł do karyery i do wyksztalcenill się zagrAnicą. I) tak

się o nim wyraża; ~r..ląi: to był znami"nit)', przedziwnego dowcipu, wysokiego wnyslu, rody wielkiej. W prawa nauce biegłości niepospolitej, fi w rzeczach czyn ieniu dzielności rzadkiej. W calem pożyciu skromny i wyborny,
czasu znawca wielki, stateczności i wolności przy obstnwaniu w obronie prawdy nadzwyczajnej i wszelkiej nicsprnwicdli\\- ości przeslr'Lcgacz mężny; dla
których cnót cierniem \\ olw potężnym nicl,t6rym i nicspolwjllym osobom, za
ziem udaniem i obrnówi~nie!ll od onychże, uic był ludziom mily, tak jak lego
by ł wart. A dalej jak mówi: Byłby po dzis dzień jeszcze żył, g~ly był poiy·
tki swoje naj cno tę i nad dobro Rzeczy pospolitej milował. A Tydeman Gi·
ze donosz:\c o smicrci Chojellskicgu Dantyszkowi, biskupowi wnrmiJiskicrnu
pisc: lta Rcgnum illuli clnrissimo liC nccessnrio virQ CI 110S ratrano optima
arbati sumus, non Jubito illllm IrlllgiS invidia qllorundalll , quam morbo lIut
fato peremptum.')

'J L.
z

p(l~I .. (l.J::tol

FUlkęl t ~ruejll

wy,bin lu

•) L<;ww ki

lii~l,

KroDl (!t, hlJOloryk potaki x v r. *illku. Roll...,r" .... y'

~ prft, .... o~d "ula

111(,)1\. T. X'·1. elr. :$1 1.

K~tJllull' "j~k ... p

T, II. -lr. HlI , N,cklÓtlr _11<1 ... 10, MI Gh"j".',~ki w!tAl ottll lr.

XV"flI_ PIOTR GA1\'l1-l AT
herbu Sulima.

1535-1537.

Następcą

był

Jana Chojcnskiego na stolicy przemyskiej

Piotr Gnmrnt

herbu Sulima.
Somoklęskach,

Piotr Gamml urodzil su; w r. 1481 1) we wsi

naleząccj

obecnie do powiatu jasielskiego, zwanej podówczas Sowok lęski, którc za czasów Jana Długosza należały do szlachetnych Jana i St!\flis łow a Gamratów,
hcrbu Sulima.') Stanisław Gammt, to ojciec Piotra i Irzech braci jego: Jana,
Stanisł awa

i

Mikołaja'),

z których Jon

zaslnł później,

z

rOfęki

\'y·pływu

i

Pio-

Ira, podówczas pry masa, wojcwodl\ płockim'). Widocznie, że Piotr od lat pllch olęcich
rulę$)

oJznacznJ się bystrością lIIIlysiu i
oddali go I,rcwni czy opiekunowie na

ków nic

pozwolił

chęciq
naukę

do nauki, kiedy lubo sicdo Krakowa. Brak smd·

mu nu uko!\czenie nnuk w akademii krakowskiej,

gdyż

nic-

nut go nni w metryce uniwcrsylcckiej, nni w wykazie promowowanych uczniów

akademii.

Czy to w Krakowie czy w innej miejscowosci

wpadł

w oko Era-

ZJllowi Ciołkowi, świetnemu zdol nościami

ktory go

polubi ł

biskupowi plockiemu j dyplomacie,
i na dwór swGj przyjql. PrawdopodObnie między r. 1500. li

I) Ollmrat ulUllrł
bił I\.

w

r. 164;'. li<:~llc. w~dlug UIII)isu U" 1H,)\Uniku ( ł.ętows ki

u.

IQ9)

l/lt

wioe urfuJy,i' liiI> w r. 1-&~7.

II Libcr

~",'tlcior

T . r. Atr. -18:1. '1'0 00 pOil"j!: 'I.ut\"

tyW()t:& PiOlrn I' .,,;ty (Vi l/l I'elr.
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') Ks. 1. Korytkow,ld: A..eybi~kup.

i
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,zl"ehcillllk~ i

,lurobiw~zr 8ię

lIwlltRIl)' 1.111

l/l

tIllljl\tku , " ,,1.1)'.

ull\Oheio l. jl!rt

lo.~uil!..

guleu>. T. 111. l ir. 91.

' ) 'l'lIlAte Mtr. 93,

'} St!l,udnw OMurllt, ojeioe !'iotrll. UIIIIIT! pru!! r . l5<n. I. j.
prM. krM$,
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mówi ks. Korytkowski, przysposobił się Gammt do święceń kap łańskich
rąk dobroczyl'lcy s\vego, ErazJlla Ciołka, ot rzymał. Po wyśw i ęce
niu na kapłana został ustanowiony proboszczem IV Wyszkowie nad Bugiem.
Kiedy biskup Ciołek w r. 1518 po raz ostatni udał się do Rzym u, sk1\d
JUz do kraju nic wrócił, mial pr7.y boku swoim Gamrata, ale nie jako mllr·
s1.ałka dworu, jak pisze autor żywota Piotra' Kmity'), ale jako kaplana, powiernikn, doradcę i prz.rjac1ela. O\vór świetnego dyplomaty był dla młodego
kapłana szkolq. 2:.1 wpływem Ciolka zostal Gamrat w r. 1519. scholastykiem
płockim ~).
Kiedy Ciołek w r. 1322 umarł w Rzymie, Gamm! pochowa ł go
w kościele Najświętszej Panny dcl Popolo. Po powrocie do kraju uzyska ł
względy potężnego podówczas Piotra Kll1ity, wojewoJy krakowskiego, później 
szego marszalka w. koronnego, którv go polecil królowcj Bonie 3). T a, pragnqc pozyskHć wiernego sługę, któregoby mogla bezoiecznie używać Ul narzędzie do swych intryg, obdarzilla go łaskami i promocyami.
Gammt by ł
już poprzednio archidY<llwnem przy kollegiacie półtuskiej'). Z łaski królowej
otrzymał donośne probostwo tejże kolJegi,1ty. W roku 1524 dnia 1. czerwca
dała mu królowa Bona prezentę na kanonią gnieźnieńską najprzód zawakować majq,cq, IHl mocy udzielonego jej przez papieżów Leona X. i Klemensa V U.
przywileju obsadzenia po jednej wakującej prałaturze lob prebendzie w kapitulach gnie;,:nienskiej, I(rakowskiej i poznanskiej. Instalowa ł si ę na tę kanon i ę
dnia 2. sierpnia 1526 rołw po śmierci kanonika Andrzt!ja Świątkowsk i ego,
przez prokuratora swcgo, Andrzeja z Rsmanowa, wikaryusza gnieźnieńsk iego~)
Kiedy w r. 1527 podczns napadu Rzymu przez wojsko cesarskie i dokonanej tam rzezi zginął między innymi Polakami J\likolaj Gamrat, dzicka n plocki,
otrzyma! nasz Piotr opróżnionq dziekanię w początku roku 1528.11) Dnia I I.
kwietnia 1529 zostal mianowany scholastykiem warszawskim, któn\ to kanonię 7..amieni ł już jako biskup kamienie..:ki na dziekanię warszawską?) Biskupcm kamienieckim zostal mbnowllny na prośbę króla i królowej polskiej na
konsystorzu papieskim dnia 13. stycznia 1531 roku 8) Z powodu ubogiego
uposażenia tego biskupstwa pozwolił mu papież zatrzymać wszystkie dotqd
posiadahe pra ł atury, kanonie i benefh:ya. Gammt sądzil, że biskupstwo kamienieckie by ł o dla niego tylko przejściową, posadą i że przy nadarzonych
i takowe z

.)
l)
')
')
ł)

Vi!A retro K.nithl\e. Anu:\.[ps l:itllll'!II\' OriebIlV" t'01.1\I'II\ t8ft t dr. 208.
. ) IJ Ks. KorytkQ .. ~ki o. r. str. \/8, 91. 95.
V'ta. Petri K.nith:ul Itr. 208.
') K.o. Korytko"'8ki o. c. Błr. 91.
Konallio",~kj ucerpla nr. 119. ur. 66.
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wakansach postąpi na jakie przedniejsze. Jednakże dopicro po pięciu prawie
latach otrzymał na konsystorzu papieskim, dnia 27. pażdziemika 1535 r., biskupstwo przemyskie t) po promocyi Chojeńskiego na biskupstwo płockie. Mnlo posiadamy ś ladów jego działalności w dyecezyi nAszej. W r. 1537 w Krakowie daje biskup Gammt pozwolenie Wołochowi Lechowi, na założenie wsi
zwanej Wągielka, nad strumykiem tejże nazwy na lasach i pustkach, należących
do miasteczka biskupiego Jaśliska i drugi przywilej założenia w tychże dobrach
sołtystwa pod nazwiskiem Wola wyżnia Jaśliska. Dokumentem wydanym równ ież w Krakowie, we środę przed niedzielą palmową w r. 1.')37, daje organiście przy kościele w Radymnie roczny czysz dwóch grz)'\\'ien z dóbr biskupich w Radymnie. W lipcu tegoż roku potwierdza Zygmunt I. przywilej Wła
dysława Jagiełły z r. 1391., na mocy którego probost\\a w Przemyślu i w Krośn ie zostAly przy łączone do dóbr stołowych kapituły.
\V imieniu biskupa Gamratn sprawowali

rządy

w dyecezyi przemyskiej
jako Oficyałi i Wikaryusze in spiritualibus najpierw kanonik Stanislaw Bilińsld
do końca r. 1536 .. a potem od r. 1530 kanonik l,tmtor Piotr StarzechowskL
Za wikaryatu Bilińskiego były między innemi następujące sprawy przeprowadzone : Dnia 2. listopada rezygnuje dobrowolnie dla wieku podeszłego proboszcz z Niebieszczan, X. Mikołaj, ze swego probostwa na rzecz ks. Jana
z Bobowy, a tenże obowiązuje się dawnć swemu poprzednikowi rocznl\ pen·
syę. 19. listopada instytuowal się na probostwo w Jurowicach X. Stanisław
Świeytowski. Dnia L grudnia oddaje X. Jakób z T yczyna, zakonnik Bożego
Grobu i rektor kościola w Orzowicach (obecnie Urzejowice) Ut zgodĄ pT'le ł o
ionego jeneralnego zakonu Bożog robów w Miechowie pewne pola błotniste i
zabagnione, należące do probostwa w Orzowicach, na rzecz klasztoru Bożogrob
ców w Przeworsku za dziesięcinę snopową z półtora łanu p61 przyległych do
wsi Orzowic. Dnia 12. listopada szlachetny Hieronim Klofas daruje ł<\kę we
wsi Żurawice do kościoła w Kusienicach. Za wikaryalu X. Kantora. Piotra
Starzechov.skiego były między inuemi przeprowadzone następujące sprawy. Dnia
IQ. stycznia ugadzajq się Aleksander Lyszczyllsld w ł aścidei wsi Leszny z księ
dzem Albertem w Tyrawie o dziesięciny z tej wsi, należl\ce do kościoła w Tyrawie. Tegoż dnia prezentuje szlachetny Stanisław Gorayski, właściciel Siennowa X. Macieja z Chehml na p rebe n dę w kościele w Siennowie. Dnia 8. lu-

I) T nmf.e str. 91. Nr. T6.
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księJum

!;O i robocizny. 11. ltltc:;o rl!zygnujc X.

probosz;zctll

Mikołaj,

ugodę

co do mcszne-

proboszcz w Korczynie, ze

swego probostwa na rzecz X. \Vnwrzyńca prebendarza w zamku knmienieckim

(oclrzykoiiskirn). S. m!lrea rezygnuje kanonik przemyski Jan Starzechowski ze
swej ka nonij na r1.t.:cz rodzonego bmtll. Jerzego Starzechowskiego. Dnia II .

m/trell rezygnuje X. Jan

7.

Bobowy. proboszcz

\V

Nicbieszczannch ze swego pro-

bostwa. Dnia 18 par.J1.iemika rezygnuje Hieronim Waczowski, proboszcz w
Dydni ze swego probostwa na rzecz Stanisła wa Dydyilskicgo, kleryka majqcego niższe święcenie. Dnia W. lutego 1537. t. zgadzajq się Stanis ław Myslotyeki, dziedzic i\ lyślatycz i patron kościoła tytułu św. Katarzyny w Myślaty
cZ:lch, wraz z innymi dziedzicami [cj wsi na poll\czenie paraOi myśln tyckiej
z parali" w Pnikucie, a to z powodu niedosllltccznego u posaże nia plebana
\II i\lyśłatyczach. Celem powi~kszcnia llochod6w probosZC7..owskich dnje Stanisław
plac na wybudowanie knrczmy IV M)'ślatycznch. Na dniu 2, marca 1537 instytuował Icleryka mmejs~y..:h swięcefl, Stanisława z:} Sambora, na altarzystę przy
Ollar,f,U sw. I":atarzyny IV kościele samborskim. Dnia 3. marcn tego samego
roku prosi ~ l ikolflj Dydyriski, patron kościoł a IV Dydoi, o wpisanie do aktów
konsystorskich ugody zawartej 22. marca 1527 roku w Brzozowie, wobec Jana S ł ookowskiego, oficyała \\' Brzozowie, między Hieronimem Baczowskim, proboszczem w D,rdni, n pracowitymi kmieciami ze wsi Jurowce, Raczko wa Wola,
Srogów górny i dolny, Popiele, mocą której zobowiązali s i ę dawać z każdego łanu
obecnie uprawionego i w przyszlości mającego być uprawianym, kłodę żyta i
owsa na św. ~Iarcina. Dnia 23. maja wnosi Katarzyna z Wiśni prośbę o uniewnżnienie jej małżeństwa ze Szymonem a to z tego powodu, że do tego
małżeństwa zosla ł a zmUSZOOlI. X. Oficyał uznał, że do ma łże ristwa rzeczyw iście
zOslll ł a przymuszonq. Dnia H czerwca rczygnuje BaJtazar Jarowski, proboszcz
w Grodzisku, zc swego probostwa. 4. lipca daruje szlachetna Katarzyna PuJatycka, dziedziczka. wsi ~ tyśl atycz plac pod karczmę, dla pomnoże
nia dochodów kościoła IV Mysiatyczach. Jest to zapewne potwierdzenie darowizny, uczynionej przez. Stanisława Myslatyckiego. Dnia. 9. lipca rezygnuje
X. Albert z Jasła, probo~zcz w ~Iiejscu , ze swego probostwa. Dnia 10. lipca
prosi Mac-iej z Chclmu. nllar~yst(l \V Sicnnowie, O wpisanie do aktów konsys torskich listu lunducyjncgo prebendy przy oltarzu św. Andrzeja. Fundacya
ta była uczyniona IV roku 1453 za czasów biskupa ~likolaja Blsżej owskiego.
Altarzysta mhl Jom i stawek; pobierał 14 kóp groszy, zabezpieczonych na
\vsi Ulatyn, w obwodzie przemyskim. Dnia 27. sierpnia oskaria Mikołaj, proboszcz wc Wesołej. kmieci Wawrzyricn i Stanisława Długoszów, że nic chCĄ
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mu dawać mes.mego. Dnia :}l. paźJzicrnikil Stanislaw OrzechulVsld, kanonik
przemysld i pleban IV Żurawicy, czyni swymi pełllolllocnikarni lmnonil,ów Piotra Srnrzechowskiego i Wojciecha z Pilzna, doktora dekretalów. Dnia 4 grudnia
uska r-~ajq się Jan i Jerzy z Hutllnisk Humiell"i,:.r, w l~lscidelc wsi Jurowce, że
parafia Jut'owce, przydzielona do parafii IV Oydni, jest wielce zaniedbnnq, gdyż
VII Dydni nie ma proboszczu. Jest tam proboszczeJ\\ maloletni l\likolaj Ordy/iski, człowiek świecki, który nawet nic mieszlm w Oydni. \Vskutek tego zupeł
nego opuszczenia umieraj" dzieci bez chrztu św. a chorzy bez spowieJzi i Komunii św. Ksiądz Oficyał polecił l,sięJzu Stanisławowi Świcjtowskiemu sprawowanie Sakramentów sw. w Jurow<.:-nch. Sprawy, do kugo należy \V lej wsi
duszpasterstwo, nie chciał na razie rozstrzygnąćl).
Kiedy Piotr Gammt był biskupem przemyskim, za\... akowało wicekanclerstwo, które zwykle by ło oJdnwane biskupom przemyskim celem zwh;kszenin
szczuplej dotacyi tychże. I Gammt, ufny w protckcye Bony, ubiegal się o nic.
a nawet spodziewał się go n'l pewne. Jcdnald;e król Zygmunt odda.! wicckanc1erstwo poprzednikowi Gamrata, Janowi ChojCl'i::ildclllu. Co Z.'l.Ś do samego
faktu, opowiedzianego przez autora żywota Piotra Kmity, jalwby na slowa
Piotra l\rnity: Cognitarn itnqlle hllbens f-Iaj. eius regia d.octrinam, iurisprudentiam, rerum magnarum usum, cloqu!:ntialll, fillem ac integritutem vestra~ Reverendissimae Oominationi, Gammt powsIal, a król Jo niego oJezwal
się : Scdeatis non vos eSlis, uważam to za księdzem Korytkowskim za mnicj
prawdopodobne.
Kiedy Chojc!'!ski przemeslony zastal z biskupstwa plocJ;:iegu na krakow skic, prekonizowany zostul Gamml na nominacyę kr61a polskiego biskupem
plockim na konsystorzu papieskim 17. sierpnia 1537 roku.~ VI Plocku był
Gammt biskupem nie caly rok. Dllia 20. lipca 1538 r. wydal list pasterski do
dyecezyan, n akazując im publiczne modły o powoJzenie dla oręża polskiego
w przysz ł ej wojnie z Wolochmni. W Pułtusku wybuJuwal w ogrodzie pod
zamkiem biskupim kościoł ek pod wezwaniem sw. :>' Iaryi Magdaleny, dmqd
is tniejący, w którym umieszczone sn portrety wszystkich biskupów plockil!h.
Na sejmie piotrkowskim w r. [538. wy1ll0wq i hojlll!m podejmowaniem u
siebie nakłonił posłów wzburzonydl do spokojnego obradowania uad losami
Rzeczypospolitej, zagrownej wojną wolosk<"l.I)

l) R kl" KonłystorzA prumy~k. z :"" ier"jł\cy 'Ikt~ z lnt HiOS Rkp. zll wierlljllcy Mtll " IlIt 15:!ó - 1:::037.
'J Konenio .... ski: Exceplll !Itr. 9:1 Nr. ::!5 l 95 lir. 3.
I) Ka. Kory tkow~ki o. c. litr. 99.
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Jana ChCljC:rlskicgo, biskupa krnkowsldcgo,

Gamrat norninacyę na osicroc(JIlc hislną'stwo w I,ilka dni po zgo-

nic Chojcl1sldcgo. KapilUlj\ I(rnkowsl.:a ohm!a go sWylll biskupem dnia 31.
marcu. Dnia 2·1. lirca [:--):i8 r. zastal prokonizOw'Iny,l) a \\' dn iu2G. pażJzier
Ilika tego roku odhył gię ur<Jczysty wjazd nn stolicę krokowskq.
~Iowę

polI'itahl:I, n:lpi~ant\ przez ~t3ni,>1:t\\'a I [ozy'.l~za, wygłosił dziekan

kapituly, Sallluel i\Iucicjow<;ki.') \V mowie tej, lwrisllm:j piękncm stylcm, wychwnla i\laciejowski czyli m : zej [ [ozyu"z nwlzwyczlI 'n'l szczodrobliwość Call1rata,

jak również ludzkość, uprzejmoś,;, dol

!iwoś~

i

hojnosć

dla wszystkich Ink

dalece, że się nikt z nim IV tcj mierze ru \\·W1Ć nie IWJg-1. ;';a biskupstwie kraczynność

kowskiem rozwin:11 Gamml ch\\'nlebl\l\
pod

względem

karnośc

stawiania zapory herezyom, Hle

i

znpobiegliwość

także

stamjllc siC;

nietylko
ulrzymać

\\' duchowiet1stwie. Zajmownl siq pilnic spraw:IIlli t1yccezyi, oLlpm-

wial uroczyste nahoierlstwa, wgl'ldol

~rrnl\'y

\V

kapitul,",

duchowieństwa świe·

t'kicg:o i .zakonnego, nawiedzllł !wścioly, udzielni ś" ięcCJ'1 kaplnńsldch. Brai
udział w s}nodzie I'ro\\"incyollfllnym piotrkowskim \\. r.
13:JU. wrnz z delegntami Impiluly swojej Stanislawem Borkiem i Jerzym Myszlw\\"skil1l. Wyglomowę, napisaną

sil na tym synodzie
gorliwości

o utrzymunie

Dowiedziawszy sil,: ze

czystości

zgrozą że

przez

Hozyusza,~)

z I,tórej wieje cieplo

wiary i pOLlniesienia ducha
Katarzyn.'!,

żona

kościelnego.

mieszczanilla kml,owskicgo

~Ickhiora Żelazowskicgo, nicwiasta oŚlIldziesiccioletnia, prz:eszla na warę ży
dowską,

l\lizal jq

stawić

przed $ld swój, poleciwszy teologom i

uczonym akndemii kmlwwsldcj, aby

ją

wybadali i

n.'!lcżytelll

mistrzom

pouczeniem do

uznania pierwotnego bl<;:dll przywieJIi. Lecz g-dy la kobieta lrporczywie trwała

JAlej

IV

swem

hluźnierstwu.

zaślepićniu

kaz:;!

ją oddać

i naprzeciw Bóstwu Zbuwiciela miotała straszliwe
IV ręce świeckif'j sprawiedliwości, która ją ska-

zala na spalenie na rynku 4) I'T:;ko\\"skim.
Kiedy Jan LlItalski, arcybislwp
1510 r., GalllrM

uzyskał norninacyę

gnieżnieński,

kr6lewsl\l.\

na

umnrł

dnia

20. sierpnia

stolic~ prymasowską,

na

I,tón\ zostnl prekonizowany na kons.\"storr.u pnpicsldm dnia 28. stycznia 15·1 1 r.
Co

więcej,

stolica apostulska pozwolila mu zlIlrzymac, wprawdzie tylko na je-

llen roI" na prosbę król.a, biskupstwo krakowsk:c, juk również inne beneficya&).

Onia 23. maja 1541 r. ubjął rządy archidyecezyi

') Korzeniuwski' EXc"'I,11\

prlcz prokuratora swego

~tr.

93 lir. 8& i 96 nr. 93.
k".nl'onden.1'.l.llr. 6t n•. 41 , atr. 11 "'. 63,
• ) Kun:clIiowsk, ~::<i."eqltl•• tr.!/1
1011, 11'. 107, .. I•. 99 n•• 116.
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Stanislawa Borl,a'), a dnia 27. maja tegoi roku otrzymal w I~zylllie paliusz').
W roku 1544 dnia 11. lipcu zezwoJila stolica apostolska Gamratowi na admi·
nistracyę biskupstwa krakowsldego wraz z arcybiskupstwem gnicżnieńsl,iem na
czas jego życifI. ~) Godniejsze uwagi czyny jego na tych dwóch stolicach były
na stępujące : W roku 1&II postanow ił inkwizytora na dyecczyę krakowsk1\.
Na dzicń 17. paidzicrnilHt 1542 r. zwolni synod prowincyonalny do Piotrka·
WH. Po zagajeniu synodu przez arcybiskupa mial :'Ilarcin I\rolllcr uczoną mowę O godnem sprawowaniu urzędu kaplańskiego C ).
Ważniejsze uchwnly na
tym synodzie byly następujące: I>rzypomniano biskupom pod I,arq, 100 gr'-ywicn obow iązek ustanowienia w swych dyeccz}'a.:h IV przcciągu pól roku tak
zwanych inkwizytorów haereticllc pravitatis, którzy Illieli badać usposobienie
duchowień stwa i wiernych pod w7.g1ędc!l1 czystości wiary i o ni\jmniejszych
w tej mierze uchybieniach i bł!;dar.:h niczwłocznie donosić biskupom. Plebanom naka7..t1no zwiedzać przynajmniej dwa razy w roku istniejące w ich pnrafiach szkoły i zabroniono surowo czytać w wi~l(s7.ych szkołach dziel Lutra,
MelancJltona i ich zwolcnni!tów, a natomiast zaś polecono czytnć Ewangelie
sw iętc, listy św . Pawia, o obowiązkach św . All1brożrgo, dzielu Cycerona, \Virgiliusza, Seneki i inny poetów i JllOWCÓw doz\vo1onych, Nakazano arcybisku·
powi i biskupom reformę szkół w kraju, Ił przcdcwszyst1dem akademii krakowskiej jako matki i żywicie lki wszystkich studentów, pod wzglr:dem obyczajów i karności. Polecono czuwaniu ich, aby lIczniowie akademii i innych szkół
nosili ubiór klerycki, Zalecono pilną baczność na prywatnych nauczycieli
w domach sz!ftcheckich i mieszczailskich, ażali nie dają młodzieży do rąk
ksil\żck podejrzanych, nie podkopują ich wif\ry. Biskupi sami lub przez swoich
znst~pców mieli przynajmniej raz w rok zrewidować ksiqgarnie i znnlezione
w nich ksiĄżki zle i LLiebe1.pieczne palić, a ksir:garzy nalezycie karać. Ponie·
waż wielu synów szlacheckich i mieszczańskich pobicralo nauki na uniwer·
sytecie witemberskim i innych herezyą zarażon,ych wszechnicach niemieckich,
polecono biskupom, aby im naznaczyli termin do opuszczenia tychże zakładów
pod zngrożeniem utraty stypendyum lub innych kar według okoliczności. Zarazem upomnieć mieli biskupi rod ;dcó\\' i opiekunów, aby tam synów i pupilów swoich nie utrzymali pod karli osobnym cdyktcm królewskim w tej mierze oznaczoną, synod zaś zobowiązał się prosić króla przez umyślne posel.

I) KIl. Koryt.k olO'a kl o. c. lU-, 102.
') ") Kor,cni o ..... ki !l.J:cHllla alr. 97 ur. 106, i 107, ~tr, 99 lir. 11&.
' ) l'I\U'7. o t.ej Ulowie: Lu,l .... ik lI'i"k(!l: M"'óJ' Kron;l(!r, bi itoryk polaki X"I. .. ;~kl1
U o~prllwy i apn",,'o,dAUic Wrd li.Ąlu lUłtoryeł:llo-6Iozoll.c1l. ur. 321,
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stwo o nakazanie scislego wykonania zapadłej na ostatnim seJll1le uchwały
względem odwolania mlodzieży z zagranicy.
Wobec wzmagającej się ilości
żydów uchwl1lono prosić o wydanie lHl sejmie postanowidt, aby dzieciom ich
nie mmnczyly chrześcijanki, aby publicznie nic nic sprzedawali, aby nosili
ubiór różnil\cy ich od chrześcijan, sług shrześcijnriskich nie trzymali a nareszcie, aby wedlug zawartego między prymasem i biskupem a wojewodą krakowskim i przez króla pOlwierllzonego uldadu nic mieli \v Krakowie więcej nad
sześć składów kupieckich. Co do reformy obyczajuw duchowieństwn polecono wykonywanie \\'szystkich dawniejszych w tej mierze ustaw synodalnych.
Nl.ls{(.pnic wzbroniono surowo noszenia bród, zalecono biskupom, aby IV otoczeniu swoim utrzymywali ludzi zacnych, prz) kladnych i cnotliw,','ch. Kary
pieniężne ściągnięte z duchownych przekazano na kościoły i ubogicII. Obostrzono obowiązek nrchidynkonów względem wizytowania kościołów i zalecono biskupom, aby na nrchidyakon6w dobierali łudzi zdolnych i przyk ładnych.
Postanowiono prosić króla, aby nic dopuszczal stawiania nowych cerkwi
schyzmatrckich w mieście Wilnie i dyecezyi wileńskiej. Celem podniesienia
akademii krakowskiej uchwalono sprowadzić do niej profesora prawa i dwóch
nauk wyzwolonych. Na utrzymanie tychże zObowiqzal się pr) mus Gammt pła
cić rocznic slo dukatów jllko arcybiskup, a sto jako biskup krakowski, biskupi zaś kujawski , poznański i płocki po sto złotych, inni nareszcie biskupi
i opaci dokładae się mieli, ile możności do tego; nad to postanowiono prosić
króla o naznaczenie na ten ceł jakiegoś wieczystego funduszu. ;.1ieZ<'lpomnill·
no o klasztorach i wzmocniono dawne przepisy dotyczące rerormy zakonów.
Plebanom przypomniano, aby wikaryuszom nie uszczuplali ich utrzymania,
oficyalom 7..aS obowiązek r~zydencyi na miejscu swego przeznaczenia . 1)
23. pażdziernika 1643 r. odhył Gamrat uroczysty wjazd na stolicę metropolitalną, witany przez uczonego i\lacieja Śliwh'tskiego, archidyakona gnie%nieńskiego pięknie ulożoną mowl\ lacitiską na którą odpowiedział trllfnie i
wytwornie. Z poczl\tku miesiąca marca 1544 r. zasiadał Camrat na sejmie
walnym w Piotrkowie. Tegoż roku odbył POCZ.lwszy od 14 do 18 paździer
nika drugi synod prowim:yonnłny w Piotrkowie. \V dyecezyi krakowskiej poSianowi! Gamrat, ażeby surrag.mnmi krakowskimi bywałi księżn swieccy z kapituły katedralnej, nie zaś jak dotąd, zakonnicy. Zaprowadził również Imznodziejów obcych do katedry, bo dot.1d sami knnonicy kazania mówili w kate·

I) J)eo;rNlI ~t f'oMtit"tionr< ctc. 8y"",1I Pi or.rko~i",,~i s de R. 1642. P Or6wuRj Ihieduny ·
eki: V lynod/..,lJ kUlolickkb ... ,lllwnej I·"l~~". I'rM'gll\oJ. IW(lwek. It. HI!IU 8tr. :!1:ł8-i!1ła.
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drze na Wawelu. \V r.
numln

fi wmtakę

czyście.

15·~3.

dnia 5.

mową lacińskq malżonk~

kowskiej
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maja witul Gamrat w k.'\lcdrzc kra-

Zygmunta AugU:;Ul

CC5ilrza h:arola V., a

następnego

Gammt przyjql na dwór swój znakomitego

Elż.bietę, córl,ę

dnia

kOTOnował

później

Fer.lyją

uro-

dzicjopisnrza,

~.\ar

eina h::rorllcm, dla którego prawdziwym b~'ł mecenasem, dując mu zabezpieczenie losu i możliwość zajmowania siq badaninmi nUllko\\"cmi, jak to sam
l';: romcr z

wdzięcznością

wyznaje.

lłównież

Scbosty:m ;\Iarsze\\ski,

sny poeta lacitlsko-j.'olski, nazywll Gamrnta ojcem, uobrodziejclll,

współcze

opatrznościq

i lwmorq dla ludzi garniących się do nauki. \V dedykacyj ksiilŻki swej: nVila
et mart.vriuJll Divi SL.1nislai" terni do niego przemawia slo .\'ami: Jeżeli Cie,; Bóg
dobry

cho\\·t\.ć będzie

na

szcz~ście

kraju i

obron~ kościola

swego, nic

będzie.

u nas więcej uczonego, opuszczonego i ubogiego. PrÓ..:z tego lh.!uykmvali
Gamrato\\"i dzieJa Samuel :\Iaciejo\\"sld, nominat biskup chelmsld. pozniejszy
~'larcin

biskup krakowsld i

Sporn ,

prowincyal polskich Dominikanów, prore-

sor teologii.
Piotr Gammt

w Krakowie,

IV

umarł

dnia 27. sierpnia 1545 roku o godzinie

10 rano

domu kapitulnym. oddanym na rczydcncye,; biskupom, po cie,;-

żkicj,

bo sześć miesięcy ŁT\\"fl.jącej chorobie, zaopatrzony 5\\'. Salmullctami.
ZakOllc;:yl życie swoje pobożnie, gdyż te ostatnie sześć miesięcy, żywota
swojego sprowadzil w pokucie prawdziwej, zrywając ze światem i otoczeniem
jego. Pogrzeb odbył się w katedrze krnkowsl;:icj dnia 10 września. Królowa
pole ciła zrobić Włochowi

go,

częśCi11

ciła

knpitula

.JanO\\"1

i\.łaryi I~ddovano części"

z kamienia ciosowe-

z marmuru pomnik. Pomnih: ten kosztowal 910 zlr. , które zapła
ł.;rakowslm, bo Bona nie dala m. niego ani grosza. I) Na pomniku

tym zl1a.juuje si~ następujący napis:
Gamratum Regina polens Bona Srortill Petrulll
Cra<.:oviae et Gnesnae Pontificem statuit:
Sarmatki, dum vixit, erat Pater iIle Senatlls,
Hoc vita runcto, publica res tepuit j
Extincto ac vivo fnvit pin Bona, videte,
Quae titulos dederat, haee dedit et tumulum.
Petrus Gamratus, Archiepiscopus Gnesnensis et Episcopus Ctac., ingcnio,
fortuna, fide in Principes, liberalit. in omnes bonos cJarus, sublntus es! carbuncu](I, quinquagcsimum octavum agens annum die x,.XVlI. Augusti. Requiescat in sanctn pace.
') 19n1lty 1'1l1ko ...ski. Sp,ulek po Ilrylnll!lie llI'CyLi .• kup;(' G"";~~'" Il. hi$kul'ic kr;lko"·. Piotnc G:u"r:\~i ... RO«I'r:JWy i sprll.w\)7.d"n ill. «I>01ic,h.~,\ Wyd«,,,',, III!!. liln«. T. XX I. I)flIhlck X X'C
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Po Galllrncie, mimo ogromnych jego dochodów,

zostało

długów

na

5O.CXXl 0'.1. Długi te pochodziły tak z wystawnego życia, które prowadzil. jak
również z rzadkiej hojności dla ubogich, z których żllunego nie puścił bez
obfitej

jałmużny,

a stu

karmił

codziennie u

stołu

swego. Gdy

by ł

w

pod róży ,

sz ły

zawsze za nim dwa wozy napclniane bieliznq, wc1nianą odz ieżą lub
w porze zimowej kożuch1ll11i. .'\ rcybiskup każdego, kogo spotkaJ ile odzianego
odziewał

lub wzywajqccgo jego pomocy,
Długi

te

zasIa ły

pokryte w pewnej

i pieni~7.n:\ do tego ja ł mużną obdarL.Ul.

cz~ści

ze sprzeda:!y inwentarza po arcy-

biskupie, w pewnej cz~ści z dochodów arcybiskupstwa i biskupstwa, (annus
gratiae), o resztę należytości toczyli Bonarowie jako wierzyciele proces cale
latal).
Tak

si~

współcześni?

skolkzyla spmwiI z jego uługami. A jakiż sąd wydali o nim
Andrzej Krzycki ok reśla go temi slowy: ĘXlrema crescendi fal1les

Venusque.') a gdzieindziej : Vencri tkditus, ambicns') omnes in regno episcopntus et potcn tiarn in caeteros. Pierwsze z:\rZllCa Gamratowi również scl>retarz królowej Elż biety , malżonki Zygmunta Augusta, :\1arsupin 4) . Współcześni i później
si pisarke
ny i

zarzucają

mu, dziwne i nicgodne arcybiskupa

wstępowanie, jeśli

s ł użalstwo

wobec Bo-

nic na wszystkie, to na niektóre stolice biskupie dro-

gą

dukatami uslam\&). Do tego wszystkiego p rzywiodła go nadzwyczajna jego
ambicya i z ły wpływ wszechpotężnej podówczas Bony. Wszyscy jednak przyznali mu jego
w

szczodrobliwość

i

hojność d ł a

że umarł

ubogich i In sprawi/n,

przykładnej

pokucie.
Sprawdziły się na nim

sł owa

pismn

św.:

Albowiem

wybawia i ona jest, która oc.zyszcza grzechy i czyni,

że

jn ł mużnA

od

siC znajduje

śmie rci

mił os ier

dzie i żywot wieczny').

') K ,. 19uacy l'oJko .... ki: 8p:"ll'k po l·rYIU.. je J'ioln:e r."mracill 81r. XXX U.
ł) ') .\lorAwski Au<I~/Ie Cri(i; (Iuminn.tr. 211:1. 286.
' ) A. Pn:rl.!lzieeki .hf:i~lIo"ki poi.!lki .. T. l. su. 139.
') Kg. hu KorytkO\ll'lki Arcyl<i~kl,ll'i I>ni~inidll't'y '1'. 111. "r. UU.
t) 'J'Gbil\u 12. 9.

l'

herbu Topór.
1537-1544.
1.-):~7,

W liscie swym, pisanym z Krnkowa dnia 7 lipca

Dantyszkowi o nominacyach królewskich na bisl.upstwn, n
nominacyi

Stanisławo Tarły

Stanisła w

przy swych

zdolnościach umysłowych

nikiem krakowskim
ł 524

a w r. 1531

był już.

wiclce oczytany i

rem datków na

stanowi duchownemu

mniejsze dostojcllstw.,

żyjący

w

poezyą').
stawić,

kośc ielne.

\\' r. 1518'), kujawskim i grmdomicrskim

już

wnet
I,aoow r.

nrchidyakoncm lubelskim i sekretarzem krÓlcwskim.
wielką, wytwornościtl w ubraniu i znaczcniem u ludzil).

biegły

w historyach. W r. 1521

hył

wybrany kolekto-

wojnę pru ską . Opisał wojnę pruską, którą prowadził

przeciw margrabiemu Albertowi, wielkiemu mistrzowi
kończony

osiągnął

został

Odznaczał si~ wymową
Był

innem ; o

w Szczeknrzowicach, wsi dziedzicznej TIUlów,

Poświęciwszy się

w powiecie lubelskim.

mi~Jzy

na biskupstwo przemyskie I).

urodził się

Tarlo

dnnosi lIozyus7.

Zygmunt I.

krzyżncldc1l1u.

Nic wy-

pocmat wydal Krzyckiemu, sluga Tnrl~'J Jan Wilamowski . Krzycki,
z Tarłcm, wyszydza i wysmiewa te wiersze i prozą i

niep rzyjaźni

W r. I ~28

jeździl

ile król Zygmunt

Tarlo w pos:clstwie do Jana Znpolyi, nby mu przed-

zdziałał

w jego interesie, nic kiedy teraz sprawy

wzię

ły

inny obrót, radzi dqżyć do zgody 5). W r. 153il jeździł Stanis ł aw Tarlo w
poselstwie do Wiednia z listem od króla Zygmunta Augusta do młodziutkicj ,

bo 9-cio lctniej narzeczonej
ocenia jego

usługi

E l żbiety'). ł{ ról

Zygmunt,

chcąc okllznć

oddane UlU i w poselstwach i na sekretarstwie,

T mle,

źc

mianował

go, jak wyżej wspomnieliśmy, biskupem przemyskim, a stolica Apostolska preIwnizowala go na konsystorzu odbytym dnia 17. sierpnia 1537 r. , pozwalając
mu zachować wszyskie dotychczasowe benelkya kościelne. 1 ) :.liewiadomo, kie-

') K"rd. UozyU!d' korelllO,.. lenc. T. I. ~tr. 4G. Nr. :?v. Akt., hi~1. T o m IV.
I) l'rRwII, pl"Zy ..·afjc ; UIII,,!II m;".tll I\rnk o"'A 'l'. I. ze~l';. I. tir. r,2.
II MorA ... ki: Anrl~Afl Crlc,; "I\rI11illA. XLI.
ł) T nm:ie od SIr. U2-11C,.
I) K .. uulnlk hiltOryclIny, roc7.. Xtl l. .tr. Hl..
' J !" 1eiddNlki. J"gic llou kl !Io!~kje '1'. I. dr . 10~.
,) Korzl'"io ..·~ki Exeerpln. .tr. OI. nr. 116.
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UJ no\\ y

Ohj:tl rZlldy swej dyecezyi; w nktach

Iwn~ystorskieh

pod

dniem 23. wr7.e!inia 15:n r. czytamy: Aktn wobec Wielebnego Piotra Starze·
chowskicgo, olicynIa Nnjprze\\'idebniejszego w Chrystusie Ojca,
Tar1\',

bi~kupa

początek

przcmyskiego'). Zdaje sit; wiqc, ie na ten ClAłS trzeba położyć
rzqcló\\' biskupicb Tarły. \V r. [,'330 ouprawil poselstwo IV towarzy·

stwie Piotra

vpulińskcgo,

tmS7.lelnna

gnieźniellskicgo, od\\'oźqc Jzabellę,

Zygmunta I. i Bony, poslubiollq Janowi Zarolyi do
był

Stanisława

synod dyecezulny, prflgnqc

tlf\

nim

:wprowadzić

Węgier. I)

córkQ

Po powrocie od-

rcfornw w

utl{'hO\\iiel~stwie

Jyecezalnem. a mianowicie wystqpil przeciw wielo!ki beneficyów \\' jeJnym rqku. Przeprow.1dzenie tej reformacyi nitrobiln mu wiele

nieprzyjaciół

zwlaszcz:t

między

kal1onikf1l11i knpiluly przemyskiej, nie o lem póżniej wspomniemy.
Za l/A1dów sWJ'ch to zuzi:tlnl uwagi godnego; W rakli 1539 zamienił

probostwo w Lisku na prel'ozyturę, a to na pro5bę Piotra Kmity, wojewody
krul\Olvsldego i wielkiego lll.'ITszalka kor., który dlll utrzymanie dla ,~ X:X.
i\lansyonarzy.3) W r. ! '-141 dnia 1;j lutego \\)'swj~cil w JcoscieJe kollc~iackim
\V Jarosławiu byłego swego oficynla, Piotra Starzechowskiego. kantora przemyskiego, na nrcybiskupn IwolVskiego. ) Na prosb~ Jann Boratynskiego, chorqżcgo przcmyskiego i stawsty rohatyńskiego przenióSł dokumentem wydanym
w Brzo7.0wie, I\' r. 1542 dnia 20 sierpnia, pamfir; z Bojowie Jo I lussakowa.
' regoż samcgo rol(() poświęcił koscioly pnrafialne w Przysietnicy i w Domnradzu. 6) :-Ja pro5bC Jan3 Czermicl1skicgo, kantora przcmyskiego, pozwolił dnia
5. kwietnia 15·13 nil z:Jl'rO\vn.lz('nic bractwa Najśw. Sakramentu w katedrze
przemJ'skicj.ll) Pozwolil Scwerynowi Bonarowi, kasztelanowi bieckiemu, żupni
kowi i wielkiemu zarzl\llcy ziemi krakowskiej na erekcyę kaplicy poJ wezwaniem :\Ięki P. Jez.., Z\,·iastowanie Najs\\'. Maryi Pauny, Czternastu św. Pomocników i incych Świętych na zamku niższym kamienieckim (odrzykonskim). 'i)
Dokumentem wyJanY11l IV Brzozowie dnia 2~ lipca i 543 r. przeniósł wieś
ł

I) Ukp. I\on'pt

I'~f,n. 7. .... \\'iH~j=ł~·y lIkt~ I<

Int 1(,09-1(:'37,

,h. c. "!r. 1:11. W jllk "i~tkich Il\!<kll~~ hyl wówcr;1lI TlIrio u królA mO ;;cn'y :>; wogo "I,io·kow~c. tp Hi~k,ór'ly T1\n'rlU"li. it aro król 711T1\Inllujc !oiaku~m IIOtnnlllkim,
J\ lIrl1yn~h. tI "zyu~Ut korl'~po". T. I. ~'r. 71; ur. M•.
II

Prui,1r.it~ki

')') l. Pllwl" ,..! k;

'}

~krol)i.uw~ki:

Sl/lr.teeho~iu

o~.

,Ir. 239 ; 2111.

"!tItI' Arrh;ł't·i~eoJlClr. ItIlJl~. et

leop·oJ.

r.!'O~1I

lr.i8 lUb,

l>etru~

•.

') A. O. 7.. VIII. .h. 2111. W r. 161(1 ,Ini" ;tO lino!,:"I" pnt"" eruzil pApld. PlI.wd Ul .
StAtuIA br:lctwlI )inj~ .... 8"kr~TI\CII!U, I)cwu./lł~go pl7.y ktllklt'11e 00. Dł'n\;n;k"'Ów N~j"w. UI\ryi
Pllnny PU prIt. ) Iinrnnm. Kn"nnik kllnlnr J/ln Cr.trmitl,.ki ;"M'llIrAl ~ię, te Altk_."dn ~8I1ri
ni. bi.kup "IL~,."ki, k"r.ly,,~l k~:.e"1 U" jego prooOby ~porz,.Iz;\i trj\Il~!tnn"t doltmn~n~u P~..,II\
II I i nl,rosil bbkul'~ 'r..rh:. by p'Mwohl tJ) !onQlwo zi\pro .... "d?L'· w klUPllru.
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Wolę-Jaśliskq, zalożoną na prawie magdeburskicl11, lU pr,'l,wo wołoskie, jako
wygodniejsze dla mieszkańców górskich okolic. I) Zalożyl nowe sołtystwo wc
wsi Kamionka i dal na nic przywilej Bazylemu Pll.wlewskiell1u.') Dokumentem

wydanym IV Krakowie w r. 1543 wciela Zyg:rnnut Stary, zapewne na prośbę

Tarł" ,

probostwo w Targowiskach, patrona tu królewskiego do dochodów XX. ~ I an·
syonarzy krosnieilsldch, Tenże sam król wyda! jeszcze w r. 1540 ważny
edykt. Ubolewa w nim Zygmunt na wielkie zamieszanie religijne i na burzliwość ówczesnych czasów, na które kościół przemyski tern bnrdziej jest wysławiony, że dyecezya ta jest pol ożona między schizmatykami i oświadcza,
że na cał ość praw i przywilejów tegoż kościo ł a sZl.:zególniej::;zą zwraca uwagC. Dlatego to potwierdza i zatwierdza wszystkie prawa, wolności, przywileje
udzielom~ przez jego poprzedników kościołowi katedr:)!' przemyskiemu i jego
kapitule. Wszczeg61ności zatwierdza kapitule a) posirtdanie wszystkich biskupszczyzn t. j. dziesięcin przedtem do stolu biskupiego należących, a przez
biskupów kapitule odstqpionycb ; b) posiadanie dwóch kmieci we wsi Buszkowiee; c) posiadanie mesznego odstąpionego XX Wikaryuszom katedralnym
i kościołom parafialnym według d!twnego zwyczaju i to tal, z pól posiadanych
przez katolików jak z pól posiadanych przez Rusinów, osindlych na pol1lch
katolików. S) Oficya łem i wikaryuszem il\ spirituahbus byl za biskupstwa Tarły
najpierw Piotr Starzechowski, a po wstąpieniu tegoż na stolicę arcybiskupstwa
we Lwowie, wnuk po bracie biskupa, Pawel Tarło, póżniejszy arcybiskup
lwowski.
Przed trybun ałam i tych oficyałów były za ł atwiane: sprawy duchownych,
a więc instytucye na kanonię, probostwa i alturyc; zamiany probostw i rezygnacye z tychże, sprawy m ałżeńskie jak skargi o dobrowolne opuszczenie jednego z malżonków przez drugie, o cudzołostw3, o bigamię, o lIsiłowanie mę
ża zabicia swej żony. godzenie powasnioó1ych malżonków . skargi o zerwanie
zarę czy n. Sprawy o d ziesięciny, a więc skargi o niecddawanic Jziesięcin, ugody między proboszczami a patronami lub wieśniakami o dziesięciny, uwolnienia ekskomunik z powodu nieoddania dziesięcin. Przyjmowonic do wpisów
w ah1a konsystorskie testament6w i potwierdznnic tychże skargi o różne dłu
gi. Często spotyka się na aktach spmwy kanonikn Stanislawa Orzechowskiego. l tak w r. 1537 w dniu 24 września zawiera Orzechowski ugodę z i\li·
kołajem Świętopełki e m, właścicielem Bolestraszyc o dziesięciny z tej wsi na·
l eŻl\cych sir; probostwu w Żurawiey. \r r. 1542 dnia 10 lipca OSkar.lll Stani·

') ł) .) PIl ... IOW$k.i

o.

t.

str. 2"0 i 2.8.

sław
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Of'tcchowski zakonnika Franciszkfmina z kon\\"en tu przemyskiego,

że

o-

puści ł dobrowolnie kościół w Żurawiey, w którym minł sprmvQ wnć duszpnstcr-

stwo w
że

zastępstwie

dlatego

nieobecnego Orzechowskicgo. Zlllwl1:1ik usprawiedliwia się ,

opuścił kośció ł

i

parafi~

ski cert... legomina pro victu

quia dictus Dominus SIan islalIs Orzechowneces.'uia in contrnctu expressu sibi uare nc-

SUQ

gle:.:!t. Sprawa ta była trnktowana na kjllHl audycncych, aż przelożony zakor.-

ny zobowiązał się , że zakollnika do Zura\\'ic przysic. 13 listopada 1537 r.
prosi i\larcin !\lorawsld w imieniu l~onslnntyny \\"icIOpolskiej, patronki j kolatorki probostwa w Dydni, o wpisanie do aktó\\' konsystorskich edyktu, wydanego przez oficya ła T oma<;z<l z Grodziska za biskupstwa Piotra T omickiego,
patronami kościoła w DYllni są bracia rodzeni ~Iikolnj, Stanisław Jan De-

że

dyriscy i r":onstantyna \VieJopoJska, a wykonywajq prawo patT0natu aHernntive. Dnia 2 ! czerwcn 154::! oslwr:i.a Józef, proboszcz w Rybotyczach kola torkę
slVojq, Elżbietę Kormankkq. że kościół w Rybolycwch zall1l:n;;la jeszcze pn~ed
czterema tygodnimlli i ze jest dotychczns zamknięty a w;.,;lnltck tego dorośli
umicrajq bez

św .

SakramentÓw.

fi

dzieci bez chrztu

św.

Dnill 4 lipca 1542 r.

prosi O. Pawel z Xoclww.r, gwardran i\linorytÓw \\I Samborze o \\'I"isan ie do
aktów konsystorskich breve wyJanego przez Papieża Jutiana Jl. \\' r. 15 12
dnia 10 marca, a dotyczqce cxcmpcsi znl.:onnikó\v z poJ

władzy

biskupów

ordynnryuszów. Ciekawą slmrg;; \"niosla cała l_apitula przemyska w dniu 7-go
sierpnia 15'~2. Prałnei j kanonicy przemyscy oskar:w.jq uczniów szkoly przemyskiej, że w niedzie l ę przypaclaJt\cil na (j
maryi, ku wielkiemu zgorszeniu wiernych

września
I

nie śp i ewali w czasie pryku zniewadze lewitów pańskich.

Dnia 2_ stycznia 1543 prosi głośny póżniej apostata ~[arcin I\rowicki, proboszcz
w Sądowej Wiszni o wpisanie do alH6w konsystorskich darowanej mu przez
Piotra

I\mitę

",ki ale li tylko dIn niego_ Dnia 4_ sierpnia 1[,43 r.

ods l~puje

Andrzej Tarlo, ChOff\ŻY lwowski prawo patronn.tl! kościołu w Fclsztynic, który wykonywał współnie z Herburtami braciom Stanisławowi i Marcinowi
I-lerburtom.
\V r_

ł544

Jnia 9. stycznia

chowski. proboszcz,

Stanisław

zaw i e rają

pralaci przemyscy: Jan Starze-

Orzeshowski, archidyakon. Jan

Czermieński,

kantor, i\ larcin Kurowsl:i, kustosz, i kanonik Wojciech z Pilzna, doktor dekretalów ugaJ;; z i\lansyonal"zami przemyskimi o dom, kt6ry i'o'la nsyonarzom
zapisał Ariccius_ Dom ten i ogród przr";'n ma posiadać przez lat 5 rzeczony
Briccius, a po upływie tego przeciągu e~."su ma być własnością A'X. Maosyonarzy. Dnia 4 kwietnia 1544 r. przyjął Jan Star.lcchowski, kanonik przemyski i proboszcz \\' Lubaczowie tO grzywien od Anny Ramszowej, zobowiązał się zato w imieniu s\\"ojclll i w imieniu swych następców proboszczów

-

134niedzielę

lubaczowskich do odmawiania po kazaniu w knidq

dwa Zdrowas

1.lnrya, jednego na intencYę Anny I~amszowcj, fi po jej s!lIicrci za jej duszr;,
a drugiego za duszę jej zmarłego syna Jana !{amszy. Za te 10 grzywien wybudował

ze

X. Starzechowski browar,

tenże

pien i ędzy,

mial

dawać każdego
kopę

2 kaplony.

Ze smutkiem

zawarł ugodę

z gor/.clnikiem tej tresd:

rQku proboszczowi w Lubaczowie l

grzywnę

jaj.

wspomnieć najeży, że

biskup Tarlo prowadzi!

długotrwałe

procesy i z glośnym ze swego ożenienia i swych rism kanonikiem Stanisła
ca lą

wem Orzechowskim i

kapitulq

przemyską.

Powód do procesu z Orze-

chowskim był na3tępujący: Biskup T arlo rosiadał jako kanonik krakowski

probostwo w Pobiedniku, IV dyecezyi kmkowskiej, \V dekanacie proszowskim.
Probostwo odstąpi! kanonikowi wnrszawskiemu Dnnielowi, wymówiwszy sobie li niego za pozwoleniem Stolicy apostolskiej 50 zł. rocznej pensyi. Po Uanielu otrzymał to probostwo od Piotra Kmity X. Stnnislaw Orzechowski dnia
15. listopada 1540 1) . Nic chcia ł o n płacić biskupowi T arle t,woty wspomnianej. Rozpaczą! się z tego powodu proces. Do tego, kiedy Orzechowskiego
w yswięcił

w r. 154:$ na kap łana a rcybiskup lwowski Piotr Starzechowski bez
wiedzy i woli Tarły , bez dimisoryaliów, obrazi ł się słusznie biskup Tarlo i
wytoczy ł Orzecbowskiemu proces z powodu wielości jego beneficyów, a jak
twierdzi Kubala,'} odsĄdził go od probostwa w Zu rawicy. Już przedtem mial

biskup T arlo zntarg z kapitu łą, a to z następują.::ego powodu. Już za trteciego z rzędu biskupa przemyskiego, Janusza Lubienia, ustanowiono, że na fabrykę

katedry mial każdorazowy biskup przemyski dawać corocznie 20 grzywien a kapitula 10. Zatwicrdził tę uchwalę biskup Mikolaj Blażejowski, a każ
dorazowy biskup składa! prty obejmowaniu rządów dyecezyi przysięgę, że
datki te będzie uiszczał. Tymczasem biskup Tarło zmienil tę przysięgę, jak
o tcm powiadajq akta kapitulne z r, 1543 S) i niechciał składać przynależnej
mu

części. Martwiło

zostala jeszcze
pominajqc i
część.

prosząc

Biskup

kapitułę,

śpiew

że

a to tern bardziej,

'-i:anonicy

biskupa,

by ł głuchy

dawnła przypadającej

muzyka i

to

ukończoną·

posyła l i

ażeby dawał

na

na przedstawienie
nią części.

na
nie

można

Przyszło

że

i fabryka katedry nie

ze swego grona

posłów,

katedr~ przypadajqcą

kapituły.

do tego,

by ło odp rawiać

Wtedy i

przy-

na niego

kapitu ł a

nic

że

w katedrze ustala
nabożc6stw, bo brakował o

I) J. K orz~n;O ..8ki: OrichoY;IlQI!. Voto t. Itf. 112 "dnol. 7.
') L. Kubłl.ln: 8tnn;~11\" O r;:echo w ~ki i ...,>1, ...· jego ni, n."C~ ~I'<ll i t'l .... OI.o~1I ref(>r!un·
e,; w X"I "'. L .... ó'" 1870

•) rn ... lo"'8ki O. c.

~tr.

~tr.

II .
246

~d

t.

-
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swiec., wina i innych przedmiotów potrzebnych do odprawiania

nabożeństw .

Kapitula przedstawiła spra\\'~ Królowi Zygmuntowi, który napisał liSI do hi·
skupa Tarły, upominając go, aby l oży ł na potrzeby koSciola katedralnego.
Jednakże i ten lis( nie odniósł skutku.
Wtedy kapitula oskarży ł a biskupa przed metropolitą lwowskim Piotrem
Starzcchowskim ..<\rcybiskup Starzechowski wyrokiem wydanym w Krakowie,
\\' r. 1543 dnia 3. marca, zatwierdził dawn" konstytucYę i zobowiąza ł biskupa do placenia dwu trzecich, a kapitule jednej Ir'.lcciej wydatków na nabożel'l·
siwa. Oświadczył również, ~e za rok 1543 ma kapitula złożyć 10 grzywien,
arcybiskup 20; do spłacenia zaległych za lata ubit:gle sum ustanowił bisku·
powi termin półroczny. Wtedy biskup T:lrło złoży ł za rok J 543 kwotf;: 20
grzywien, a to. jak twierdzii, nic jakoby poddawa ł się wyrokowi arcybiskupa,
ale stosownie do ugody, jakf\ zawarł z knpitlllą na pOSiedzeniu tejże po
Trzech h:rólach z r. 15-12, jnk
na nowo
cić

nic
Wtedy

odezwały się

będzie i

również

muzyka i spiew;

Jlatego,

aby w kaledrze przemyskiej

równocześnie oświadczy ł , że więcej płn~

od wyroku arcybiskupa apelował do Stolicy apostolskiej.
zaskarżyła biskupa do prymas!!, a ze skargą, jak twierdzi I<u-

]<apituła

bala I), pojec h ał do I\rakowa Orzechowski. Prymas Gamm! wyrokiem z dniu
tO ..... rzesnia 15-14 r. zasqdzil biskupa nic jawi~cego się nn żadnym terminie
poznocznie,

zatwierdził

wyrok arcybiskupa lwowskiego i

poleci ł

wykonawcom

wyroku, aby, jeśli biskup nic zapłaci należnych sum wzb roni ć mu wstępu do
któregokolwiek kOScioln i brania udzin.lu w nabożeństwach , II gdyby w tym
znkazie przez

szesć

dni

pozostawał, mają

go

wykląć

i to

wyklęcie

we

wszystkie niedziele i święta wśród sumy ogłaszać. Biskup Tarlo wyro kowi nie poddał się. Cala ta sprawa zdaje się, że mu przyspieszyła ś mierć,
gdyż umarł
Ksj~gn

gdzie mieszkał w pałacu biskupim.
arcybractwa kaplallskiego w obwodzie krośnieńskim i sanockim I)
14. grudnia 'i}44 w

Krośnie,

wspomina, że dopiero po śmierci zdjęto z niego k1qtwę. Jeszcze za życia Tarły postllnowila kapitula wysI ać dwu członków ze swego grona, notaryusza
publicznego i

świadków

gdyż dochodziły

do

wiarygodnych. aby ci Zbadali stan dóbr biskupich,
i urzędnicy biskupi pu-

kapituły wiadomości, że zarządcy

') J~ d",ie, pis:se teuie ĄutOf, ze ! pu ...", ItlUlonikó... ,lo prymUli, ,lo kroIĄ odpTft ... i:llj~ ~e.
go 1'C'<I.\wC!JUI Irjm i wuel e ZYl;mulltĄ AugUR!" w Krllkowl" Or~edlO .nki wyzy.kllł w tym
proct~le I!ar,ho dohr~" eu! l Illltj8.:e.l'odeuu _ejmu I jfg<l b}tl,uici ... Krllkowle pojll."iI)' .iQ
z druku jelC'l) I"ClrW,!\! pl''''Il, IcIÓN ~y8k!t.Jy uie~l)'cIIlUll: IloOwodll'nie. Orllloellow3ki .po.lohn ł łU~

G/l.mrlllo ..·i,

od.Iy&klll pl ebll nil) tnrllwII:k=l,

I Ilrclii,IYllkonie,

1.I\111\1IO... il wyrok

1,i,;kul,i lO. u. "tr. 6)
iu di.u.rictu llĄno

') Aet.ll Archi ,ou rr"tHllilllh8 uttr,lol.A1i!, tituli A.,o,umptiouis U. V, M.
(!Clili. Rkp. lI"mjduJ~~e " iQ w IIr~hi ... u,,\ dekAUlltu Kl'OIin, sI r. 219.

stoszą
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bardzo slolowe dobra biskupie i

wyr.tądzają

krzywdy poddanym mie-

szczanom. kmieciom i wszystldm mieszkajqcym w dobrach biskupich. Śmierć

biskupa powstrzymała to postanowienie. Biskup Tarlo stoi s ię jednak dobrodziejem dla kościoła w Krosnie. Dla XX. Mansyonnrzy pr'.ty tym kościele zapisał
kwotę 1300 zł.; uczynił również legaty dla oharzy św. Fabiana i Sebastyana,
św. Katarzyny i św, Anny \V I\aplity polskiej wc rarze krośnieńskiej. W tymże kościele spoczywa, jak to poświadcza płyta marmurowa znajduj lWU się po
stronie ewangelii tuż prq wielkim oltarzu, z herbem Tapor i z ;nsigoiami
biskupiemi pastorałem i infułą. W okola herbu i insigniów biskupich znajduje
się następujący napis:
JACET PR - 00[5

t-łle

5TAN[SLAUS

- RMUS - IN - ClW
PREM[SLEN - O[V[NARU

TARLO

IIUMANARUQ - RERU - PEHICIA - IN5IGN[S
QUI OBrr A
O.

15·14

OlE

l) X. Lętowski pilZe o n:uzym 'l'llrle:

14.

OECEr-.1Blm. l )

.Akta. nASZe I: tym Sbnisl,".cm Tnrlo mnj"
liny hórej wodziIn KiC li nim kApituł" do Ihymu. Nic cbciał odda,; prebe,uly i
dOmu kl\lloniczego, lIo~tawazy bi.kupem, i domawiał M ię Ilrczelllly i dl .. trqmnuej urcbidy"kouii
Jubelakiej, któ r" :dotyl r. lM4. Jc~t wzminllka (Iruga o nim w IIktAch "1I!:r.ycb pod rokiem 1648,
10 gdy uawajll pr:red kalIIlui" JIIU Drohojew.ki ; Stanisław OrzechO.uki, oba kunouulcy prze_
rolley i .kurtl! na niego, r. pl'Olibl! o pOrno<; ... ucisku, jnki~l;o (IQznaj" od biRkuplI ....ego.
"ył" wte(ly kupituł" w proeeaie z ui,u i .i&dzi"ł ,,,tem jedeu ex C.pilUIMibul ... Ih.ymic~.
KMalog T. I V. 51r. t .U .
dłun kMlnię,

x x •• JAN J:>ZIAn fJ S .H : l.
herbu J e lita

Rządy

biskupa Dziaduskiego w dyccezyi przemysldoj przypadajq, na czasy
nnjsilnicjszego wzrostu i rozkrzewiania się tak zwnnej reformacyi w Polsce.
I{ozwinęła ona w tej dyecezyi, jako polożonej na samym kresie królestwa
polskiego, więcej jeszcze aniżeli w innych bliższych zachodu stronach swą
niszczqcfl si l ę, zwłaszcza, żt! znalazła ze strony biskupa nic maly opór. Bi·
skup Dziadusl\i, to bojownik nieustrnszony za sprawę boU\, nieugięty obrolka
wiary katolickiej w swej dyecezyi, znienawidzony od heretyków, niesprawie·
dliw'e sądzony przez historyków. Postać to niezwykla w historyi kościoła
polskiego, a jeden z największych a przynajmniej jeden z najdzielniejszych
biskupów przemyskich. Zanim przystąpimy do skreslenia jego życiorysu, uważamy za potrzebne p rzedstawić w kr6tkosci przyczyny rozrostu reformacyi
w Polsce i wydane zn panowania Zygmunta !. przeciwko niej prawa.
religijna I) w pierwszej polowic XVI. wieku przypada \yJaśn ie w tym ci'_asie, gJy w Polsce poczęło się budzić między szlachtą poczucie sily i znnczenia. Szlachta polska, występujf\c przeciw w!,zeł ki 'n dotqd
uznawnnym powagom, chwytała się gorąco reformacyi, uby przez jej przyję
cie okazać swą wołnosć i na polu religijnem, aby się wy łamać z pod w ładzy
kościoła a to tembarJzicj, że rozpowszechniona była niechęć stanu św i eckiego
ku dllchowienstwtl. Lecz właśnie ta wolnoSć szlachecka, nieuznająca żad nej
w ł adzy, jak ułatwiała pierwotnie szerzenie się refonnacyi, tak z drugiej strony
l~eformacya

I) PAtn: Dr.

W iH~t"ty

Z:tkl7.ewski,

P{lw~t3ni o

i wzrost re fon~cyi

1'1'

I'obce t 620_ 1672.
17

była powodem,
chwili wszcz<;ły

że
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takowa nie mogla

się

w reformacyi

się dłużej ost:tć.

rozdziały,

poczęła

Od pierwszej bowiem
się

na wszystkie strony
rozpadać. Stąd była ona bezsilną, podczas, gdy kościół ka!!llkki był ~eden
w sobie. Kiedy duchowieństwo katolickie ożywione nowym duchem \"'ystąpilo
do walki z reformacYą porządniej i systematyczniej, gdy poo ,"pływem reformacyi utrncilo te ze swoich przywilejów, którt! najbardziej nawet kntoWwm
wydawaJy się dotkliwymi; szybki odtąd zaczyna sit; upadek protestantyzmu.
I<alolicyzm, opanowawszy przez swych najdzielniejszych szermierzy, zakon
Jezusowy, niemal zupełnie wychowanie mlodl.iczy. zdolal \V krótkim czasie
tak zatrzeć pamięć reformacyi, że Polacy prnwic siQ WSlydzH5 pocz~łi s ..... ego
chwilowego odstępstwa i starali 3ię wynagrodzić je łem WIękSZĄ gorliwością. l)
Chociaż jednak sprawa ],atolicJ'zrnu zwydężyłll, toc wszakże wnll,,1 była bMdzo zacięła.
Luteranizm szerzył się nnjpierw \\' Polsce w większych miastach, w których mieszkaney byli albo Niemcnmi, albo pochodzcnia niemieckiego a stt~~1
mieli ustawicznie kontakt z Niemcami pozostałymi w krajach ojczystych tnk
przez stosunki handlowe, jak i rodzinne. Szlachta z początku lite hrola udziału
w nowościach relib';jnych i nigdy nie okazywała zbyt wielkkh sympatyi dla
herezyi z Niemiec pochodZ<1cych; dopiero później szwajcarskic (nowinki genewskie) i czeskie zaczęły na ni~1 wywierać większe wpływy. Król polski
Zygmunt I. zaraz z pOCZĄtku występuje przedw ruchowi reformatorskiemu.
J uż w trzecim roku po wystąpieniu Lutra ukazał się edykt królewski, wydany
w Toruniu 24. lipca 1520 r.• zakazujqcy wprowadzać do kraju ksiqg Lutra,
a to pod karą konfiskaty dóbr wszystkich i wygnania.~) Gdy król spostrzegł,
że mimo tego zakazu i gróźb surowyd1 dzida Lutra i innych reformatorów
znajdują licznych czytelników, a nauka jego coraz bardziej się szerzy, wystOsował z Litwy, gdzie podówczas bawii, list. wydany w Grodnie dnia IG. lu·
tego 1522 r. do kanclerza Szydłowieckiego, jnko starosty krakowskiego, w którym zaleca mu większą starannosc w przestrzeganiu, by sil; reformacya nie roz-

do uplldku rorormlley, w Pol3ee w I,,,wllcj ""ene , tli sl,m"".. , ;'1'
}o'r,~~ )I",II'~"wsklel!'O i JOl'" L".kiego "'" mi,·Ji 1'r:l .... ,I~lwif' wy'
b1f:ŁAlconyeh lu,I!. •. :::;hl~l.llie. <) L1;ch lł1,~wi On:rdt'lw~k, w 1I~~", dl) ~I,kol;,j., l'ilfł,llIi"k",gt.: Bo
to Wttnfł l[ilo~ć rncz w,,'!,lzieć. },c w I"\lhf!!lwir s~ll\ym tylk·, lUlIz",., grullww,,"-j 1I1\L,ki ~".
A ci lIowowieru' Sa.r"iecy - cblopBtwo tO gItI!!", ju,t, ~-6"Ht()WII~j nfluk, ti•• I,,~j m,i ,ur rt1;.jl\.
b"'ĄUIlłtykllmi o"i tylko 1\ retorykAmi nl\OM.-"1w~,.y sulli,' jo,:l.yk, h"II\"'1I1:4 Ś"i:UCIll, kltor"y I,i,'.
tylko l\Ur mogli 1'n;ewOc ludz,e '" p"I,ieSlwie UCZOlle, "I" ""'''''''1'.' ;Ul ,,,e b~,llł, b,"ly uni
Z uim; tn6wie b~d4. Konen'QlI'ski: OrichovillulI. Ollrr" ilWtl'llI t·~ epiJltullle i'ltl1"i~l:<i Orze·
1·1111 ... ~kl 16U-lri6G ~lr. 011)0 •
•) Or. Wincenty Z.krlll'l w~ki (I ..... ~lr. 2:1 • tol..

I) Pn:yczynilf\

się

t1yu,dcec. Ol'rocz JOIlrMjll

-
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szcrznla. !'owolllwszy się na swój obowiązek kr61cwsk:i, strzedz zaehowRnia
zgody miCjuzy poddanymi, którą, niszczy wyznawanie nowych zasad i wynikające stqu rozruchy, zaleca wezwać rad~ miejską do gorliwego współudziału
W dopdnicnlu pierwszego edyktu. gdyż z wymźnc1l1 Icl,ecwnżcniem rozkll7.6w

królewskich w !\rnlwwie nic tylko sprzedawane i czytane bywają książki heretyckie, alc nawet publicznie już jest wyznnwaOll nauka Lutra. l ) Lecz i ten
rozkaz nie otrzyma I, czy nie mógł otrzymać należytego slmtku. Król mniemajflc, że dotychczasowe srodki byly jeszcze zbyt łagodnymi, ogłasza w roku
nAstępnym

dnia 7. marca 1,:J2J r. edykt, którym zagrożone zostalo wprawn-

dumie, czytanie i szerzenie dziel Lutra i innych reformalorów jAkoteż wyznawanie ich zas<'l.d, śmicrci,\ n<l Slosic, oraz skonfiskowaniem dóbr wszystkich.')
Po tych euyktach królewskich, które nic by ły z calą scisłoscill przestrzegane,
nllstllpila dluga przerwII, albowiem popiero \V r. 1;:'34, 2 lutego, wydal król
Zygmunt, przebywajqcy na Litwie rozlmz do starostów, którym zaleca, aby
nikomu w starostwach swych nic pozwalali nic cZyllić, ani mówić przeciwnego
ustaWOlI! kośriola rzymsko katolickiego; przyczem oświadcza, że wszyscy,
przebywuj<\cy li Lutra, lub u innych naczelników herezyi, nie b!;dą nigdy dopuszczeni do żadnych urz!;dó\\', ani dostojeństw; nadnl zaś zabrania wyjeżdŻllć
w te miejsca, A 10 pod kari\ wygnAnia, a nawet sroższq znrówno na wyjeżllżajt\cych, jak i na. tych, którzy do takiego wyjazdu ich naklonili.') Jednakże
i ten zakaz, jak i poprzednie zastal tylko na papier'/.e, gdyż szlachtn nic zważaj:,\c nań, wysylala tlzie..:i dla kształcenia za granice.
Król, widząc bezskut~cznuść tego zakazu, wydał na żlldanie calego senatu, obradującego na sejmie krakowskim z poczqtku 1;110 r. rozkaz pod dniem 22. rnnrca 1540 r. do
stnrostów, \V którym, powoławszy się nn dawniejszy zakuz udawania si!; do
miejsc herczyq, zarażonych, zaleca swym urzędnikom, aby prz~z woźnych
wszystkim oglosic rozkazIlIi, jnko zabrania się jeździć do Witternbergii, do Lipska,
Goldbergu i innych miejsc podejrzanych, o herezyq lub dzieci swoje wysyłać, Il
to pod kar" smierci, proskrypcyi i utraty wszystkich dóbr; ci zaś, którzy
dzieci swoje jui tam wysIali, majll takowe w przeciągu 6 miesi!;cy odwalać;
w przeciwnym bowiem razie rodzice, o których dowiedzionern będzie , że z ieh
wiedzą i wol1\ dzieci ich tam przebywnjS\. ulegn1l wymienionej karze. Tejże
sa'llej karze majll podledz wszyscy, którzy mimo kilkakrotnych zakazów spra-wadzSljl\ i SZCW\ pislllu Lutrn i innych. Dla !l{l.]eżytego ukarnnia mnjq być oni
odd:lI1i właściwclllu biskupowi, lub ustanawionemu przez niego inkwizytorowi.
') 'fIU"~~ ~Ir. 2:1 i 2-1.
') . ) T/HM.~ 'Ir. 26 •.17.
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Równocześnie wyslal król lis! do biskupów, w którym uwiadaminjąc Ich O
wydanych rozkazach, wzywa, aby pilnie dochodzili, czyje dzieci z ich dyecexy; znajdują się we wspomnianych miejscach j donosili o lem królowi, który
ostrzeże rodziców a następnie, jeśl i na lo nie zwrócą uwagi, ukarze. Wreszcie
zaleca biskupom, aby przestępujących przepisy o sprowadzaniu ksiąg, których')
im starostowie przedstawią, należycie według edyktu karali. Ostatnie rOT.porzą
dzcnie Zygmunta, majllcc na celu wstrzymanie postępu reformacyi w Polsce,
było z roku 1544, IV którem król grozi! starostom niedbalym \V powstrzymy-

waniu wprowadzenia dziel heretYl.'kich do kUljU.~)

Wszystkie te zakazy zostaly tylko na papierze. Nic więc dziwnego, że
reformacya szerzy la. się swubodnie IV Polsce. 'IN miastach szerzyla się olln
przez kontakt niemieckich mieszczan z ich rodakami, mieszkającymi IV I,rajach
niemieckich, zarażonych herezy{~ lutersl,q. Do szlachty dostawała się ona tak
przez młodzież, kształcącą się zn granicą, jak i rrzez książl,i, nasylane przez
heretyków do Polski. Wszakże Kalwin dedykownł w r. l5;j9 swój komentarz
o mszy sw. Zygmuntowi Augustowi. Nareszcie protestantyzm stawał się modnym; rozprawiano o reformacyi, rozbierano na każdym miejscu i każdej
chwili nrtykuly wiary i same dogmaul. Protestanci zaczynRją otwarcie szerzyć
w Polsce swe nauki, odprawiają po COfaZ liezniejszych d\,,,'orach i wsiach
szlacheckich swe nabożeństwa. l ) Zaczęto działać na masę narodu, przedstawiając mu nowe nauki w dostępniejszej formie, w języku polskim. Poja\ ...·ily
się w Polsce z Królewca pILekłady Sekluc)'fllJa 4. Ewnngelii i inne książki
Inni też pisarze poczęli pisać \V tym samym duchu. W I\'rakuwic odbywają
się poczqwszy od r. 1545 schadzki tajemne, w których biora udział zarówno
mieszczanie miejscowi, jak Wojewódka, szlachta okoliczna, juk Trzycicski,
Karmiński, Przyluski, wreszcie i prawie najliczniej ducho\vni 1; dworu królewskiego. Na czele tych schadzek stal Fmllciszek Lismanini, Franciszkanin,
spowiednik krÓlowej Bony. On to głównie dostarczał ksiqżek i szcr~)'1 nowe
przekonania pomiędzy swoją bracią klnsztorną. Za życia Zygmunta StArego
nie występywali innowiercy otwarcie, ale ze śmiercią jego ogień przykryty
popiolem wybuchnąl plamieniem. Wszystkie niemal odcienia różnowierców
pokazaly się w polskich krajach. we wszystldch warstwach spolcczeństwa
znaleźli się zwolennicy nowych religii.
!\Iagnaci \\'ielkopobcy, Olesnic.::y, To·
miccy, Bnińs cy, Leszczyńscy, malopolscy i ruscy Stadniccy, Pileccy, Drohojowsey, Balowie występują wprost jako zwolennicy herezyi luterskiej i slarają

l) I) ,)

'1'lImt~

Itr. 42, 49, 69.
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się ją szerzyć w swych uobrach. Przybywają różni hcrctyccy wysJańcy. l tuk
w r. I~S Bracia Czescy. szczl\tld uawnych Husytów~ wyparci z własnego
kraju, w drodze Jo I)rus, ",Lizie im książę Albrecht ofiarowuJ gościnność,
przybyli do 1'07.nania i lu przyj!;..:1 rrzcz lwsztclana poznuńskiego Andrzeja
z Górki , poczęli publicznie IlnUCUL~ i jednnc sobie zwolenników, Przez kilkatygodniowy pobyt w Wielkopolsce zawiązali stosunki i dlatego też nicwdlugo
potem wrócili.
W ~la l opulscc Lisnvmin, były spowiednik królowej Uony, szerzyl ciągle
przekommia heretydde. Franciszek Stan kar, WIoch, urodzony w ~Inntui, profesor języka hebrnjskiegu, kt6rc~o nauczal najpierw w Wiedniu, a potem sprowadzony przcz bisl-:upa ,\laciejowskiego do Kmkowa szerzył tutaj z katedry
błęJy heretyckie. Uskarżony l) hcrezyę zosta ł uwięziony pn:ez biskupa Macicjowl>kiego w zamku Lipo\\'l"u Przez zwolenników swoich oswobodzony z wię
ticnia u~loł si~ do Prus, gdzie l\1iul spory z Filipem :-'lclunc111oncm. Rawil jakiś
czas LI ~Ijkow~n Olcśnkkic!;() \\' l'inczowic, którego sl<lonil do nauki ZwienglIego. Później udał si~ Ju Dubiecku, dóbr Stndnickiego, gdzie szerzył bI~dy
heretyckie. lak S.'\111 przez siebie i sll'oJe pisma, jak również przez szl{ol ę,
którą tu zaloż}L ~zerzyli również herezye Piutr Statoryusz de Thionville,
francuz, nauczyciel szkoły w Pinczowic, Jan Laski, wnuk po bracie prymasa
Jana Laskiego, proboszcz gnieznicllski i I~czyc l{i, p6żniej mianowany przez
Jana Zapulj~ biskupem wcsprimskim we \V~grzech. Występują jako kaznodzieje i ministrowie protcstllllccy księża upo:slaci, Hóżnow i ercy zaczynają się
organizowac: \V r. 1550 w październiku odb.ywa się w Pinczowie, pierwszy
w Polsce synod Kalwinów, na którym zaprowadzają między sobą wewnętrzny
Porzlldek ; nIlwet już wybl'llny zostaje dla illalopolski superintendent protestnncki IV osobie Feliksa I-.":rzyżaka ze Szczebrzeszyna.
Tak więc ugien reformacyjny ogarną! cal~ POlskI<. Walka z innowiercami rozpoczęln sic w calym kraJu, II pierw2y, który do tego bOJu jako nie.lIstraszony wojownik swi~tej sprawy wyst1lpil, który w tej walce częstokroć
od swoich opuszcwny, ItŻ Jo ostatniej chwili swego życia wytf\valc walczył,
byl biskup przemyski Jan Ozinduski, którego życie i działalność teraz skreślimy.

Dziaduscy także Oziduscy, była 10 szlndua wielkopolska, herbu Jelita.
Strlnisł:lw Dziadusld, starosta koniński, mial dwóch synów, Jak6bn i Jana
i córkę jedynaczki;. Córka 111 byla żoni'\ najpierw Piotra Barżego, kasztelana
przem)'!>ldego, starosty lwowskiego, a potem po jego śmierci , Rafała Sienia\\"skiego, \\IojewoJzica ruskiego. Jak6b wstl\pil do zakonu 00. Bernardynów
j byl gwarJyunem w PoznAniu i kustoszem prowincyi. W r. 1530 został su-
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fragancm poznanskim i biskupem enneńskim in part. inr. Był on bardzo do·
broczynnym, "mąż na ubogi mil osiemy,~ mówi o nim Niesiecki. Jan urodził się
w r. 1496. KsztaJci ł się według Rzepnick;ego w akademii krakowskiej, by ł
w Rzymie za czasów Klemensa VII. , według napisu grobowego był doktorem
obojga praw, był sekretarzem królewskim. archidyakoncm i sufraganem wioclawskim i bisl.;upem l\largaritensis in part. infid. W styczniu ; lub w lutym
w r. 15,1 2 zoslnl z'lmianowany biskupem kamienieckim. Hozyusz, donosz1\t:
-z Wilna dnia 9. lutego 1542 Dantyszkowi o tej nominacyi królewskiej, piszr!:
~~Iamy już biskupa lmmienieck iego w osobie Dziudusld.::go, sllfmgnna wio·
cławskiego; jest to lll !\Ż zacny i godny zaiste tego urzędu. Stalo się to nad·
spodziewanie i oczekiwtlnie wszystkich. nikt bowiem nic 5.1dzi l, że tak się
stanic.1) NiewiadolllO, cozdzinlaJ na bisł\Upstwic lw.mienied:iem, n:1 kt6rcrn nic
długo przebywał.
Wspomniany powyżej Hozyusz, w liście pis!lnyrn do Dan·
tyszka z KrakO\vl1 dnia 31. stycznia 15·13 r. donosi, że biskupem chelmirlsldm,
po pr.leniesieniu się z tegoż Mikołaja Dzie rżgowskiego !la biskupstwo wlo~
dawskie zostaje Dziadusld. l ) \V r. 1543 dnia 30. marca karJyoal ~z tercch
Świętych Koronatów prosi Ojcu św. \\' imieniu króla polskiego o tę Ilominn·
cyę. Donosi również, że Chcłm jcSlto miasto położone na Husi, sldudające
się z około 200 domów, po ł ożone w bliskości T alarów i od nich często ni·
szczone. Dochody jego przynoszą zaledwie 100 dukatów. B) Na biskupstwie
chelm ińskiem będąc, wystawił Dziaduski kośdół w THrt1ogorze, która to miej'
scowość nazy\\'a~a się przedtem Izbicll i zaopatrzył pewnymi dochodami ze
zniesionego kościoła i parafii we wsi Ostrzycach.·) Nic długo zilbawi ł i na
tcm biskupstwie. 21. maja 1546 r. donosi Hozyl!sZ Dantyszkowi, ze Dziaduski
zoslal mianowany biskupem przemyskim.!» Prclwoizacya naSb\pila na konsy.
storzu papiesldm dnia 8. czerwca ł 545 r. Prośba kardynala refe renta opiewa
następuja.eo: "Ojcze św.! kiedy przez śmie rć Wielebnego ['ana Stanislawu
Tarly, zmarłego poza kury<,\, zawakowa ł kościół przemyski, Najjaśniejszy król
polski nie ChCl\C, ażeby tenże kościól by ł pozbawiony przez dłm~:szy czas pn~
sterza, pOkornie prosi listami \VaSl.:l ŚWh\tobliwość, nby raczyła przenieść
biskupa chełmińsk i ego Jana do rzet:zoneg'l kościoła. O nim SIlmym i o kościele tym powziillem :1astępujące wiadOlllośei: Miasto Przcmyśl zolljdujc się

1) KnrdYIlAlIl HozYlIsiIIll K(1rcepollltcneye tdm I. ~IT. UO. ur. tO:ł.
I, '1'lImie Itr. J.'ł~. ur. 103.
-> J o:t.e.{ Korz ~,,;(1w~ki Excerptl\ Itr. 6.
ł) l' lecho .... ,ki IlIfllll\ Cbebu{'ua;a Jo~uuea Dzil\d llski.
I ) KlIordyQlIoh, RU1UUI\ KoreJpoudellcye tow I. atr. 18' liT. 191.
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poJ panowaniem Najjaśniejszego króla polskiego w prowincyi Rusi, której
ziemie pustoSZ<l u~tIl.wicznc prnwie napady Tal::uÓw. Kosciól poJ wezwaniem
~Intki Bosk iej jest wybornie zaopatrzony we wszystko, co należy do służby
bożej. 51\ przy oim dwie godnosci probostwo i tlrchidyakonatj kanonii jest 12.
Dochody według ogólnegtl ocenienia dochodzą do 300 dukatów. 5.1 ocenione
w księdze kamery na l;)() dukatów. NientullI wiele do powiedzenia o osobie
rzeczonego' pan:\ Jana; jest urodzony z prawuwitych ntałionków, posiada
swiadolllość prawa i jest uIVuiany za zdolnego i godnego do sprawowania
rządów kościola. Proszą więe Świf\tobliwość Waszą, tak Najjasniejszy król
Polski, jak i vViclebny Pan Jan. abyś Go od zw i ązku ł\Ościolu chelmit'tskiego
uwolnić i do wspomnianego kościol a przemyskiego przenieść łaskawie raczył
ze zntrzymaniem wszystkich bcnełlcYow, jakie posiada. l) W ten sposób otrzy'
mała dyccezya j:lrzcl1l) ska swego pasterza,
Po śmierci bisk.-upa Stanis ł awa
Tarły obrali kanonicy aJmll1istrntorem Jana Czcrmieńsldego kantora, który
zorządzał dyecezyą oj 3D, stycznia do ~ . sierpnia,
Dnia 9. sierpnia 1545 r.
złożył w imieniu OziaJuskiego rrzysięgę na zachowanie statutów i przywilejów kościoła przemyskieg-o Jan Teodor, kanonik chełmi!'tski i zostal wprowadzony
IV rzeczywiste po~iadanie spiri tualiulll ae tcmpornlium (Akta kapitulne). Uro·
czysty wjazd bisklLpa Dziaduskiego do rr'~cmysła odbył się dnia 15. sierpnia,
w uroczys t osć Wniebowzięcia NajśIViętszej ~Iaryi Panny. Przybył nowy ks.
biskup z RaJymna. Przy moscie oczel,h.... nla go procesy", w ktMej wzięli
udzinł kaplani, mieszczanie i lud wierny. Z wiełką radościl"l wprowadzono biskupa do kościoła katedralnego, gdzie odprawi l :'Ilszę Sw., speł n i ł inne obowiązki biskupie i wybrał na swego wikaryusza in spiritualibus i oficya ła przemyskiego ks. JILna Starzeehowskiego. Ks. biskup Dziaduski pragnął pracować
jak najgorliwiej naj Jl)brcrn swej owczarni. Zajtll się najpierw dokończeniem
budowli k.HeJry. Zamz na wstępie Jarował nn fabrykę katedry 20 grzywien
i każdego roku sldadllł nnjchętnieJ częsć na niego przypadającą Usilnie starał
się zu ł ngodzić spory między czł ollkfLlni Impituly. Na pierwszej sesyi kapitulnej,
oJprawiollcj dnia 18. sierpnia 15.15 r, pogodzil kanonika Stanisława Orzcchowskiego z Janem Czcrmietiskim, kantorem, o ogród. Uspolwil i zjednał
sobie Stanisława Orzechowskiego umorzeniem procesu jego o Żu rawicę i orzecze-niem wydanelll w I\rukowie dnia :!3. paździemika 1545 r. , że Slanislaw_
Orzechowski nic by' przyczyną śmierci czł owieka z Przysietnicy. Ta dobroć
pasterska DziadlIskiego tak ujęła Orzechowskiego, że jak czło wiek, który tAk

•
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pochwałach, jak i w n ie nawi ściach szed ł do ostatnich granic, nic zna}Jowal teraz słów na wychwalanie Dziaduskiego. Nazywając go an iołem Im ratunek iiobic z niebu zesłanym, uwielbilII jego umiMkownnic i mądrość w rzą
dzeniu' i twierdzi', że obecnie znczę ! n siC nowa cra dla dyct·ezyi. ' ) Wnet
jednakże postępowan iem swem, swcm i pismami i s\\'cm życiem z mu si ł biskupa
Dziaduskieso do wystqpicnia przeciw sobie i to na synodzie. SynoJ ten odbył
biskctp Dzirrduski w Przc n)yś lu 1546 r. Sprawa miała się następuj'1Co: Orze-

c hows ki, jak snOl o sobie mówi: "I lorno ex f<uthcnis orlus, Romano tamen
ritu SlIsccptus' atque institutus"IJ mial w rodzonf\ sklonnoS(: ku HusinOrll. Rzecz
to chwaleboo, byleby nie było przesady, jak to niestety prawie zawsze mialo
miejsce u Orzechowskicgo. Bronil on prawowierności Rusi i pmg:nlll zrównać.
jq z kościołem katolickim, ale czynił to nic w duchu Bożym, ale pod wpły
w e m ludzkich namiętnosci. Wydal on dwn dzidka, celem obrony prnwo\\ier·
ności

cerkwi ruskiej W picrwszem wydancru w r. IG44: RaptislIlllS Uuthenonun. Bulin de non rcbaptisandis l<utbenis JuramcntulIl n Rutheno Pontifici
Romano praestandUIll,a,
nami i

wyłożył

jasno,

że !łusin;

5.1 prawdziwymi chrzescijn-

że

ich do przejscin do wiary katolickiej nie trzeha powturnie chr/.cic.
\V drugiem wyJancm w r. Ib<l6: Pro ecclesia Christi ad Sallludcm t'.laticovium

I) Poni ew.. :ł o SlAn i31awIII OrllCC\how;'!kim i przr,lt.cm ju~ I'r:r;1 bisk "llie T llrle I'y l" "'' 'w ..
; l"i1.n; lIj j enm'.a bt:ll:t.ie n:ee:r; 1)I.... wl1,l1:o"". IllntcJ.:"I<:t "",,,1.il"l ~" ~tÓllI, ... "e I,,~I~,' '" kr,lrkOlki
ty .... ol j(,go. St"" i. l"w On:ee how.ki IH~rhu Okl7. ll. 'yn SI"ui~J., w " i ./II,lwiJ.:i IIl1l'1u,;\:cki"j, e,~rki
rilłklegu- k,i,:<hm, UrOdJ;11 ,iJ;) .... 1'n:"roy~l " ,In!" fi. linvr",hl Hi,1iI r . t;hodle, 1 d(J o kuly ",.j.
I,itlr w w Prwmyliln. pot ... w w Kl'!lko ... ie, "'" Wl e, toio, ... L IJ)IIku , n pó;."iej _ j .. k tu ~lun
OI'0will,l .. - w W ittcmbe ... tz ... , w 1'11,1""", w Uouon;i i w Hzym;o. g,ld!! n" ,1 "' 01"1:11 knrilYIl,, 11I
I tierolliroll Ohi"ueci pn:ebywd ,Uu hl.y Cle ..... Z 14ymu p!J w r..\eil 0.10 Ojc ilyltlly .... r. Ii'! 13 obcul'
:lont .. Ia:~k" u'li i wy ezeki"l\n'(lIn i." Jedn.,Ue i 1''''11,1 tym roki clU b)' 1 w P ulll<:c. I IlIk JlIlWnt'ln
j u t-, 1 ... w..wil w P ij lice w r. I MO, ~ w f. 1,, 37 by l uelee~tuikielu ~11,~QI,,·~kieh buuliwych "n·
TlIli IlOCie L ... ow ~'n. Ood noBci k08ci~t"e POI;II,lI bllr,lw w"'''~"llic . Jui ... r. 11'i25 jtlko kl eryk,
m~j . ... y mni!!Jne , ,,,iqeenill lJC)8indĄ/ k:.noulQ " P nemYBlu, "I)QI<llŹo,,'ł P"ikut~'" i k;t"uuiQ ".'
Ie,utlieuil w r. IM7 >:tl h"oniQ m "jl!.e\ upoalltłnie :to ,l o~hoM, w ".i i'iI",li~tl. W r. t MQ otn~y·
roni prollOllwo w l."r(\ ... loy, II w r. Hi 10 probu.o r ... n ... l'"hi~d"iku, dy~:ty; krllk ...."'.ki,.j, " lo
fi l' pre1:elllQ !l'ojewOdy kf/lk("uki~l:'0 I'iotr:l Kmily. W r. I IH 2 orn:ym,,1 /IT"hilly"kOtu,t I'r~f'
m)'_kl, I'./I.\! bowoj",e JIl,lnl\k i d~bodl ze I weJ ktlllo,,,i. W r. 11'113 uieeltQI"y ; I'f.,W'lIltWII\.<.'''y
(,,:III mOlto non ,·;"ctu .~ _,,"s ne ~I o"" OrzeeltowaklPgD 7ooO.tA1 wyoi"'I~eony " 'e I.",owle U" .1I 1 ,1~,,"
pl'lU II.rclbJskulWl Iwo ... kiego Pi otra SUln:ecbow ~ ki ~I:'O. W r. Ji;~G 1.n:l'k l Sif.! III'chi,IY/lknnll l u; ,'''
STIlOn/de dyu:ezlltn11'1l pntlDYlkil'll w r. 1(147 ."lt,,1 mi""owany ()H~y" I ('ln przemyskuII. 00,luuki I ~J 1: r"ekl ai9 '" r, 1649. To zn:eexeulll ~itJ by lo )1Ot!:tl\rklem ~llli"ny e ,,\pgo je,,'O lIyclA,
.Ibuwiem w r. IM-O iIIr/l'kl siO 1.. ~ltY8lkic~ g:odnU'~i i bene/icyów ko~cI"l"yc". II. w mioYil;IłCII
JUll111 w r. IfI;' ł "' Ue;" ll1 w rlyeedl1 k fAkow!ki~j pojl\1 "" tUII\\ M"gtl"lenQ Chclnl8kl\,e6rkQ
burgrllloi u.wllu kr.kow,kil'g"(,1 J"ua Chfluuk'ego. O"ly \"lj~te ~ rn.L'<.lmuwy .JÓu(" K(j r~(I·
ni"w.k, ~go IV (bide jpgo Orie,"",."',, .. l.
"I J. KUrll·"io"$ki, Oridh'/l'in. II: SllIlll_I",,$ O",ed'ow.k, l'ell'O Gl"n"MI str.lIiI.
~) T 'I/ule st ...
O"uu.e;<o,," j e$t tylko Lull~ ]!lIl'iei, Al ekJlIll,lr:l VI. 7. r. I IiO l . Iłu/h
'Upef rect:j'I'On e Rulbe"orulD; ~Ah.l t udo di"",; c<>QJ,Iij l Form!l ij"pti.,n.l "UWeoleJ.

au.
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episcopum craoovienscm posl~pujc clllkielll pnprawnie, o ile IVnlczy z Lutrem
i wyrzuca mu, jok smial un bezczelny k(lccrz łączyć sit; z I~usht i w ogóle
ce rkwią wschodnią,

kicdy tli ani

sw.

Sakramentów nic znosi, ani nic przezy CZySCII, nni nic odrzuca czci świt;lych, ani nie gwa ł ci f{lstów. A odrowillJnjąc zarazem w telll Jl.ielc nn jeJno z nnjz;lpullliętalszych pism Lutra:

z

J\dvcrsus PapIIlullI II sutanIl HOI11Re fUlllltltull1 broni z wielkim zaplllclll i ucze

nie puwagi i zwierzchnOSci Pllpicża, jalw ustanuwioncj od Chrystusa l'al1l1.
B1iluzi zas, kiedy twierdzi, że l{lIs nic jest odszc7.epieLlczll

głowy kOŚdol n.

i kieuy prze.:hoJzi na pole karnos..;j

kościelnej.

Chce bowiem, ,Iby schizmatycy

st/lli się wzorem .lo reformy dJa koS.:iula katolickiego. ~Iianowicie tyczy s i~
to uSIlIWy kościola kaloJieJ.iego o beziel\slwO knplanów. Ustawa ta byla oddaw1\a sol:, w oku dla Or7.cd\Owskicgo, tuk z powOdów osobistych jak
Z powodu różny ch llIylnych teuryi, jakie sobie pod tylll wzgl~"cll1 wyrobil i
glosił , I)

tak dalece,

że

jak smn Orzed\Owski w liscic do Jann Zalcsldcgo pi-

sze, rozeszła się pogloska po calym swiecie (ubivis gcntiuLII) że siC; już ożenił

i

że si ę

znnlf;CZt1 olipisujllc na lisly, w których pochwala

malżeLlslwo

kapla-

nów.') Biskup Dzia"uski nie llIógl dlu7.ej znosie tego obojętnie, gdyż postę·
powanie Orzechowskiego wywt,lywalo zgors7.cnic i oburzalo ducho\\ icństwo,
dlatego

zwołał

w ostatnich

miesią,cach

r.

154G wspomniony synod litylko

w sprawie Orzed\owskicgo, w ktcirym upomni<\1 go, aby nie pochwalal schi-

zmy ruskiej i jej

b l ędów

i by

ojcowskie upomnienie biskupa

kleryckiej uczciw(Jsci przestr.lcgal.

odrowic"ział

Na to

wchwale Ur.leehowski, wychwa

laJlle sch i zmę ruską i wyJnviwając to, co księ7.a zebrani na synodzie mówił
(J obrn:i'A1ch i orgunach i o i\lszy św. Ul zITIa rlych. Co do życia niemortllncgo
zamiast pl""'.lyrzec

pop rawę,

to ZI1CZlll mówie,

że

inni nie Jcrsi od niego i

że

konkubinat n/lleżaluby lIic karac grzywn/ł ;j kóp groszy. ale uleczyć i znieść
przez ma!żeństwo ksi~ży. Zaruzem zapowieJziul, że się ożeni. A kielly OlU
wgrożono

odebranie jego benelicyów, powieJzial, że je dobrowolnie sum złoży.
\VteJy prze"::itawiano mu zgorszenie, jakie jego ożenienie sprawi i proszono
go, by oJ tego zamiaru oJstąpi l '). Biskup Dziadusl,i oswiadczy! stanowczo, że
Huś

jest

odszczepieńcza,

malżeństwn księży

co do innych wywoJów Urzechowskicgo dotycz1lcych

nukazal mu zupelne milczenie.

Tymczasem Orzechowski

I) Puró wnaj " Oricl>owiAn ltl"h: )ll1.niolUl CI"I)",(lTll~ !SłJlllią\ .. o Orzt!thow~k; C'A";ovi",, 1(, 15
~'"br. h. I~ tr. -l9). l'iu.""I"ud O ..... ,·,,;how'ki JOA"'" 7.Aluki, Żu r łlw,~ I II.H J A". 31. "~r. MI.
,) U.l<)r~", ", ~II.", 'ilU tumO' ljul\(l .. e f.u"A 1"·'.... '.1. m;r"" Ul~ oou \o(I8IU"'. ;,hIU" ,,011
IKllu1ll i~tbie Ri'IHl ~I)I;. ~"dlll,hi.~ It~uliurn .• D.. r~~~u. ;lIm (8u "'1 re-tcribeo,H. (1I\łuUe'!ue litt(lti~
un .. 'ulie;Ao(lo Ą",I eoul'irm~lIll o IA,ublUloqulI ~ńe~" loh"lI ml(l,.,mulliO. ( 'ł'tunh 81' . Mt),
-/ OricbQvi.ul\. bU. 60 , uj.
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Na pocz"tku r. 1547 wydal mowQ

nie Z..'lstÓSOWll su; do polecenia biskupa.
tytułem:

pot!

W

ksillżCC

Oc lege coelibatus contra Syriciunl in Concilio habitu armio.
którą

lej,

nazwać

by raczej

niż

naló..alo paszkwilem,

pismem o

przyzwoitej polemicznej treści, napada Orzechowski z namiętności11, 'która
przechodzi wszelkie granice na papieża Syrycyusza za to, że ośmielil siQ wydać ustawę bezżeństwu

formy wymowy, jnkiej

używając

kaplmlskiego i
używał

więl,szego

dla

Cicero przeciw Wcrresowi, lub

efektu tej

następnie

prze-

ciw I<atylinie w senacie rzymskim, stawia się tlkcyjnie, jakby na zgromadzeniu Ojców kościoła na soborze powszechnym i tam wytacza skargi swoje
napaści

ulbo raczej
Jo

tychże

kształcie

prz\!ciw Syrycyuszowi w
?robiło

Ojców. Pismo tO

wiele

rozgłosu.

mowy, powiedzianej

Bożego

ok tawie

naj1\ gorsz'lce

sąd

Ciala przed

życie

jego

stawił. ~'Iotywa
bezowocność

OFLechowskiego,

się

lIrzędo\\'q cytacyę,

przeszł oroczne

upomnicll,

chcł\c

biskup Dzjnduski,

w piqtck po

lego pozwu przypomi-

jego w obronie odszczpieńczej Rusi na synodzie wystąpienie,
jego paszkwil, z którego się chełpi i tal(owy rozpowszechnia.
wyuano mu

wydał

Biskup Dziadllsk:

pozew Orzechowskiernu pod dniem 5. czerwca 1647 r, aby

tudzież

ostatni
Zanim jeunak
ułożyć,

tak rzecz

aby

i dane zgorszenie było naprawione i Orzecho\\'ski przez ukaranie go nic by ł
spowodowany do gorszych jakich i zapamiętalszych kroków, wezwał go do
siebie nu
jego

prywatną rozmowę

stawił,

ale i

wymógł

odwalał głoszone

pr-testmszył

Orzcchows!;i

i

się

żeby się

na nim,

przez siebie

następstw

błędy.

swego

nietylko przed S.1d

Prawdopodobnie i sam

wystąpienia,

gdyż

go po-

wszechnie zacząto uwożać Ul zwolennika Lutra i publicznie mówiono, że nic
powinien być dłt:żcj cierpiany w kościele. Stosownie do tego uldadu stan!\1
Orzechowslti na oznaczonym terminie przed
osl.;arzyciel
ranie

wniósł

przeciwko niemu

odszczepieństwa

\\ iązuje i o

Rusi, o jego

ksiąźkf,; W

skargę

sądem

złe życie .

o jego

głoszenie

biskupim, nn którym
że

publicznie,

tym przedmiocie napisami przeciwko

o jego wspie-

celibat nie obopapieżowi

Sy ry-

cyuszowi. Orzechowski w obronie swej oświadczył, że chce statecznie trwać
w wierze świf,; t ej rzymsko-katolickiej i na dowód sldada wyznanie \\ iary
z

własnym

podpisem,

żon€' . Następnie

jej

bł ędów

jest, za
że

ściśle

cO do Rusi

oświadczył, że wcałe

i odszezcpicilstwa, ale tylko

jaką ją

włas n ego

ogłaszać,

miał

książki

o

kościoła

zamiaru

że

tak"

~ezżeństwie

uł o·

pochwalać

przecież

nie

przyznawal,

w dyalektyce ćwiczenia, a to jako od-

na pismo Marcina Kromem za

miaru takowej

nie

chciał okazać,

podaWAno. Nakoniec co do

jq nIlpisaI, ale tylko dla

powiedź

wedlug mmki rzymsko-katolickiego

bezżeństwe m ,

a tylko Kromcr, czy

ktoś

że

jednak nic

inny dostawszy

miał
tę

za-

rzecz

-
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oJ h:rolllcra, któremu do Krakowu posiał, samowolnie takową rozpowszech n ił.
Na to wszystko anarowal przysi~g~, którll też wykonal wClllug: następującej
roty :') .,Ja Stanislaw Orzechowsld, kanonii. przemyski, w obecności Waszej
Przewidebnośei pod sumicnicm zcznaję i prz'ysi~gull\: jnko ksillikę o bezżeń
stwie k.'l.plańskiclll nie II' innej myśli pisalem, tylko z ro\\'oJu róinych w tej
mierze z i\lnrcinern Kromerem, Imnonikiclll krał\Owski1l1, miewanych rozpraw
jCllynic dla ćwiczenia mojeg', umysłu. Z tegoż jedynie powodu r~kopism
h:romerowi do Kr{lkowa pusJalem, wymawinjt\c sobie, żeby go nikomu bez
mojej wiedzy nic udzielnI. Wyjście jego stało się bcz Illojej wiedzy, woli i
zezwoleniu. Tak to zcznaję, IlII co i list mój do tegoż [{romera wiernie skladarn; nic wicm zaŚ, on to ezyli kto inny od nicgo dusUtwszy pomieniane
dzidko oglosil; takicgo wydania mojej ksi,lżcczki i l,,,illżeczek o celibllcic postronnie i bez Jo l ożcnill si~ mojego uczynionego, w)'picrllm się, nie przyjmuj~,
nic pochwalam; owszem je odwolllj~, niszczq, za nieważne i nic boylc o[,:la~zam. Przyrzekam ja SliIllislnw Orzed\Owski ouszc:y.cpieństwn Rusi i jej błędów nni mowll, ani pismem nic bronić i nic zalecać, jnkotei nikogo w błędnym jej ohr,uluku nic utrzylllywllć. OŚwiadczani si~ wszystkich ustuw i
uchwal świl;tego kosliolll k:ttolickiego inaczej nic rozumieć, nie wyk ł adać, nie
llaucznć, tylko wedlu:; mysli i zJania tegoi samego świl;tego kościoła, pod
wszelkie jego wyroki zupełnie polidawać się, żadnemu jego postnnowieniu nic
uwłaczać i nic przyganiać Zmęczam ldcryckiej uczciwości sciśle przestrzegać,
jill.:otcż wszelal,ich zdror.ności z powalaniem mojem niczgodnych, asIawie
stanu Juchuwnego szkodli\\oych dlronić siC; w czcrnl,olwiek zas wykroczylbym
lub Inógl wykrocy.yć, szczerze sil; poprawić, a tego mojego słowa nic łamać,
ule pilnie usiłować, żebym ufności i nadziei PrLcwiclebności \Vaszej nic zawi6dl, tudzicż nic do druku bez pozwolenin Waszcj Pr7.cwielebnnoŚc:i i innych
prałalów tego królestwa nic podawać. ŚWiŁlUCZł\C się Bogiem, że najmocniej
przcdsięb iorę nigdy w nic7.cl11 przeciwko czci i uszanowaniu \Vnszej Przewieo
l ebności jakoteż wszystkich p rzełożonych moich nie postt\..,ić; że też świę tej
Stolicy IhYl11skiej i Najwyższego Pasterza Pawła 111., Arcybiskupów, Biskupów, zgala jakiejkoiwici. osoby Apostolskiego Rzymskiego dworu, nicmniej i
starszyzny kosciołu polskiego lżyć i pOI\\'urzne, spokojność królestwa i tej
dyecczyi mięszać nic oJwar.ę siQ, owszem o ich zgod~ i jedność sturać sit:,
kogokolwiek zaś krzywdzie czyli naruszać, blldż Jo rozterk6w jakiejkolwiek
dawnć oknzyi, z całych sił moich wystrzegać się będęCo gdybym nie wy-

,
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kOMI i przeciwko temu uroczystemu mojcl1ll1 przyrzeczeniu wykroczyl, przysięgę

i

za ręczenie zgwałcił:

podda.jl~ się

pod klątwy i utraty wszelkich dóbr
llopom6i i ta święta Jego Ewtmgclia."

Boże

i urzQdów ko.<k;ielnych. Tak mi

Po złożeniu przysięgi biskup postępujqc w mysli ustaw kanonicznych,
skal'..al jeszcze Orzechowskicgo na krótkll pokut,., ulwiesil go na pewien czas
ud arbitriuOl Sllum od kazań i innych ohowillZków knplul1skich, II ksi"żkę
jego spalić lmzal, czego tci. ,zaraz dopełniono Powolność, z jaką przyjql wyrok biskupn i

poprawę

znaczny IIllent "la

przyobiecal,

kościoln

ucieszyła

zachować

-

Dzinduskicgo. który pragnq! tak

i dlatego nie l.!lugo zdjl\l z niego

suspens/,; od kazaJl i od innych obowillZk6w knplm'Jskich, pozwalając mu na
lakowc w kAtcdrze i w lllsnyeh parafialnych !cosciolnch, (był podówczas Orzechows!':i p!eb"lnctJI w Źurawicy i &11lokll, Pobieunik bowicm zamienił dnia
f), hltcgo 1547 r. z kanonikiem Janem Czcnnieliskim na Sanoki), a co więcej,

gdy w

tymże

jeszcze roku 1,)47 w sierpniu we czwartek po

Wniebowzięciu

N. i\lnryi Panny, odprawiaJ synod Jyecezalny;ł) na tymże synodzie powierzy!
mu

ważny urząd,

jego ambicYQ, a

ofiernla swego, przez co, jak sit;; zdaje,

może

chciał

i tcm lepiej do obowiflzkó\\' stnnu swego go

znć.

(Ortecho\Vski sprawował tę
w którym ją dobrowol nie złoży ł),

godność ni
Następnego

zllspokoić
przywią

do dnia II. kwietnia 1548 r"
roku po synodzie wydnl ks.

biskup pod dniem 4. kwietnin list do duchowieństwa w swojej dyecczyi,3)

w którym podaje

n:l piśmie

dekret tego synodu. Poleca zatem i nnkazuje, aby

przcdf'wszystkielll wierni dyccczyi obchoJzili po katolicku

swi~la

t. j, wstrty-

ll1ywali się od ciężkich proc i byli na i\lszy św. , zachowywali posty
wc środy, pil\!l,i i soboty, wc wilie f;wi~tych, w cUlsie postu czterdziestodniowego i w czasie suchedni. Boleje wielce nnJtem,

duje

pochwulę

u wiciu, którzy

wyśmiawajq

że

luterańska

sekta

kler, ceremonie

znai-

kościelne, wladz~

l.;oScielnq, kary przez nią nnklaJane, przecZl\ istnicniu czyśca, uwloczajq c7.ci
Najśw, ?llllryi Panny i Świętych Pańskich, twierdzą bezbożnie, że należy
przyjmować komunię

pod dwoma postaciam i i

wprowtldznją

inne

bezbożne

I) Ak'l' k(m~yuorll:lI przemyskiego li: r. UIl '!u;1\ ~. lUI''ł(ol T. XIII. fol. 261.
') Akta t.ega synodn 81'1 mUli nie:r.Ui\!Ie; J)r. Kon~ni(>w.ki (O. uJil)yil\u& 'L'. I. " •..~21J
\.II I", 6) ]lodl\je, te ,yuod to:" hyl )!wuhr"y V')!f)C'w Or)!("I!l,,,wlki,'''H', .'~,h,,\kic w(',\lng "'Cif"
20.1;..,,11. '<', .'0 OrLC(.howaki w~I'0,,,h13 1) 'lr,ykulAch pr/~iw n't'l111) I"",bny~b (III Uli.., Itr. !l:!1 )
lHlnO:!li .ię dO .yuodu I,,..,.~i ... 1I;~IIl" ~Wolh."NlI\I •. 1(146. 0IJh'rlljłlC ~i? nil li.:cic bllk"l,i,u
~ dnia .... kwiewl,. 1 ,, ~ 8, kl(rrcl!l' tre&.: I""dllj\', tw,cTlb\" iI!o I!)'noU hm hył uli. t.(l:r.wollany,lIl.I)'
I,ne:r. k"p l""ów POU"2y,; wiernych,l.Iy ,ue .Iawllli Polllud.u h.'rctyeki,u IlAukom, AI~ przy nAUctl
koliIlio l" k:ltolick,.,t:1\ wytrWAli, A k"I']'IUÓW nll('OlIlnj"("lIby iycio J,,'botu", l"OWA.I:r.;li, WI<ly_
.tkich t1ndutyc 3i~, ....,."tn:egllli.
I) .\kta kOili. billk. Vn.elll. T. XV. pud \lniow :Jd. liI!~}P!I\11I 16~1 r.
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lud do niesłychanych nadużyć. Sami docudzolostw. Odciqgnjq lud od poboż n ości
i religii c1m~cścijmiskicjt II przycillA"lIj!l do bczhoznoścL W pierwszej mierze
przyczyniają się do tego opłakanego stnnu duchowni, gorsząc zIem życiem
i postępkami wiernych, dopuszczając się grl.cchów przeciw cnocie czystości,
pijaństwa na plebnniach i cmentarzach i to podczas nabOŻCllstwa.
Na kazaniach mówil1 bajki i przystawili od rzeczy. Zakazuje biskup, aby duchowni
nic mieszkali bez pozwolenia biskupiego po dworach osób świeckich, by
\II nich nie odprawiali nahożeńsh\. To wsz)'stko zakazuje b:skup pod k<lr;'l
klątwy j wydalenia z dyecczyi.
praktyki,

puszczają

slarnjąc się p rzyzwycznić

siC lidmy,

pijaństwa,

Dalej nakazuje biskup kaplanom pod karą wvl:l~.::in, nhy donosili jf'nlllJ
lub nrchidyakonowi o tych osobnch, którc sprzyjają sekcie lutersldej. Tych
duchownych, których życic zniesławiało j ich silmyC'h i innych upomina, by
odt"d prowadzili życic j{ll< najuczciwsze. Poleca w kotku, ażeby tcn list jego
wszyscy przepisali i cz~sto odczytywali, iiby si~ nikt nic m6g1 wymawinć
nieznajomościq jego. Ostatni, który ten lisi otrzyma, ma go po rrzepisaniu
odes!nć do urzędu oncya!n w Przemyślu. Tegoż roku udal się biskup Oziaduski do Krakowtl on obrzędy pogrzebowe po smierci Zyg1l1untn Starego.
Biskupi kolejno po kościołach krnl<owskich r-.lsze św. odprawiali (w lipcu).
Biskup Dziatłuski odprawili! naboienSlwo u św. Anny naznjutrz, po pogr"l.cbie
w piqtek i \\. niedzielę u Panny r>.laryi nn rynku. I) Bml u,I1.ial w sejmie
piotrkowskim i nn nim poszedl za mylnem zdanicm prymasa r..liko!aja Dzierzgowskicgo i popierai je, by król Zygmunt August zenwll małżeństwo z Barbani, jako niewnżne, bo jO!;! dao,lestinum, contm dignitalem et canlm bonam
famam. Następnego ruku napisal biskup Dzioduski do papieża Pawia III .
obszerny list, untowany w Brzo7.0wic, dnia 18, lutego 15-19, proszqc o wznowienie soboru trydencIdego prJ:eJewszystkielll dla ugoJzenia dyssydent6w
z koScialem. W liście tym opisuje oplaknny st1l0 kościoła katolickiego \\' I'ul·
sce i swoje usiłowania celem PO\\'strzymania dalszych naduiyć. Między ionemi
pisze w tym liscic: "I~aczy przyjąć du wiadumości Wasza Świątobliwość, że
wytężam wszystkie sily i pracuję obecnie, jak pracownlem w inny..:h dyeeezyuch, z ktorych zostnlem pr,cllicsiony, nad zachowaniem czci Panu Bogu
nalcżnej, aby nic pow:>\3l jakiś blqd heretycki i ahy dyccczya powierzonA mi
od P. Boga przez Wasżll Świtltubliwosć nie była zamiana niepr:llVościq heretyckll. Zwykłem bowicm nIltychmiast przeciwko takim, którzy herezye ro~

•
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szerzajq, występować procesem , a potem karać ich, zwykłem sam głosić sł owo
boże i utwierdzać lud \,,"' stałości wc wierze." ')
W roku tym rozpoczynajll
siC dla DziadusJdego minowo
przyjaciele

tegoż

przykrości

ze strony Orzecho\\'skiego. Dawniejsi

obsypywali go za jego pojcJnanic

lnmi i ztlrzutnml, Duma Orzechowskiego

ul1lnr! Zygmunt 1., Ortechnwski

napisał

była

1ll0\\ę:

się

wielce

z biskupem paszkwipodrażniona.

Kiedy

Funcbris omlla hubita ad

Equitcs Polonos in funerc Sigis. Ja gełl. - emcovine 1548. Vcnctiis 1518
W mowie tej umiał Orzechowski skupić i \\'ymzić uczucia, kt6rcmi
byly przepełnione serca wszystl,ich względem wielkiego monarchy. Obiegkt
onn IV tysillcznych egzemplarzach Europę i z.icdnala wielkq sławę autorowi.
Ortcchowski z/lczyna nanowo występować przedw celibfitowi, fi to Ilvjpierw
Oglfiszujl\C obronę plebana krczonowskiego, Walentegot), z dyeeczyi kralmwskiej.
Nnstępnie popychany przez zlą wolę, biorqc sprawę swcgo osobistego uczucin jako sprawę publiczn'l, biegnie na sejmik \\' Sądowej Wiszni, jaki 1'ię
odbywal, 10. kwietnia 1550 przed sejmem koronnym, który był naznal'zony
na 4. maja 1550 w Piotrkowie i tam z całą namiętnoscią zapalonej i niczem
nic poskromiollej duszy, w niepowściqgliwych slowach występuje przeciwko
przez niego urojonej tyranii t. j. celibatowi, która księży wtrąca w prtepaść
gr.lechu; poczem dla upozorowllniu j"koby heroizmem tego, co mu prosIli
tylko dyktowała namiętność, ogłasza, że dla przykładu wszystkich sam się
ożeni. Wtórował mu wc wszystkiem jego poplecznik i przyjaciel Marcin
Krowicki. Cała szlachta zgromadzona na sejmiku, przyldaskiwnła słowom
Orzechowskiego. Gdy zaś obecny na sejmiku bisk!lp Dziaduski, zdumiony
śmialościq i zuchwałością lego wystąpienia, zapyta j go z calą powug<1, czy
w istocie myśli to uczynić, odpowiedział Orzechowski, że lada dziel1 to zrobi.
Biskup powiedzinł, że w takim razie nie będzie go cierpiał w swojej dyecezyi.
\Vledy powstala nadzwyczajna burm na biskupa, że szlachcica, dla sprawy
tak uczciwej (sic.) chce pozbawić czc i, posiadłości, 11. nawet życia. Biskup
Dziaduski widzqe, że szlachta {rzymll s tronę Orzechowskicgo, opuścił sej1l1iJ;:

l) "'beiu('.r T. II. 101. 666 'fil cyh.cyi X. Pnwlo~k; egQ FI •. 2fj7 "du. 1' ) Sl.lI.nisllli Oncthowsk, tl.d tiAlnuolcm !oIIlClitjuw,ki ł'l'i~CClpurn Cn!.eovie118cm Ornl,o
liro Vnlol.lillO. 1'101",o0 in KrcltOllÓw. Cneovi:ul 111.0 Mai 21. }>') polsku, 1'0 I!!.ciuie H~~ l'1t11.
ni~ll\lIS Onł'chowski. Hllmu .. li M :'ci~jOW3ki. ?'Ufl\"·;!'.1\ llil9 J\ll1; 29. i (IruSi liet 11 dl\ly rremi_
~titl.e 1"'9 Nnv I. K O,""O lli (! w~kt OriuhovinUII litr. 21,ił - 270 i
~tr. 281-287. Nil. tę oloro"tJ.
i 11:\ tcn li!~ o,lpisujo hi llku l! 811mu!'.! Mllci'-'Jo w~ki li~lell1 z l\.nk owA r; k o'\"" r. IMO, w którym wykll .. ujn 1"'1111.'1\ W,.JIIUę ]u'zc:o: koeciól w ~pr:\wie eel,bRŁu, WlIl>fHbll\wnolW tl1,llI. ... tych
wny'lkicll, kwrz,. '14 lItl 1lIl.,,,,,i,,,iolll c~Libl\1.", :1 ('o 010 Wlllent('go, probo5ZC1,1I krcltono"lIkie~o
odL!i.ntjl', :In 1."0 ollll,h:i1 w Ulmku h i~ ku l.ilO Lipowcu, Ilby ' .. m IlOk ulIJ o<l"rI.... il. O.ichoviMl~
_tr. 49 1_301,

.,,1
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wc Wiszni. Przyjechawszy do Przcmysln, rQzcs!.t1 do wszystkich
urzędów następuj/Wc ogłoszenie: "Ponieważ

kościołów

i

Orzechowski nie pomny na oho-

wiqzki. ffinlżenstwo swoje przys7.le bezwstydnie po cnlej dyccczyi rozglaszn.
co nam nn sejmiku

\V

Wiszni wobec

posła

królewskiego i zgromadzonych

stanów publicznie oswiadczyl, Ił to w celu wprowadzenia herezyi Lutra, przeto
my chcąc 1.;1.wcznsu temu ztlpobiedz. gdy rrzysi~gę SW" przy ordynacyi i
drugą nn wniosek prokuratora LLczynionl\ złamać usiłuje, rozkazujemy VJam
egzekutorom, pod obowi:tzkiern świ!;;tego posluszcnslwlł. i pod cl,skolllunikll,
abyście osobiście i rozlepieniem niniejszego pisma po drzwiach kOScielnych
Orzcchowskiego upomnieli, jak my go ninicjszcllI upominamy. aby poprzcstn ł
oglaszn.ć swoje przyszłe małżcństwo, nie zapraswł publicznie nn wesele, aby
odst.1pił od spra\vowania świętych obr;wdów i l,az1lI1, rellliter et cum elTectu;
gdyby zaS w ezem przeciw ternu wyłuoc?')'I, my go nic trzema, ale ?,n pierwszym pozwem czy stanic czy nie stanie, wedle pruw boskich potępimy,
małżeństwo jego uznnmy za niewainc, jego zaś jnko heretyka i krzywoprzysięzcę ods!\dzirllY od czci, z Jyecezyi naszej na wygnnllie sknrzcmy, n dziedziczne Jobrn jego zaciqgniclllr.· Ogłoszenie to donioslo się wnet do wiadomOŚci obradujących na sejmiku stnnów. PoJ wpływem agitaC)'i Orzcchowskicgo
polecono obranym posłom, llby sprawę Orzechowskiego na sejm koronny
wniesli i nie dopuSciJi, aby szlm.:hcic polski O rnaliellstwo był s1ldzony Spmwa
tn wniesiona na Sejmie piotrkowskim, gJzie Ilarobiłn wiele niepokoju, wyrzf\
dziła wicie nardzo przykrosci biskupowi Dziadusldemu i stala się powodem
piętnastoletniej walki między stallem świeckim, a duchownym. Na sejmie piotrkowskim Tarnowski przywoławszy Piotra K mitę, zapośredniczył pokój i zgodę 1l1ięJzy biskupem Dziatluskilll a Or.lcchQwskim poJ tym wa runkiem, że
Or'.lcchowski wprzód się nie ożeni, aż otrzyma pozwolenie papicżu. ' ) TymczĄ
sem zlutrzała szlachta, jak Gorlwwie, Zboro\\'scy, Leszczyńscy, ustawicznio
pobudzali OrzcC'howskiego, aby zumiar swój do skutku doprowadził. On przed tem jeszcze, bo w r. l;:)bO, namówił do l.uwarcia mlllżCllstwa Marcina I~rowi
wickiego, proboszcza ze S.\tlowej Wiszni. ~Iarcin f\rowicki pochodził z Torunia. Ojciec jego nazywał si~ Kro\\'a, on nazwĄ] si" I\rowickim; był lat kilkannścic komisarzem dóbr Kmity i od niego otrzymaJ probostwu w S1\Jowej
Wis7.Ili. Kiedy w pr.lejeŻJzie z PrzemysilI do Sądowej Wh.zni zanocował
w Zurawicy LI Or-.lcchowsld"go, tcn go nakłoni! dl) tego IJwlżcństwa, wyszokawszy mu natychmiast żon\; w osobie :"lagdaleIlY, corki Stanisławo IJobied,d(14

I) L. K uLAlI\.:
(111 XV I w.• tr. '.lo.

~tl\.lli~ l a'" Ot~~~b(l"uki

I wpl)'w

j~go

nl\ 1t~,·n;r(lAI'!lliUl w 01111(0

'lI(or.\."

•

-IMskiego. Zawiózł ich do kościola parnl1ałnego w Urzejowicach, gdzia im w st·
dwcncie tllmtejszy proboszcz O"tafi , z"konnik Bożogrobec, śłub dal, nic , .... icdząc, że h:rowicki jest l,:sil;dzclll. Po ślubie odwi6zł ich Orzeehowski do siebie,
gdzie

sprosił

licznych

żej wsp o mniałem ,
gdnleną

gości

sam

i

sprawił

poszedł

za

huczne

przykładem

wese łe I )

Wnet potem, jakto wy·

Krowickiego,

żeniąc się

z Ma·

Chelmskq.

Biskup DziaJuski, dowiedziawszy się o tem niby mnlŻenstwieOrzechow·
skiego, pozwnl go pr.:ed sqd biskupi z trzema townrzys7.nmi, a sam zamz wy·
jechał

z PrzemysIa. do Brzozowa. Orzechowski dogania biskupn w 300 koni,

w towarzystwie slinchty z najpie rwszych domów nIskich w Brzozowic. Bi·
skup nic chce go sądzić w podobnem otoczeniu i na mocy dawnego zakazu
ogłasza

dnia 8. kwietnia 1551 r. wyrok, rnOCI\ którego

skiego uznaje za

nieważne,

malżcll stwo

Orzechaw·

jego zas slImego jako heretyka wyklina, od czci,

dóbr duchownych i świeckich, ruchomych i nieruchornych odsądza i skazuje
wygnanie'). Król bawiący podówczas we Wilnie, potwie rdzil dnia ~O. paź.
dziernika 1");)1 r. na. przedstawienie prymasa wyrok biskupi i roz1wzo.! Piotrowi f.:micie, jHko starościc przemyskiemu, wykonać go.') Skutki wyroku by ły
nusIl;pujqce: !<mita miał dopilnować, aby Orzechowski opuścił natychmiast
kraj , w razie gdyby tego Orzechowski nie uczynil,

miał obowiązek pojmać

go

I) C~ 1 1Io IQ .pr/\ wQ oplaujllo: Ort~how8k, w li~eie ",Mny"''' l.U'''''''6Y dnia 16 grudnin
1660 ,lo J"koSlm rr~yhl:lkl~lI'o. \Onl'i.oviMIIII ~tr. ~3 ' d ... :iW}; ~"Ul Kro ... ,,:.ki w li~h'ch ,lo .1:1k,\I", Pnyl,,~k;ego , do l'iGlrl K,n,~y \tl\mte sIr. 701 .OU) lU. oiskup D;\i:"I,,~ki ,Io ... ,..,bill. ... ~~.y ~i~ o u'n\ ~lIjidu 1.1\,...:1.wol KrG ... itklego 1,1'%.~d .... ój $110,1 n,' ,b.ie" 17 . @lycr.,,'/\ do 11r)<O)(0... 1\. Kro .... leki j~h'" tlllll, "le :'tll.,llIicki w Dubifeku U\tnymnl b«) , tlhk1olltl, 'Aa sil! ,lo llrl.O'
1Io0WII I'I'X ...I '110'\ 1.oiBkupi III, .t:Jw'!. ~Str. 110). Wlooy kil. loiskull ,h.krel~m z 16. ItytZ nk\ 1.'\61
f. " yk111.1 K rowitk l ~go, OIlallollzil od be.leHcyó", i 'l: llyeeezyi "'yd"li';' mu ~l~ nll.kl\Z~l. Krowi.
\\kl 1"zeni&1 ai" IV k'lI.kowakie do Pi""z;ow". lłylo" zwolennik;e.u ulIjl,le.w L utrll II p<ltelll
Z",,·ingliego. W ' . 11j 6~ by l I,ny kAlwil'"k,ent ... ytlll\"'Il, z" ~jd,,jl\c si.,. nil 'ynodzi .. t~got roku
.... Koimin,e j>Qd K.. Hue,u. ZA ~I"dem Lillmlluinl\ i Gr~el;u t/.1I Plluli will.I p~j"iI 1:1" 8')'1I.11;"""
Brn! lIdrJnl .. roMIl owie IliGt,koluk;tj '" cZI'Bie lejum w r. IMa. p",ec, wk o Sarnickiemu, j"k
ro,..uid I.yl Ul\. Itj .. id~.e k .. tel"llkl", •. 1563 ... Moro111eh, ""uleczk .. "odlnskiem. lIy l III\. ~.jM:dl\ch
kllcer"l!kieh r. t "61 w .1.~ńe"eiJ • w 8krltyuule, Z O.uclll'l ... k"u vorot"iI .i,) i l,i81"" kn wy.
81~l'ow,,1 pr2.cru .. ko ",emu ... 1"'UlllCh .woieh I I:1M;y ... ,,1 gv j,er!!tyk,,,,,,. "Oleiniek,,!mu wynu.
CI\., te ... I'i"e:r.ow'e KrQwi.·kiego I jemu p(Hl olmycb ln,.run (l ' ril,hOvi",,1I. lU. 868 1190. Z I'i".
tz;(! ... a pn:~"iósl II') Kro"ieki "II mlni!:t'fl do Wodzi!! ..... ill., .1:unl~A do w,.g.o.. cm, uAk(\nlee ,l o
l'ill.łkó .... 110<\ Lubi, .. , gdde UHu,rl w grudoiu r. H,la. NIlIIisal : Chndeijnuakil', 1\ tnlobliw~ nil.
pomnie"'e do k",\lc .. ~kl ..j M,loic" 010 ... uy.tkleh p"'ów korony pol.k.ej liilj! r. )1".il,1 Id
ru\pi,~';' , wy <j"ć osobue u"vomn,enle do loi.kupó ... J. M. Ouoli,hki: W ,,,,lomoMi b l~t. kryto
T. IV dr. H:I i -aH,. Wyrokiem biakupa l,uemr.1r.iO{o:'o był" jllkn.ł k8l4i.k/\ MJ,,"ai rl/\ Krowi~kICl.
go !kUlln/\ 111\ ' tOll 24 m:u·ctl 1[,[, & r. i rzeczywi~c.i" 5pll.lo11l1. (AkItI bukupil'l z r. l SSł pod ,I ...
24 l1laf'CII Ukp. /lrcluYl'. kon •. p1'101D. ob. 11IÓ). llylA to upe ..... o jedna :II tych ki,,,,.

' ) L. KIIMl.s.; ob. elL.
.., Oritho.,.ia.lu~ Itr. lU.
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sdqć.

Orzechowsld

lęka się

l;j~ -

\\'yroku bisl:upiego i porusza niebo i ziemie, a-

by go udaremnić. Odtąd Orzechowsl·:j nie opuszcza żadnych zjozdów, sejmów
i sejmików i wszędzie porusl...'1 swoją sprawę . ]{icJy synod w Piotrkowie, wy1.lął Stadnickiego, o kt6ryrn nieco później będz:ie mowa i Lnsockiego, ci dwoj
pod kit;runkiem Orzcchowskiego potrafili do tego stopnia rozjlLtrz)'c opinię i
rodburzyć

sejmiki,

że

te wszystkie bez I\'yjlltku dhly obranym poslom pole-

cenie, nie radzić o nic7.crn, nic pozwalac na nic, dop61d król władzy biskupiej
nie okresli i wyrokó\\' zapadłych nie zniesie. Pod lellli wrnzcniami rozpocząl się w Piotrlw\\'ie \I' r. 1552 sejm. Zebmny slan świecl,j, senatorowie i poslowie byli tal. na biskupów

rozdrażnieni, że

nl'ljpowfliniejsi i nnj<;tllrsi nic zda-

lali

się IV

spokoju i równowadze ulrzymnc. :-.In sejmie, 1111 który przyby ł i OrZecłlO\"'sld, \\'rzn10 II'sz)'stlw. \V I.ole biskupów postnno\\'iono radzić nad spra-

wą

Orzecholl'skiego. Wezwano Orze~howskiego na synoj, który się równoze sejmem odzywal. Ponieważ Orzccho\\'sld uczyni! na synodzie wy-

cześnie

znanie Wiflry,

więc :t.djęto

z niego

kh\twę

i dano mu rozgrzeszenie na 1 rok

t. j. (lo oS\fltecznego rozstrzygnięcia stolicy Apostolskiej. Sprawa Orzcchowskiego poszłn więc 00 Uzymu i ciagnęla się tam bardzo powoli. Wreszcie w r.
1.356 prymflS na synoJzic \\' LowiczlI, ilU wniosek nunC)'Llsztl papieskiego A-

lojzego Lippomaniego cofnąl rozgrzeszcnie. Wtedy Orzecho\\'ski llnpisal i postanowi! wydać dzieliw: l~erulliulll I~omne. Bi."kLLpi namawiali go, aby nic IV)·
Jawal tego dziela, czego on rzeczy\\'iście usluchn\. Na kilka lat przed śmier
cią, bo IV r. 15GO upoważnil papież Pius IV legata swego, Jana Bongiovanni.
biskupa

kamerińskicgo,

do

zdjęt'ia

1,lqtwy z Orzechowskiego, co

niono na synodzie w \Vars7.uw!e.') W r. 1500

postradał żonę

też

uskutecz-

Zmęczony IV~J·

kami i złamany niepowodzeniem, zamyslal o oJzyskaniu goJnosd i urzędów
kogcielnych, gdy tymczasem w miesiącu paid1.ierniku zakoń.:zy l swoje burzliżycie,

licz..1C 5::1 Int.
Sprawa Orze.:howskiego rozpoczęła długi szereg wyrol,ów, jakle żarliwy
biskup Dz;nduski na niepomnych na wysokie stanowisko swoje, duchowny<:h,
we

mllsiał

wydnc. Nale;i:cli do nich ~I:l.rdn 7. Opoczna, mistrt; nauk wyzwulonych,
pochodzący 7.. nrchidyecezyi gnieini~!isldej; był on proboszczem Iwsciola szpitalnego ubogi..:h w

Przemyślu

i

kościoła

pl.lafialnego w Bobicach.

Już W. r.

I) Onec"ow~kj byl I"Mrurn blInłzo 1.• lol"y", i pilnY"l. W 1(\\",11 od 1:l37-tt"GlI wytl/\ł
dzie l więk~zy\lb i m"iej_iIIye 5~. I'rOc~ lego jeu 12 ,Iziel. " kt6ry.:h 1: \I..'l ll\ pe ...·no.ci.. nie inOtp/\ orzec, czy S:ł jego piÓm. !i~I",,,1 ró ... "iej bl\nJro wielo i li~tÓw. Z~brlu,ielP , wy!lalliem
dziel ,lo)tycbez~~ "j~ wyd~lIl'ch i J,,,,', .. jegv z"jztl ~;ę Dr. J6zet Korzeniow,k., który je ... y_
di\1 J)O,I tytulem ;' OriCII>'>1·11\1I11,. O]fI'ri\ ",e,l,tft
epj~tull18 "u.lli~lpi Orz'·cho .... kl. IM3_lrtG6.
"01. L CrllcO.;lIe 1891.

6'

"

IM -

1547

wezwał

go biskup przed swój

nie nauk heretyckich. Wtedy
dy \V r. 1550
gi heretyckie,

otrzymał
zaczął

od
tern

18. sierpnia 1550 r. pf".led
dów. Dziaduski

napomniał

trybunał,

jako podejrzanego o wyznawa

przysi ęga, stwierdził

swoja,

prawowiernosć.

Kie·

S tani sława

Stadnickiego, wła ścici ela Dubiecka księ
gl ośić nauki kacerskie. Wezwany w dniu

śm ielej
sąd

biskupi nie zaprzeczyi zarzucanych sobie

go po ojcowsku i dal mu czas, aby

błę

się namyślił

i

bł ędy

swoje odwołał.
I'::iedy po raz drugi mial być wprowadzony przed trybunał biskupi, t:lk
wielka liczba szlachty otoczyła pa łac biskupi, że biskup, lękając się gwa ł tu.

try buna ł sądowy przeniósł

den sposób nie dni
bisk up l(azul go
z

Przemyśla

z pajacu bislwpiego do katedry. Obwiniony w Żil·
do uznania b l ęJu i odwołania go. Wtenczns

się nakłonić

uwięzić, 1\

dla

większego bezp i eczeńs t wil kazał

do Hlldymna. I'::iedy go

przewożo n o

go

przewieść

zoslnl wyrwany z

rąk

10-

warzyszących

llIll stróżów przemocq w bromie przemysldej i zaprowadzony
na zamek przemyski , skqd przy pomocy tejże szlachty udek!. Biskup wyznamu nOwy termin na dzieó :t września 15.50 r. do Brzozowa, ł\ kiedy
tam nie zjawi!. og łosi ł go POz<'l.ocznic herctyh:iern, pozbawionym czci i wyklę

czył
się

tym. Odjl\l mu wszystkie jego benel1cya i

slmzał

na wydalenie z dyecezyi.

(Aktu biskupie t. XII I. pod r. 1550). Drugim tnkim księdzem byl Jerzy 1'0bołkfl, adtninistrntor kościoł a w Mościskach. W r. 1519 dnia 7. sierpnia za·
wezwał

go blslwp przed swój

trybunał

za czy tanie

ksiilŻek h~retyc!.:ich,

za

b lu żnierstwa

miolane na Malk~ Boskq i za wygadywanie na hierarchię kos·
cieIOl\. Przekonany o b ł ędzie upokorzy ł się i za wstawieniem wojewody kra·

kowskiego, Piotra Kmity. otrzymał przebaczenie od biskupa, który mu pozwo l ił
przenieść się do innej dyecezyi, by się mógł gruntowniej oddawać nauce teologicznej i przez przestawanie z
się
si ~

kapłanami pełnymi

ducha

Bożego utwierdzić

w wierze katolickiej, Olrzymawszy w sposób prxlstęp ny uwolnienie, udal
do zarażonego herezyq l u te rs ką S ta n i sława Stadnickiego i ufny w jego

protekcyę, zac?.11 tembardziej powstawać na cześć Świętych, na posty, obrz~

dy kościelne, na ofiarę l\·lszy św., odwodząc lud katolicki od prawdziwe j Willry a p rzywodząc do błędów heretyckich. Na żądanie instygatora zastal Zl\wezwany na dziell 2.

pażdziernika

1549 przed

sąd

biskupi, a kiedy nie s ta·

wil się, biskup ~ozaoCzme wyklął go i wydalił Z Jyece.zyi. T rzecim był Wojciech z lIży, w ikary \V Niedżwiedziu, dyecezyi krakowskiej, własności Stadnickiego.

Zarażony

przez proboszcza Feliksa

szyna, przybyl do Dubiecka i tUlaj
według obrzędów kośc i ola

och rzci ł

Krzywka (Cruciger) ze Szczebrzesyna

Stanisława

Stadnickiego, nie

katolickiego, ale na sposób luterski. W kazaniach
swoich występował przeciw wzywaniu S więtych Pańskic h, przeciw l\1szy św ,
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I=rzcciw l,ardYJ11.110m i Ojcu sw. Msze ollpmwial na sposób heretycki i rozdawal lwmunię rod dwiema postaciami. Biskup DziadlIski wyjdą! go \V dniu lO.
lipca 1&5 1 i skazal Illl wygnanie z dyecezyi przemyskiej. (Akta biskupie z daty
10. lipca 1551). Czwartym był Tyburcyusz Borussawski. Był on przedlem proboszczem szpitalnego kościoła w Snnoku. Póżniej przeniósł się do RyIllanOW<I. \V kościółku sw. Andrzeja odpmwial w samej komzy i stule mszę
\\' języku polsldrn, odrzucił ubiory koscielne, miewał we wspomnianym koscióUm kazania herctyddc, odwodził parafi/Ul od llczęsz,:zania do koscioln parulilllnego, powstaw ał na posty, udzielal komunii pod dwicl1JU poslaciruni tak
samemu Sienieńskiemu, jal, i kilku icgo służebnikom. Biskup Dziaduski zawezwał go przed swój Slld na dzictl 26. maja 15;):3 r. Kiedy nie slnnął, 0glosił go heretykiem, wyklętym, bez czci, ocljll' mu wszystkie posiadane benelicya i wydalił go ze swej dyeco.!zyi. (AkiII biskupie pod datą ~(j. maja 15:'3 t. XV.)
Pif\tym IIpostatfl był Hieronim Piekarski proboszcz w Chyrowie. Kiedy
je-szcze był wiknryllszelll w Hadymnic, był podejrzany o spnyjanie herezyi.
Przysięgą zlożon<\ oczy~kił
się z
tego podejrzenin. W r. 1550 instytnowal się nn probostwo w Chyrowie i przy tej sposobności przyrzeki,
że niczego nic będzie uczyl, coby nie było zgodnern z !lIlIJkl\ katolicką. W
\[Jt)4 r. udał się na LilWę, przyjqt herezyą i pnylączył się
do herctyków tej pro\\Iincyi. Zawezwany przed S/Id biskupi nie stawil się,
(Hatego też ksiądz biskup zato, żc przyiął herezyc, że bluźnił przeciwko sw. Kościołowi.lmtolickietllu i Ojcu św., przeciwko Matce Najśw. i Swiętym Pnńskilll,
oglosi! go heretykiem i wykliitymt pozbawił go pr'::lbostwa, jakie posiadaj i.
wydalił z dyecezyi swojej. I) Dalszym kapłallcm, który zakrwawi! ojcowskie
serce biskupa, był Stanisław Lutornirski, syn Piotra, podkomorzego sieradzkiego i Jadwigi Szcza\\Iińskicj,sekretarz królewski, a w r. 1[)3]. po rezygnacyi Jana Drohojowskiego, kanonik przemyski (Otr".tyrnaJ kanonię przemyskłj
uposażonll Pnikutem). Zostawszy kanonikiem zatrzymaj probostwo w J"::onipie i Tuszynie. nrchidyecezyi gnieżniet'tskiej. W f. 1;)54 przyjął herezyę luterską i wyznanie nowej wiary luterskiej podnl na synodzie piotrkowskim,
Biskup Ozilluuski wyklął go, pozbawił go kanonii, a pismo jego został o spalone.') Dalszym herelykiem II' dyecezyi był Kasper, ksiqdz włóczęga, który pr-q.
by ł do dyecezyi, nie nwjqc od swego biskupa żadnych dokumentów i zamieszkał na dworze Stadnickiego, podajflc się za biskupa luterskiego. Odprawiał

lO"

I) Aku. bIskupie I. :XV. 11łJ,1 ,It,t~
l'rMlI\y-'!u.
f) Ttl.lute PQd J."iem 4 lulegi!.

t. IiIw:!

l M,b.

}{\.kQI,i~,u

k.Qn~lUQn"

bilkupiego
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mszę IV języku

polskim, udzielal chr.du .v sposób luterski, udziela I komunii
pod dwiema postaciami, blużnil przeciwko Najsw. Maryi Pannie i Świętym
Pańskim, powstawał na posty, modlitwy, odpusty. Biskup ogłosi! go
hen~
tykiem, wykłąl go i skaza ł go na wydalenie z dyecezyi swojej. I) Dalszym heretykiem był Ambroży, przyb!ęda z Niemiec i rodem Niemiec. Przeszedłsz\'
Prusy i Szlqsk, osiadł w Rymanowie i tutaj zacz/l! szerzyc błędy heretyckie.
i\siqdz bislwp ogł osił go heret)d<iem i z dyecezyi przemysldej wydałił.~) Innym
heretyki~m był Andrzej z Drnowa, proboszcz \II Oylągo\\'ej, własnosci Stani·
sława StadnicIdego. Z powodu kazali, które tchnęły herezyą lutersk,""
zost,I!
dnia 7 czerwca I f>59 r. wyklęty i pozbawiony probostwa. J ednakże później
już za bisl<upa HerJ:.urta (7. lll 'Lja ł504 r.) wyrzekł się herezyj i otrzymał rozgrzeszenie. Józef :-'Ienicld, proboszcz \\' DlIbiecku, poczqtlwwo opieral
się dzielnic
St.mislawowi :::;tudnickiemu, ale póżn:ej pozbawiony probu.
siwa IV Oubiecku, uda! się do l\rzywczy i tam zacząl glosić błędy
heretycl{ieJ rozdawać komunię pod dwiema post!lciami i zaprowadzać inne nowosci luterskie w cercmoniach i spiewach kościelnych. Dlatego za
stał od biskupa \vyklęty i pozbawiony pro!)ostwl\ dnia
7 czerwca 1550.
Jednllkże później blędy odwołał i oll'zym:lł rozgrzeszenie.
Wojciech ze Iheszowa, proboszcz w Tyruwie woloskiej, dla odpadni~eia od wiary katolickiej
do sekty luterskiej, został wyklę ty i z dyecezyi wydalony. Dalszym heret.\"kiem, przeciwko któreLlIU ks. biskup wystllpil, był Jan ze Strzyż:owa, Id6rego
bil>kup Dziaduski nazywa pseudosacerdotem. Tego Hieronim Stano·Bal, właSci·
ciel Nowotłińca, wypędziwszy prawowitego proboszcza, mianował proboszczem
\V Nowotańcu. Biskup Ozi1h.luski ogłosi! hcretykicm \\spomniancgo Jak6ba je·
szcze dnia I. lipca 1558 r. 3 ) Ksiądz biskup Dziaduski miał do walczenia nie·
tylko z apostatami kapłanami, ale także ze swoimi potężnymi dse.
cezanami, którzy rzeczywiście ca ł q dyecezyę przemyską bardzo zanie·
pokoili i wielkie nieszczęścia dla wiernych sprowadziłi. Do takich należe
li: Krzysztof Pilecki, d:dedzic dóbr )aElcuckich, który pierwszy w dyecezyi
przemyskiej zaCZĄł prze:iladowac obrządki l{ntołicJde a zaprowadzać luteranizm.
Zakazał odprawiać w kościele parafialnym w La.ńcucie officium o Najśw. Ma·
ryi Pannie, \\' dnie postne nie tylko sam postów nie 7Achowywał , lecz także
nakłaniał do tego swoich poddanych. Wkrótce potem przepisal duchowiellstwu
przy kościele parafialnym w Ł.'lIlcucie nową luterskq l iturgię. Sp rzeciwiających
się kapłanów nie tylko pozbawił dochodów, ale nawet k~ltował aż do rozlania
' ) T Amil! pod dui em \~ marCA 16fC. f.
l) T "mte ,!Od (lni"", 22. hJlfgO lC.ri5.
') ł'roe<"y i wyroki nil nieh :tn".idują IIi" we ....spomwllDy m Tfkopbie 1l"J.u.cJ.onym IicI"'I XV •. a zaw]c r"j.eym akUl ~ IlIt 1652-16G8.
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krwi. Biskup Dziaduski dowiedziawszy się o tern, napomniał go, aby poprzestal to czynić i aby się stawił przed sądem biskupim w Brzozowie w pil\tek
przed

niedzielą

stępk6w.

palmową

w r. 1548 i aby się usprawiedliwil ze swych roPilecki biskupa nie uSluchal, przed sqdem biskupim nie stanqł i ka-

tolik6w w swoich dobrach dalej przesIadowal. WteJr biskup dekretem wydanym
dnia 19 kwietnia 15·W r. wyklął go, fi, na miasto L:Ulcut rzucił interJykt i pol ecił, aby zaprzestano całkowicie odprawiać IHlbożerlstwa. I{aplani mieli dzwonami zawezwac wiernych do kosciola, mieli im

wyłożyć przyczynę

interdyktu

i po potrójnem udcrl.cniu wc dzwony mieli zapalone świece rzucić na ziemię
i ogłosić Pileckiego wyl<lętym. Lecz Pilecki wypędziwszy duchowicnstwo parafialne.

sprowadził

do Latlcuta ministrów protestanckich,

między

1\l6remi

był

Bartlomiej z ;\1ościsk apostata, w.vklęty później przez Walentcgo Herburtn.
Drugim takim poplccznikiem protestantyzmu w dyecezyi przemyskiej był
Stanislaw :\lateusz Stadnicki, herbu SzrLcniuwu, WlllScicicl Dubieckn z pnyleglosciami t. j, Bllchórca, Kosztowy, Iskani, Nicnadowej, Jawornikn, D'lbr6wki,Dylllgowej w województwie ru!:kiem i NieU7:wiedzia, Tyczyna, Damiank', ChClrzelo\\'n w województwie krakuwskiem. Za spra.\\·11 Feliksa Krzyżaka
wyznanie luterskie w Niedźwiedziu w r. 15.-)1, poczem wprowadził je
w Oubiecku. Biskup Dziadusld dowiedziawszy

się

przyjął
także

i

o tych heretyckich znkusach

Stadnickiego, przybył Osobiście do Dubieclm i tUlaj po ojcowsku, w cztery oczy, nuponmiał StadnicIdego, u nawet go prosil, aby poprzestlIł szerzyć w dyecezyi jego, n mianowicie w mieScie Dubiecku

herezyę

z wiclkiem zgorszeniem

dla wiernych, z Ulgllbu, dusz chrześciar'lskich i z pogwałceniem statutów tuk
Iwścielnych, jak i rzeczypospolitej. Ojcowskie napomnienie i prosba biskupa
Dziaduskiego na nic się nie przydały. Stadnicki sprowadził sobie do Dubiecka
Wojciecha z lIży, wikarego z Niedźwiedzia i temu polecił ochrzcić obrzędem
luterskim syna swego. Wtedy Oziadllski zawezwal przed

sąd

swój Wojciecha

z lIży, który głosił kazania w Dubiecku bez pozwolenia biskupa i proboszcza
dubieckiego i w kazaniach tych glosił blędy beretycIde, o jakich już przedtem
bylu 1110·""a. Biskup Dziaduski Ulwezwal Wojciecha przed .sąd swój do BrLOzowa.Nie Slamll nu nim on sam, ale stan:\1 StadnicId, który wyznal, że zarzuty czynione ks. Wojciechowi są prawdziwe. Wtedy biskup nieobecneg:o
wykll\1 i nakazuł mu z dyecezyi swojej wydalić się. ~Iltno tego Stadnicld
Wojdecha u siebie zatrzymu j i
w Dubiecku

\II

drug<ł

niedzielę

poleci ł

adwentu

mu, aby w koSciólku szpitalnym
odpmwi ł

;\ lsZI; w

języku

polskim.

Msza ta według zapisków w nktach biskupich, odbyła się w nas tępu
jący liposób : Po introicie, kolJektach j epistole, chlopcy szkolni wspiewali Ilrt

-

(prozę) o Duchu św. Po ewangelii był o kazanie. Potem za·
wierzymy IV jednego Boga" a ~otem Litanię do Wszystkich
Świętyc h z opuszczeniem wezwania : św. Piotrze, módl si~ za nami. Po "Oremus" odmówił modlitwy (secretas) i prefacyę na sposób luterski, a potem po
wiedziawszy ~ Sanctu s" Opuścił kanon. Wy rzekł szy słowa: "Qui pridie, quam
pateretur" , wziąl patenę z chlebem, zwrócił się Im lud0\vi i powiedział: • Paweł tak mówi: .. Wiara ze słuchania i t. d., a wy słuchając kazania i słowa
bożego, rozumiecie, ż e prawdziwie tworzy się cialo pod postacią chleba, a
krew pod postacif\ wina". l zw racając się do ludu w poswwie stojącej, wy·
powiedzia ł slowa konsekracyjne nad chlebem i nad winem. Postawiwszy po·
tern kielich na ołtarzu powiedzia ł: Oremus! Praeceptis salutaribus moniti itd.
Odmówiwszy Pater noster powiedz iał: Pax Domini sit sernper vobiscum. Potem powiedziawszy: Dominus vObiscum, odmówił modlitwy (postcornrnuniones" ",oczem
powiedział: Benedictio Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos
et maneat sempel' vobiscum. Potem mówi ł: "Ktokolwiek ma przyjąć [(omun i ę
i !{I'ew Pana, niechaj powie: "Panie, nie jestem godny", i rozdawał komunię
pod obydwoma postaciami mówiąc do każdego: Jl Wierz, żo;! to jest prawdzi ·
wc Cialo Chrystusa, które za ciebie zostało wydane, aby cislo twoje z cia·
łem Chrystusa bylo zjednoczone". Podobnie i podając kielich mówił: "Wierz,
że to jest Krew Chrystusa za ciebie wylana, aby krew twoja byłn zjednoczonll z krwią Chrystusa, to jedz i pij" . Potem pozostałe partykuły u ł ożył na
patenie na ołtarzu i k l ęknąwszy powiedzirli: ~ Wiel"'.lę, że to jest prawdziwe
Ciał o Chrystusa i krew, ażeby ciało i krew moja byly zjednoczone z cialem
i krwiq Chrystusa" .I) Na końcu odśpiewali po polsku "T e deum lallllalllllS".
Z powodu szerzenia herezyi i popierania jej \V Dubieeku, zawezwał biskup
Dziaduski Stadnickiego przed sąd swój biskupi na środę po święcie św. Lu·
eyi r. 1551. Proboszcz dubiecki, otrzymawszy od ks. biskupa wezwanie dla Stadnickiego, nie mógł osob i ście oznajmić mu o wezwaniu z powodu wyjazdu Stad·
nickiego z domu. Oznaj mił więc to zarządcy , Stadnickiego, Janowi Wierzbickiemu, który dosiadłszy konia, dopędził w drodze Stadnickiego i opowiedzia
mu o wszystkiem. Wtenczas Stadnicki kazal sobie dać odpis wezwania, co
proboszcz uczynił, A.kta biskupie nie wspominają nic. o tent, jakoby Stadnicki
zażqdu! odroczenia terminu. Wspornillluny o tem dlatego, że niektórzy historycy błędnie twierdz.1, jakoby Stadn iclci nic nie wiedział o wezwaniu i o ter-

4

gł osy

15S-

hymn

śpiewali : .,~ly

'J .o\.ktA

\ll~kul);e

'I'. :xv. pod (lulem 23. listopad" IM 1.
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minie. I) Kiedy Stadnicki nie stanął na terminie, biskup Dziaduski przeprowadzi ł proces
pozaocznic. Przesłuch a ł czterech świadków a 01\ dowód, że
działa stosownie no praw i lmścielnych i pati.stwowych, odwołał się nu edykt
królewski, wydany IV Krakowie IV pi1llek po Niepokalanem Poczęciu NlljŚW.
M. P. r. 1550. W edykcie tym oznajmia król, że tych, którzy od rzymskiego
kościoła się od lączyli, nigdy, jeśli o lem wiedzieć będzie, do senatu nie przyjmie, ż'lClnych im godności, ani dostojcllstw nie powierzy. ani też starostw nie
nada, owszem o ile takowi doniesionymi mu będą, postąpi z nimi wedlug sta'
tutów krajowych, a mianowicie iż uznani będą za bezecnych i z ojczyzny wygnani , jeżeli na lono kościoła nie powróc:l. Prawa zaś i przywileje kościoła
zachowywać i o ile się da, pomnażać obiecuje (I starostom i urzędnikom zaleci,
aby takowych przestrzegali: jeżeli zaś będą w tern niedbalymi. ukarani zostaną').
Odwolal się równic? biskup na mandat królewski wydany \\ e Wilnie dnia 20.
pażdziernilm 1551 do wszystkich starostów, podstarościch,
burmistrzów, mjców, wójtów i IV ogóle do wszystkich poddanych w dyecezyi przemyskiej.
którym l,ró1 poleca, aby władza swiecka I,arala znsQ.dzonych przez sqdy duchowne
heretyków'). Przytacza wszys!lde występki Stadnickiego przeciwko świętej wierze
a więc ' chrzest syna według obr7Ądku luterskiego. utrzymywanie wyk lęlego ;
z dyecezyi prosl.rybowanego księJUI , branie udziału we mszy heretyckiej, nakazywanie i zmuszanie pod ciężkiemi l,arami żo ny, swej rudziny i swych poddanych do przyjmowania komunii pod dwiema postaciami, bl uźnierstwa przeciwko Najśw, ~1. P., Świętym Pańskim i Świętym obr.tędom, sakramen10m i
ustanowieniom kościelnym, rzuca na niego klątwę większ., i inne kary, cenzury ka:1oniczne ustanowione na heretyków i na ich popleczników, pozbawia
go godności, honorów i urzędÓw i poleca zabrać mu dobra jego ruchome i
nierucholllc i sprzedać takowe na rzecz skarbu publicznego. Wyrok ten wydany zostal w Brzozowie dnia 1i. grudnia 1551 r. Stadnicki mszcz.,\c się na
biskupie Oziaduskim za wyrok na niego wydany, przyłączyl się do posJów
herezYą zarażonych. Należeli do nich Rafal Leszczyński , Marcin Zborowski, Mikolaj,
Stanisław, Krzysztori Jędrzej Myszkowscy, Jnn i ~Ijkolaj LUlornirscy i inni, którzy na sejmie w Piotrkowie w r. 1552 bardzo przeciw biskupom, a szczególniej przeciw sądom ich powstawali. Gdy jedn!lkżc mimo cnłej burzy, jnkA
się na tym sejmie przeciwko biskupom IV ogólnosl':i. sa najbardziej przeciw
Dziatluskiemu srożyła, Zygmunt August oświadczył. że według pra w polskich
' ) Orzwhowlk •. A"tI"I ~~ 111,1 1\' . I(>m"llo .... ~ ki: Ot;1l Cornicelu,,,, nr. 2H OIlnoli"lk Ul)
,) Akl" h'8kul'ie f_ XV. 100It d,m-"I !r, li~tol'/I..I" Ui} I .
a) Akł:\. bisku p"', jRk wluj_

s<\d o herezyi

rzeczywiście

wtedy Stfldnicki
duskiego i prosił

nic do

160władzy

swicckicj, alc do bislmp6w

należy,

przestraszył się
tegoż

prawnych następstw wyroku biskupa Dziuza pośrednictwem Baltazara Llllwwsldego, podstarościego

sanockiego, aby go od klątwy uwolni!. Na to ks. biskupoświadczyl , że chcqc
ratować duszę, uwolni Stadnicl<iego od kJa,twy, jednakie tenże musi wyrzec
się błędów luterskich, a minnowicie komunii pod dwiema postaciami, chrzlU
luterskiego, mszy luterskiej, pozostawi w spokoju proboszcza w Dubiecku i
innych kapłanów w swoich dobrach, poleci im oddawac dzicsiąc in y i inne
powinnoSci i oddali od siebie księdza heretyckiego Wojciecha z Hży. Gdy Łu
kowski przyrzekł to wszystko imieniem Stadnickiego, biskup Dziaduski dekretem wydanym w Brzozowie dnia 5. grudnia 1552 zdjflł z niego ekskomunikę
i nakazał ogłosić to w kościołach: katedrałnym w PrzemysIu, paratlałnym
\\' Oubiecku I). Jednał,że to poddanie sil; Stanisława Stadnickiego było tylko
pozorne. Stadnicld nie tylko nic oddał do użytku wiernych kościo ł a szpitalnego w Dubiecku, który sprofanował obrzędami IUlcrskiemi, lecz nawet wypędzi ł w gwultowny sposób miejscowego proboszcza, zajął kościół parafialny
i przy dżwiękach dzwonów wprowadził do niego wsród śpiewu hymn u Ambrozyaitskiego wyklętego Wojciecha z lIży, jako prawowitego proboszcza. Tcn
fałszywy minister, objqwszy w posiadanie kościół, siekienl zniszczyl cyboryullI,
zbeszcześcil Najśw. Sakramcnt, polamał krzyż, wyrzuci! cbo rągwie, obrazy Mntld
Boskiej i Świętych Pallskich. Z tego powodu biskup Dziaduski po raz drugi rzucił na niego klątwę, dnia 12 maja I:J54.') Po Wojciechu z lIży sp rowadził sobie Stadnicki w r. 1555 niejakiego apostatę Kaspra, który się mienił biskurem heretyckim . r tego wykłqł biskup dnia 22. lutego 1555 r.~)
Po nim sp rowadził sobie wyżej wspomnianego Franciszka Stan kara, który
w Dubiecku wszystl\O znowu zaczął urządzać na sposób kalwiński. Stadnicki
umarł w r. 1~634). lic złego wyrzqdzlł kościo łowi i ojczyźnie, to najlepiej wypowiada Orzechowski w l iście pisanym z Żurawiey dnia 6. lipca 1560 do niegu, mówiąc w ogóle o tem, co panowie heretycy zrobili w Polsce~): Owe, gdyby król Zygmunt wslal zmartwych, pewnieby tak F~ełd: "Żem ani jll, ani przodkowie moi w tej Polsce nie królowali; nic tom jn królestwo memu synowi

T lIlIIi" IKlII dnie.m 5. grudnill l Ó~2.
Aktll hilku lHO IKld <lnłl\ 12. majll 16114.
'I'lUll.t(o pod dllll\ 2~. J,,!e~'V tli&~ .
Ko~e llio ... kl Orlehovillnll lir . 564.
ł} 'fllm:t~ str. b02. N~pi8 listu je3t: 51.1ni81I\/I'; Ol"&eehow8ki i\"icOJRO Suuluieki. Zdaje ,iiJ,
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zostawi li jam był Polakom zostawilobyczaje strlre, wiarę sta rą. cale kościoły.
nie odarte ołtarze, duchowny stan cnly; tu teraz widzę, że pleban wygnany,
oltarze zburzone, kościoły schlewiono, wiar~ starczono, urzędy wznowiono.
Za mnie w Polsce kai.dy ur.:qd, albo od króla polskiego, albo rzymsidego
papieża.
wszedł; tu widzę teraz w Polsce nowe, skąd wjdz~, że wybieraj/\ 'tu sobie niektórzy sami przez się biskupy i ministry, a czemu toż nie króla:" Takci by rzeki on swięty król. gdyby do nas teraz przyszedł. Annthema annthema in medio nostri est! A nieco dalej, tak
pisze tenże sam Orzechawski : ~~Iój mily p.mie, coś wżdy na naszlł Pols k ę
dopuści ł , oto ci zbiegowie poganscy, ~Inhometowie jawni, ch łopi nikczemni,
ludzie bez wiary, bez sumienia, bez gruntu i nauki naplugawili nam w Pol
sce one niepokllianq wiarę, którą nam oicowie nasi mili po sobie spadkiem
zostawili i przywiedli !las ku temu, żeśmy Sł\ bez wł asnych pasterzów owe..l
blędliwc, niemając nic oJ nich pewnego. bo sami oni miedzy sObq nic pc
wnego nie mają. Zdechł Jan Laski, ll1istr'~ Pinczowskiej wiary, tal. jako Sztankar pisze; SztEtnkllr też po kąta ch się tula, jako i Laski. Pinczowianie o nim
piszą. jako jest jawny lotr, oni to mówią, nie ja. A wżdy ci takowi ludzie
wznjemnymi świodectwy swoimi tok sromotni, sIali się opiekunami w Polsce
dusz naszych, n\emając ku tej opiece prawa żadnego. tlni przyrodzonego, ani
urzc;dnie nabytego, i udzierają nas każdy z nich przy sobie. 1) '. To, co zarzu·
C1\. Or'~ec h owski Stadnickiemu. śmiało zar'~ucic można wszy~tkim heretykom,
IV Polsce, z którymi walczyl tak dzielnie Dziaduski, f\ do których należeli
w dyecezyi przemyskiej oprócz Krzysztofa Pileckiego i Stanisława Stadnickiego, także następujący: Hieronim de Stano, właściciel Nowego Tatka. Heretyk ten, jak opowiadajl\ akta bisklIpie z r. 1558, od 6 lat nie spowiadał się,
nie przyjmował komunii św. wraz z żoną dziećmi i niektórymi ze swego dwo'
ru. Nie uczęszcza! do kościoła na sIl/chanie slowa Bożego, tylko we dworze
swoim:czytal nauki z postyli Reja. potępionej przez synod piotrkowski. Brul
udział w obrzędach luterskich i powiadal, że należy pod władze zwierzchniczą kościelną pewnego Tyburcyusza Borysowskiego, heretyka, wyld~teg:) przez
biskupIl. Stano wypędził prawowitego proboszcza z Nowego Tanca, zlupil
jego mienie i kościelne sprzęt)' i mianowai prohoszczem niejakiego Jakóba ze
Strzyżowa, aposlate. wyklętego przez biskupa, Dla tych jego heretyckich postępków biskup wyklął go, rzudł na niego klq,twę większą, wydal wladzy
świeckiej do postąpienia z nim według istniejących prawY)
') 'l'nm*e Itr. 606.
I) AktA biBkupie pod

lb.~ 2ił

113101>".:1. 1668.
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Innym heretykiem
krctarz królcwski,
kościoła

sprowadzi ł

był Sianisław

\v łaściciel
kazał

jacmirskiego.
do Jaćmierw

162 Korczak Drohojowski, dworzanin i se·

Jacmierz8.
mu

Ten

wynieść

z

odebrał

klucze administrAtorowi

kości oła Najśw.

Sakrament, potem

apostatę

prowadził p rzezeń obrzędy

Stanislllwa z Opa!owca, ożenionego księdza i za·
luterskie, kazawszy wynieść z kościołn obrazy, świe

ce i td. Dlatego też biskup obydwóch tj. i Drohojowskiego i Stanislawa z Opatowca wyklq ł w dniu 22 lutego 1559 r. 1 ) Widzimy z tego, że rzqdy biskupa Dziaduskiego, lo ustawiczna walka z heretykami, których się nic uląkJ , ale IV walce tej
aż dokońca wytrwał.

Od r. 1544 do 1550 wyręczlII

s ię

zl.lrtądzie

w

dyecezyq biskup

swoimi oflcynlami. Godność lę piastowIlIi w tym czasie następuj"cy kanonicy:
Jan Sto rzechowsld, Marcin z I{urowa, Wojciech z Pilzna, alc pOCZl~wszy od r.
1550 wszystkie sprawy sam biskup załatwiał. A
wielcj samych spraw małżeński c h bylo 64. Bardzo

było

tych spraw bardzo
często w tych sprawach

małżeńskich
zawrzeć

dllwol ks. biskup zupełny rozwód i pozwalalobydwom Slronom
nowe śluby małżeńskie. Oczywiście, że za.vsze musiała być przyczy'
małżeństwo

na kanoniczna, dla której

od

początku było nieważne.

Inne Spnl-

wy, jakie ks. biskup w czasie swych rządów załatwil, by ł następujące.
Brał udział bqdź to osobiście, bądź przez swych kanoników w synodach
prowincyonalnych. I tak w synodzie prowincyonalnym odprawionym w

Łę

czycy pod przewodnictwem biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego
w r. 1547 dnia L). września brai udział X. kanonik Wojciech' z Pilzna, do·
któr dekretów.') Na synodzie odprawionym w Piotrkowie, dnia 8. czerwca
r. 1551, nie był obecnym,ztlpewnez obawy przed Orzechowskim,') przed któ·
rym w tym czasie nie dosyc energicznie bronili go inni biskupi; na synodzie
odprawionym w r. 1554
znaczonym na
11.

września,

B rał również

dzień

który
biskup

osobiście

nie byl;' ) za lO brai

udział

w synodzie wy-

f,. września 1556 r. w ŁO\viczu, a t rwającym od 6. do

się odbył
udział

w

obecności

w sejmach.

nuncyusza Alojzego Lippomaniego. 6)

Doprowadził

do koika

budowę

kate-

dry. W r. 1549 ukuńczono sklepienie; kopu lę chóru większego ukończon o
w r. 1558, n mniejszego w r. 1559. W r. 1544 dnia 6. pażdziernika zatwierdza biskup dokumentem wydanym w Brzozowie erekcYą kUScioła parafialne·

') Akl/\.

l.oi~ku pj(l

1'011 dA!1I :H lutego Ii>,jtl.

l ) Ak!/\. hiltoryaue T. L. KorCIJKln ,J eUe),r A[ulrzrj/\. ~t'bny,J\!"8kiego II 13\ 15 16. 1.5i\.
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163 g:0 w DOnlD radzu. W ikaryuszom katedralnym nadal d z i csięclIly biskupie w Ś li

\\'nicach i Korytnikach. Dokumentem, wydanym w

Prze myś l u

dnia 3.

w rzcśnia l

1548 r. podzie lił na dwie pa rafie Tyrawę zwaną i\ lrzyglodem, II to z powodu
trud nego do niej przystępu, zw laszcza w czasie wylewu wód: na Tyrawę czyli Mrzygl6d i Tyrnwę wloskq, rozdzieli ł dochody z dziesi~cin na te dwie parafie i uregulowa ł prawo patronatu., Dokumentem, wydanym w Brzozowie dnia
20. październ i ka l5VO r., oddal cechowi krawców w P rze myślu oltu ......: sw. Mikoł aja. Dokumentem, wydanym w Brzozowie dnia 6 lutego 155 ! " sprzedał pewien
plac pol ożony przy ulky zamkowej w Przemyślu poza pa łace m biskupim , a
10 za zgodą kapi tuly za 70 grzywien i roczny czynsz 6 norenÓw. jak równ;t>ż inny plac biskupi sprzedal Jallowi Augustynowi za 10 grzywien i roczny
czynsz G flo renów. BawiĄc na sejmie IV Piotrkowiewr. 155 1., postami si.;,
że Zygmun t August zatwierJzil przywileje riskupstwa przemyskiego, a min!lowicie przywilej ~ Iaryi , królowej węgierskiej z r. 1384., dotyczf\cy posiadania
Brzozowa. DOOlaradzo. Równego, Ccrgowej i I~adymna; b) przywilej Wladyisława II z r. 1385., dotycz1\cy d7iesiędn pieniężnych; c) przywih:j tego samego króla z r. 1403 .. dotyczący uwolnienia dóbr biskupich od ci~żarów publicznych; d) przywilej tego Silmego króla z r. 1424., dotyczący 14 ogrodów i
innych placów i dzies i ęcill n/ll eżilcych siC; kapitule; e) przywilej Zygmunta I
z r. 1540, dotycz1\cy dziesięcin i mcszncgo pobieranych przez duchowieńs two
dyecezyi przemyskiej. Na prosb~ biskupa zachownJ go król Zygmunt .I\ugust
IV posiadan iu wsi kr6Ie\ .... skiej Duńkowice, którą w zastawie trzymali poprzedni biskupi. \\' r. 1555. dnia 13 wrle~nja odnowił biskup Dziaduski przywilej
popowi w Radymnie, wydany przez Mikołaja Krajcwskiego, d otyczący pewnych pól i praw cerkwi ruskiej w Radymnie. W r. 1557. dnia 25. sierpnia
zatwierdzil biskup przywilej wyJany przez Zygmunta Augusta w Wilnie, w pilitek pr-"ed niedzielą czwartą postu, mocą którego probostwo patronntu królewskiego w Wyszatycach zostało wcielone do dochodów ks. wikllrych katedralnych w Przemyślu. Dnia 29. września 1557 u łożyl się biskup Dziaduski ze
Stanislawem Orohojowskirn, w łaścicielem wsi Zamoscia i pozwo l ił 'nu na usypanie grobli, ciągnącej się od Zamościa, aż do wsi biskupiej Skoloszó\..·• za
rocznym czynszem b Ilr. i 10 gr. Dolwmentem , wydanym \\. Brzozowie dnia
20. puidziernika 1558., ufundował i eregowa ł nową p rebendę Najśw. Sakramentu w kOSciele katedrll lnym; uposażenie tej «!taryi swnowilyczynszezc sprzedanych placów i czynsz ze wsi Znmoi;cic. Pragnąc , ażeby słowo Boże bylo jak
najpożytcczniej dla wiernych głoszone, postaral się o to, ż-e kanonia fu ndacyi
Pikulice dolne zostala przeznaczona diEt kanonika kaznodzieji, a prawo pre-

przyslugiwało

zenty tej kanonii

164-

Akademii krakowskiej. Zygmunt August za-

twierdza to postanowienie dokumentem, wydanym w Krakowie dnia 3. maja
155g r. I) Celem powi~kszenia uposażenia kościoła parafialnego w Calcowej,

nadal pewn~ zagrodę polożolll\ na tak zwanym nawsiu, należqcym do tejże
wsi, probostwu w Golcowcj. lł6wnież staral się usilnie o utrzymanie \\' dobrym stanie budynków w dobrach biskupich, jak i o zachowanie granic posiad lości biskupich.
Postaral

się

on oodnowienie granic we wszystkich dobrach biskupich,

Wybudował

od fundamentów zamek w Radymnie i dwór biskupi w Piotrkowie. Wyrestauro-

wal dwory biskupie w
nież

Przemyślu,

o zaopatrzenie zakrystyi w potrabne aparatu

innemi infułę adamaszkową
ze zlotych nici. wraz z albtJ,

białego

to wszystko

rozważymy,

Staral siC; rów-

kościelne.

Sprawi l

między

koloru, jeJwabnq tunicelę i ornnt tJ<any
i Slul1ł. Sprawil dalmatyki ża l obn c .

humerałem

rękawiczki

sandaly biskupie z czerwonego jedwabiu, biale
żeli

Krośnie.

w Brzozowie i w

to widzimy,

że był

i tron biskupi. Je-

to biskup nader dzielny. Bo-

leć więc

nad tem należy. że niektórzy historycy świeccy sądzq go niesprawiedliwie. ! tak: L. I{ubala w dziełku swoim: "Stanislaw Orzechowski i wpływ

jego na Rzeczpospolitf! wobec Reformacyi XVI. w. ~ pisze o Dziaduskim: (SIr.
12.) Jan Dziaduski, następca Tarly na stolicy przemy skiej,
dworak bez wyksztalcenin i człowiek leniwy, ksiądz bez

szy

dyecezyę

dnieść

stal

usilowal,

się kapryśnym

że prześladował

formalistą,

powag ę

a

uczonych ludzi a

był

kreatur!l Bony,

powołania. Objąw

swego

tytułu

tern po-

wynosił podchlebców~.

Dok-

tor I. ),1. ROllulOolVski IV swych: "Otia Cornicensia~ pisze, że Dziaduski w mowie swej przeciwko małżeństwu Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwillównl\
przewrotniejsze od prymasa Dzierzgowskiego (str.

~34) rozwinął

zasady,

że

w sposób oburzajl\cy swq bezprawnością wyklął Stadnickiego (str. 242), ze
niesłuszny wydał wyrok na Orzechowskiego. Niemcewicz w zbiorze pamiętni
ków o dawnej Polsce (wydanie lipskie IV. str. 33), mówi

°nim:

~Ml1ich

odludny,

dziki i niestworzony dla dzisiejszego wieku". Tymczasem z calego przedstawienia dotychczasowego zupelnie inne musimy sobie wyrobić pojęcie o Dzillduskim.

Posłuchajmy

teraz. co mówi/\ O nim wspólczeSni. Oto Hozyusz mó-

wi o nim, pisząc o jego nominacyi na biskupstwo kamienieckie: "Jest to mllż
zacny i godny zaiste tego urzędu~. Kapitula krakowska nazywa go Vigilans
pastor!),

podnos'lĄc

jego

czujność

i

gorliwośC,

a

papież

Juliusz II. w

liście

do

I) D~ kr,·t zl\twi~nhea.ill dlll'Qw"ni" lego IllltI'Qn3tu "p'SIlny zos tllł do Aklów kon.yaJOr.
Ikieb u adluini'trAtyi W"l~"tego lI erburt" lini. I. wndni" H.6(ł. Hk,. OSII3CW"y I. tS pod
dlllclII ., .. ne~niA 1659.
I) AktA hi..uory(l~n e 1'. I. Korcapondt'neye Andnejll Zr bn'1(\o,... kh·l!) T. I. nr. 1)8.

165 krola polskiego z dnia 28. stycznia 1552 r. i w drugim
osądzenie

tejże

daty do bisku-

zasłużone

pochwaly.l)
Nuncyusz Lippomani w liście do księcia di Pallano, zdając sprawę o uchwałach synodu prowincyonalnego z r. 1556., pisze: 1Ii\liędzy biskupami dwóch
było bardzo znakomitych: biskup przemyski, dobry kanonista i dobrego sposobu myślenia i biskup kamieniecki, teolog zdrowej i gruntownej nauki, ale
ubogi, bo jego biskupstwo nie przynosi mu więcej jak 150 czerwonych zlotych t). Zeznania te osób najbard1.iej wiarygodnych i nieuprzedzonych poświad
czają najlepiej, jakim by ł biskup DziadlIski. Walcząc llstawicznie o dobra kościola, zasłużył sobie rzeczywiście nn prqdomek,jaki mu daje Rzepnicki "Stróża
świętych praw i najżarliws7.cgo Obrońcy". Umtuł w Brzozowie dnia 28. lipca
w r. 1539. w 63 roku życia. Ciało jego sprowadzono do katedry i tutaj pochowano. Z pośród malej liczby pomników biskupów przemyskich zachował
się jego pomnik, zrobiony z marmuru czerwonego. Przedstawiony jest na nim
bisl.;up Dziaduski w ubraniu biskupiem, w infule, w postaci leżącej. Pod pomnikiem znajduje się nastęnujący napis: Joanni Dziaduski, J. U. D. Eppo
Prem., generis nobilitate, religione et pietate praestantissimo, eatholicae fidei
propugnatori acerrimo. de republ. et eecla sun optime merito, anno aetatis suae
LXIII. salutis t.IULlX die XXViII Julii vita functo, amid moerentes posuerunt.
pów polskich oddaje mu za

l)

x.

Orzechowskiego

I. IJukowlIki: Dl:ieje reformi\eyi w Polsce t. lI. !tr.

Mł.

') Relllcyc Nuneyund . llportollkich i innych ol!6b w Polsce od IM8-1690 r. T. I. str. 38.

xx:r.

F.lLIP PA J:.>N I EW·SI-i:.l
herbu Nowina.
1560.

Następc[~

Jana Dziaduskiego na stolic}' biskupiej w Przemysłu był FIlip
Padniewski, herbu Nowina. By ł on synem Wojciecha i t-.lalgorzaty ze Żernik,
kasztclllnki kaliskiej. Kształcił się w akademiach :z.'\granicznych. \V latach 1540.
i 1541. był w Padwie. l) W młodych latach przebywa ł na dworze cesarzów
Karola i Ferdynanda. Powróciwszy stamtąd, szukał \V obozie rycerskiej sławy,
a nawet potykał się mężnie za Zygmunta I. pod Pos\VoJem. Ozdobiony pię~
knymi przymiotmni, którym długie podróżowanie po cudzych krajach przydało
jeszcze więcej ozdoby, przypadl do serca biskupowi krakowskiemu, Tomickiemu, znawcy wielkiemu ludzi mądrych i uczonych. Padniewski obiera sobie stan
duchowny i otrzymuje probostwo gnieźnieńskie i h;~czyckic. W r. 1543. byl
kanonikiem krakowskim.') Był on w r. 1545. naznaczony Ila posla do Hzymu.')
W r. 1547. był wybrany przez kapitułę krakowską, przy której posili dal godność kantora, wraz z proboszczem Janem Przerębskim na synod prowincyonalny, który się odby ł w Lęczycy 15. wrześniu r. 1547.·) W r. 1548. wybraJa
kapitula krakowska. Filipa Padniewskicgo na posiedz~niu knpitulnem 18. maja, by
powitał króla w dniu 24. maja, przybywającego na pogrzeb ojca i w celu objęcia
rządów. W tym czasie zostnje sekretarzem królewskim. W r. 1554. dnia 19.
stycznia, polecił biskup krakowski Andrzej Zebrzydowski kapitule swojej, nby
wybrała archidyakona w miejsce Gąlkowskiego i podal im dwóch kllndyda-

I)

St.

Willd:ll<i ~wic,,:

lfate.r1ały

do hill tor1i P oill.Mw w Padwie,

Lr,iSlArum str. 169.
') Ka rdynIlIn. HOlyl1Ra korl'.ponde.ncye. T. J. Itr. 123 nr.
')

Tamt~

nr. 196.

')

Tamł6

nr. 264 i 288.

101ł.

Acta Ulliverlitat ..

-

!G7-

tów przez siebie proponowanych, :l mianowicie Filipa Padniewskiego i Stn n ~
sława Szlolllowsldego. Ponieważ kanonicy nie wiedzieli. czy który z tych kan
dyd<l tów posiadn stopień doktom, więc nic chcąc działac zbyt pospiesznie, od~
lożyłi wybór na ogólnl\ kapitułę do miesiąca lutego. l':iCliy jed'ulk biskup Ze·
brzydowski urgowal wybór i proponował na archidynkonl1 Pndnicwskiego, ja
ko mężu w.\'próbowancj zacności, niczwyklego wykształcenia i zuolności i ma·
jącego stopieli doktora. otrzymany na studyum wloskiem, na które UCZęSZCZfl
pr'I.CZ pięc Jat - i Jana Skaszewskiego, pruboszcza w CrabOll'ie, wybrLIl1y zostlll wiQkszościl\ głosów Padniewski. Przeciw temu wyborowi oświadczy l i się
i zaprotestowali uroczyscic :-' Iarcin l":rOlller w imieniu swojcm i w imieniu Przerembskiego, proboszczu krakowskiego, nw.j,\cego pewne prawĄ do rzeczonego
orchidYllJwnatll. co również uczyniło pi~ciu innych kanoników. !Jnia B. lutego
przyjęty został urocz.\,scie Padniewski na archidyakonat, jako doktor ohojga
praw, który to tytuł i promocyl;; swoh nn doktora mial wyko.znć w przeciqg:u
roku. A Jdedy dnio. 16. lutego Wojciech Slarożrebski, o.rchidynkon dobrzyńsk i
w kościele plockim i sekretarz królewski, przedstawił kapitule pewne listy pro.
wizyi swojej no. ten nrchidyakonat kościoła kri1kowskiego, na mocy indultu
apostolskiego i nominacyi królcwskiej na jego osobę lIcz)'nioncj j udzielonej
i zażądał . aby jego jako archidyakonn przyjęto, przyj~ty został w dniu 22.
lutego z uroczystq protestacyą, uczynioną wobec notaryusza.') W r. 1556
przywozi Padniewski, jako Ilrchidyakotl krakowski, odpowiedź lcgata pilpieskiego Lippomaniego na te wszystkie artykuły, jakie mu kapituła krakowska
celem infofltwcyi o stanie religijnym \V Polsce przysłałn. Kapituła kmkowska
poleca Padniewskiemu nApisać informacy~ na synod w Łowiczu. ł) W r. 1500.
otrzymuje nominncyę na biskupstwo przemysIde, a papie;'. Pius IV. prekonizuje na konsystorzu, odbytem 26. stycznia 1560., na relacyę kardynn Famesego, "Filipa Padniewskiego, \viceknnclerzn króla polskirgo i znakomitego obrali·
cę wiary katoliCkiej, proboszcza gnieźniellskiego, na biskupa przemyskiego, pozwalnji\c mu na zatrzymanie dwóch incompatibilium beneficyów", aj Padniewski
otrzymawszy bunę papieską posini ~Inteusza Duńkowskiego, proboszcza z Źu.
rawiey, celem instalacyi i objęcia w posiadanie biskupstwa przemyskiego. Ja·
dobra nalc7,<\ce do stołu biskupiego wydała kapituła natychmiast zarZl\dcy
szlachetnemu Janowi Znk rzyńskiemu, którego biskup przysłał. Zal"Zl\d duchowny dyecezyi, który dotychczas sprawował jako administrator kanonik Wakoź

' } Ktlrllynala IfOzyu'ua: KorO!pond~nc1' T. n. c~ę46 I. It r. 4.27. nr. 122 -'. . otlllo'l1ik 6,
l) Kll.r(ly1\~l:I. 1I0:r.yUIIIl: KOfOllpondcllcy, T. li. 14.7. lir. 1661'0. odn(lioik I .
') Koneoio.nld ł:xc~rpta .U. 106. or. 1M.
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biskup Plldniewski dopiero dnia lfJ. marca 15GO r.') i u-

mianowal swoim wikaryuszem \Vojciecha z Pilzna.

Rządy

jego w dyecezyi

pr:r..emyskiej trwaly bardzo krótko, bo tylko do 4. wrzcśnia 1560. Smutny
stan dyecezyi przemyskiej. jaki skresliliśmy za biskupstwa Dziaduskiego, trwal
dalej ,\ktn hiskuric wspominaj_l o profanacyi koScioln parafinlnego wc Wysokicj. dokonancj przez ksi~dzn proboszcz::tJann J\walka. rodcm z Lallcutn Wojciech 7. Pilzna, kanonik kntedr:llny i wikaryusz jenemlny. zawezwal go przed
S,ld hiskupi. II gdy nic stanó\1 nil terminie, rzucił [1[U\ klqtwę, pozbawił gu pro·
bostw.L i skazał na wyJlllenie z dyccezyi. \\'net po smierci hiskupa I)zinduskiego
wską

zajĄł starosta rrzemy:;ki, Sl!mislaw DrohoJowski, heretyk, wie:; króleIJLHlkowice, któnl do teg() czasu trzymali biskuri przcmyscy \\.' za:;t;!wie,

jak TÓwnid pewien

łotrum

\\' Rhlymnie,

nnlezący

do biskupów. Walenty IIer-

burt, IIJministmtor dyccezyi. zawczwał naJezd.:ę przed Sł\d grodzki. SqL! grodzki odesbl tę sprawt; do kr6la. l łerbtlrt odesłał dUlyczllce dokumentli !'lIdnicw&kicIllU,

lllionOWClnCIllU już

biskupem przemyskim, z

prośbą,

ażeby

w klin·

celaryi królewskiej t'ł !'iprawq zajął sit.; gorliwie. Ten jcdnakii:c, spodzieI\'nją~
się biskupstwa krakowskicgo, traktowal tt.; rze..:z upieszale. Kapituła, poznawszy
t~ opicv.ałosć, prosiła

go {I zwrut dokumentó\\". Tok \...·i~c stula si~, że ta \\':es
która przcz dwa wieki byla w posla,joniu biskupUw przem)'ski..:h, zo!:>tala im
oclj"tll, a suma no niej ułoko\\"an,1 dopiero za nast~pnego biskupa hyl.l z","róOntl Prałatom i kanonikom przemyskim, zebranym nn IHlpitule genef<llncj odprawi.mcj tl0 swi~cie ~\\'. Jana r. 1:-M3U., przcr\!ożono dokument hiskupa Filipa
Pndnie\\'skiego, którym potwierdzaJ sprzedaż soltyslwa we wsi Dalejowej, rusinowi Lukaszowi. I':anonicy h;kając Sllf, by przez t~ sprzedaż nie zmniejszyły
się dO!.:hody dóhr stołowych hiskupstwa, nic zatwierdzili na razie (ej sprzedaży,
alc postnnowili wysiać ze swego grona delegatów, kt6rzyby zbadali rzea na
micjst:u.
Po smrerci Andrzeja Zebrzydowskiego (umarl 23. maja 15UO r.) otrzymal
biskup PaJniewski nominacYIf na biskupstwo krakowskie. Prekonizacya jego
odhyła się dnia 17. lipca 15GO r.') Za sw}·ch TZI~dó\\' dyecezyq I,rakowską
zrestaurował kaplicę h:urozwęckich przy kosdelc katedralnym. Za jego czasów
odbyła si~ wizytacya lIyecezyi krakowskiej w lalach od !5G5-1570. Padl~ie
wski byl zbyt pobłażliwym dla heretyków do tego stopnia, że go kapitula musinia upomin!lć do wil;kszej czujności o wiarę św. Puścii plazem sp rawę Wn-

lIIar~1l

I) Akta kollt1810nkuI nunuo .." 16, 7.ll ... il!l'lIIj,et akta a 1111
1660.
l, KornDio wll,j : Esef'rptll 81r. 107, or. I M.

H>~9_1:'60
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lentego, plebana karczowskiego, a to ze względu na Mikoł aja Oleś ni ckiego
z Pitlczowa i na szlachtę. i\Ialo dbał na napomnienie stolicy apostolskiej, dane
biskupom, aby pilnowali urzędu swego. l ) PaJniewski był opiekunem Benedykta I-Ierbesla i rozjemcq w sporze jego o pcryody z Jak6bem Górskim. Ży ł
w przyjaźni z uczonymi jak z Nideckim, Ruizem, Jancml\ochanowskim, Grzegorzem ze Sambom. Biskup Piasc~ki przymawia Padniewskiemu, że by ł na·
wykly do pr.lcpychu i ol\1lznłosci ś\Vicckiej.~) l':icdy wyjeżdżal, jeździło przed
nim ~OO konnych, strojnych \\' bklwaty, a na każdym z nich byl złoty lati.cuch.') Prowadzil on również spory graniczne z Janem Tarnowskim. Żyl \V niezgodzie z prymusem Przerębsldm i Uhal1skim, któremu zazdrości i wpływu,
jaki miał nn króla.') Paclniewski był banlzo obytym i wykształconym. Mówił
o nim Karoł V., że żadcn z posłów nie mówił łepiej od niego po łacinie. Pozostawil wiele pism w rękopisach, miGdzy niemi następujące: 11) Elogia virorum toga sagoque illustriurn , b) LiUernrum publicar. regni Pol. sub Sigism.
Aug. a Phil. Patlniewski l550 - 15G2 expeditnrulll VOllltTlen autographlltTl, ej
Eplae sub Sigismundi Aug. principatu ad regn; proceres pnrtim latine partim
polanice scriptae. Padniewskiego ganił Stanislaw Łubicllski, że zbyt wiele z dóbr
kościelnych dał swym hewniakom, A szczególniej \\ yrzuca mu, że Opatowiec,
należqcy do opactwa benedyktYllskiego w Tyńcu, odebrał zakonnikom, a dał
w używanie synowcowi swemu Stanisławowi, kasztelanowi oświęcimskiemu. Padniewski nndal r, 1568. stalę w katedrze proboszczom miechowskim, zakonnikom, czyniąc to dla Szymona Lugowskiego, proboszcza miechowskiego. Kanonicy ci zasiadali po starszeństwie w katedrze, używali kanonkznego ubioru,
ale nie brali udziału w posiedzeniach kapitulnych i nie korzystali z dochodów
kapitulnych.
Siedzial na katedrze krakowskiej lat 12, umarł \\' c7.Asie sejmu w Warszawie 12. kwietnia 1572 roku, pochowany w Krakowie w kościele na Zamku;
ma grobo\\'iee dłuta. rzeżbiarza i architekty Mil.:halowicza,6) Ił pod nim napis:
Padnievi urna tua satis haec pro corpore
magna est, Virtu5 to.'lausolea supra est,
omnesque colossos.
PhiJippus
PAON!EWSKI
Stcmmatis Novina.
Łęto,,!ki: Kat.r.log n. 130,
Piasecki: Kronik"" Krak6 ... 1870, 6tr. 38,

') Ks.
t)

' ) Łętowski fU. c.
' ) Ks, Z"I~.lti: J ezuici" Police T. 1. ,tr. 8!i odllOftoilt.
f) elU tir, 198 11 dnia 29 eierpnia. 1901! ł~r . 3, Rnch a.rtystycz;oy ] literac ki Z AkAd emii
ulD.lejęto05ci.
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Patre Alberto, ut gcnerc, itn morum gravitate dignissimo: Matre Margaretha de Żerniki, Castellanida Cnlissiensi natus. Accllmulntae virtutis pulchritudincm, erud itione insigni commendntnm Serenissimo Regi 5igismundo Augusto

probatissimam reddit, Hic illi in Lithvania dcgcns, contulit minoris Cancellariac
insigne, post decessum Vincenlii Przercmbscij Episcopi Plocensis, postquam
ante ornatus fuerat Pracpositura Gnesnensi ct Lencicensi, Archidiaconatu eracoviensi ct Rcgni Majori Secretariatu. Post translll.tum in alteram vitam Andream Zebrzydowski, Episcopi Crac. sedis cjus vacantis Regia munificentia
honorem possedit. Optimus Senator ct Pater pauperum ae cruditorum . quos
quotidie de mensa alehat.

XXII. ' VAT ..EN'ry lJERBU J-rr z Fnlsztynn
h erbu Pa węza.
15tj()-I;-)72.

Wulenly HerburL syn Jana 1-Icrllurllt na Fulsztynie i Dobromilu, podkomorzego przemysl\icgo i Jadwigi Hola, urodził się w r. [5:!4. Cnoty później 
szego życia zawdzi~t'za matce swej, którq Szymon ~Iarycki, profesor uniwersytetu Jagiellollskiego i autor dzielll "0 szkolach~, nazywa najzacniejszą matront! i znakomitym wzorem zacności i skromności niewieściej w ..:alej Husi, l)
Za nauczyciela miał wspomnianego Szymona J\laryckiego, który go ksztalcil i
w domu i towarzyszył mu w podróży jego naukowej we Włoszech. Przeznaczony do sIanu dtlchowncgo, był w r. 1,j4·ł,. kanonikiem krakowskim.') W tymże samym roku ot rzymał prezentę jako kleryk mniejszych świę"eń na kanonie; w Przemyślu, wakujf1cq po śmierci Andrzeja OdrowqŻłł, jednakże musiał
ją od!>tąpićJerzemu Szymonownl'lskiclllu, popieranemu przer królowę Bonę.S) Lepszego szczęścia doznał w staraniu się o kanonię fundacyi Piku lice, opróżnio01\ po śmierci Sebastyana Wllgrzynowskiego, któr<l n~cczywiScie otrzymał i tego samego roku na niq się zainstytuowru. 04 ) W r 1548. postqpil do godności
proboszcza kapituły przemyskiej. Jalm kanonik kapituły krakOWSkiej brał udział
w wyborze Andrzeja Zebrzydowskiego na biskupa krakowskiego 22. grudnia
1;;505) , a n"lslępnego roku został wydelegowany wraz z administratorem Janem Przerębskim, archiJyakonem Podlodowskim i \Vargawskim, do zbadania
straszliwej zbrodni znieważenia Najśw. Sakramentu dnia 3. kwietnia 1551.
dokonanej w kościele parafialnym Krzcięcice przez niejakiego Jak6bu, i do
uproszenia króln, by ulmral zbrodniarza, do rzucenia interdyktu na kościół
i przeniesienia administracyi sakramentÓw do sąsiedniego koScioła.1) Oprócz
kanonii w Krakowie i Przemyślu posiadał Herburt probostwa w Szczebrzerzy·

I)
I)
I)
')
l)
l)

K/lrdyn/lla Hozyuu'/I kore~pondene1i T. n. Ctę"~ l. Itr. '26'" Nr. 898.
_ Kl\tII!og bi$kup6w, prAllltów i kllnonik6_ Itrako ..,lticb '1'. III Itr. 6S.
Ald", ko"'yatol"l:I\ przemyl1,,~go T. XIV. po,! dniem 18 !tyćZlli", IbU.
Tamtll T. XIV. pod dniem U. e:terwu 1641.
Aktll hl.łIOf1CltUO 1'. L KoretpOlltlencya AmlRejll Zebn:rdo ..,kiego alr. <1.69 Nr. 838.
KOrollpOodenc1'" K",rdrMI~ 1lQ'~runa T. U. e~~~ I. Itr. 11, Nr. 4.11, ....\nou.eya.
Łęto .. "ki
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nie, dyecczyi chełmskiej i Jerzmanowie, dyecczyi krakowskiej") W r. 1559, po
mierci Dziaduskiego by ł wybrany administratorem dyecezy;; Illlministracyq tę
sprawował

również

po przeniesieniu się Filipa PadniclVskiego nn biskupstwo

krakowskie. Zygmunt August dal mu prezentę na biskupstwo przemyskie, nil
został prekonizowany na konsystorzu papieskim dnia 4 wrzesnia l~.
r.,S:> z zatrzymaniem posiadania obu probostw i innych bcne!1ciów. Dnia tj,

które

października
krości,
wnież

1560.

jakich

objął zarząd

doznawał

dyecezyi jako Ordynaryusz. Wszystkj~ przypoprzednik jego \\i walce z heretykami, staly się rÓ·

i dla niego chlehem powszednim. Herezya

przedarła

się

do naszych

miast i miasteczek i tam pozarażała mieszkańców. Akta biskupie wspominajl'
o różnych heretykach.
l tak: Maciej Klęska, Wojciech Szeroki, mieszczanie samborscy, podejrznni byli O sprzyjanie herezyi i dlAtego wezwani zostali przed sąd biskupi; gdy
nie stanęli na terminie, oblożeni zostali klątwą. Dopiero jako wykh;ci stawili
się w dniu II. grudnia 1561. przed Wikaryuszem jeneralnym i oficya1em ks.
Wojciechem z Pilzna i zobowiązali się wobec niego, że nic będą szerzyli ża
dnych nowości w miescie Samborze, ani gdzieindziej, lecz bC;dq trwali w sw.
wierze katolickiej.') Ks. Wikaryusz zdjąl z nich kl!\t\v~ i rozgrzeszył ich z herezyi. Dnia 29. maja 1562 r. szlachetny Andrzej Oparski, uprzedzając termin
mu wyznaczony. staje przed sądem ks. Wikaryusza i przyznaje, że uwiedziony przyjął komunię pod dwoma postaciami, alc tego żalownł i żaJuje i na i.ldanie ks' WikMyusza składa przysięgę, że powtórnie w błędy heretyckie nic
popadnie.4-) Dnia 10. czerwca 1562. zeznaje wobec biskupa Herburta mieszczanin krosnieński. Stanisław Klimkowicz, że nigdy do sekty sakramentarzy
nie należał, ale że wyznaje tę sw. wiarę, którą kościól katolicki podaje. S) Dnia
5. wrUlŚnia 1562, wyrzeka się błędów heretyckich i otrzl' muje rozgrzeszenie
z nich Michał, chirurg w Przemyślu.G) W roku 1564. dnia 27.sierpnia wyznaje w katedrze przemyskiej publicznie, wobec mnóstwu zgromadzonego ludu,
błędy heretyckie i otrzymuje rozgrzeszeni~ mieszczka przemyska, Dorota Plunska. ') Dnia 2 1. maja 15\35. mieszCZ-.'lnie lesey: Andrzej balwierz, ~larcin kusnierz
i Bernard z nowego rynku, popadli w bl~dy heretyckie. Przekonani o blqdach,
których nie odwolali, zostali wyklęci i oddani władzy świeckiej do ukarania. a

') KonenI01J,kl.

Exeerp~

es: Iibrla manu.uripti. lU. 101, nr. 166,

') TaUt.łc.

') .) Akta lr.onl1stonkie Lib. 17_ roi. u i U.
') A.k~ Itonl)'llwnlde Li b, 16. pod dniem
166!,
II) ') Alt:ta ko~tol1lkiB Lib. 17. fol, 48 i 128.
t) A.kta kon~ylJtouk;e Ub. 16. pod dat4 tLJ, 1666.
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W r, 1537. dnia 20. czerwca toczy się sprawa Apolonii Langerowej, oskarżo
nej o herezyę; a dnia 8. kwietnia 1569. jest wyklęty z powodu berezy
Jak6b Płoński. Podobnie, jak poprzednik Jan Dziaduski, tak i Walenty Her·
burt musiał występować przeciwko ksi.ężom, którzy popadli w herezYę. I tak
dnia 10. kwietnia 1562. wyklął bi3kup Herburt Bartłomieja z Mościsk, który
miewaj kazania heretyckie na dworze Kr-I.:ysztora. Pileckiego, w łaściciela Łańcu
la i w mieście Lancucic. l ) W r. 1564. unia 26. kwietnia toczy się akcya przeciwko Piotrowi, prob:lszc7.owi z Guci, o herezYę. Ks. Piotr wytl6maczy! się,
za r'ląd6w biskupa Herburta calkiem do sekty nie nalc7..a1 i komunii pod dwoma postacilllni nie rozdawał. Również występować musiał biskup Herburt prze·
ciwko w herezyę popadlej szlachcic, a mianowicie: l) przeciwko Stanisławow i
i ~Iaciejowi Balom w Hoczwi. Ci dwaj bracia przemocą opanowawszy kościół,
kazali powyno~ić z niego Naj5w. Sakrament, chrzcielnicę, obrazy Świętych, pozabierali dla siebie kielichy, pateny i inne apamta kościelne, zabronili odprawiać nabożeństwo katolicJde, a natomiast wprowadzili do kościoła znanego
nam Jakóba ze Strzyiowll, J.:tórego biskup Dziaduski wyklął, i kazali mu od·
prawiać nabożeństwa heretyckie. Zawezwani przed sqd biskupi nie stawili się,
dlatego też biskup zas:.\uzil ich zaocznie, wyklął, a z powodu zajęcia uposaże
nia kościoła w Hoczwi, pozbawił prawa patronatu do tego kościoln') .

ze

Taksmno wySlqpić musiał biskup Herburt przeciwko Zbigniewowi SicnicIlskiemu, kasztelanowi sanockiemu, właścicielowi dóbr rymanowskich. Od·
dawna już okazywal on swą nieprzychyln ość względem biskupów. Jeszcze
w r. 1547 napadł w towarzystwie 40 jeżdzców i 60 piechurow, uzbrojonych
w strzelby, łuki i innq broIl, na wiei; biskupią Królik, pozabieral siano i na·
kaznl, aby kmiecie czynsze, należące się biskupowi, jemu płacili; slowem, po.
stępowa ł jakby właściciel tej wsi. Z tego powodu rzucił na niego biskup
Dziaduski, jako na drapieżcę dóbr kościelnych, k1q,twę,') Sienieński przeszedł
do obozu heretyków i przy pomocy Tyl:lurcyusza BOnlssowskiego, a polem
Ambrożego Niemca szerzył herezyę. Przygotowawszy w len sposób umysły
parafian rymanowskich do herezyi, zajął w gwał t owny sposób kościół parn~
fialny w Rymanowie, powynosił własno ręcznie kielichy, pateny, krzyże, mou·
strancye i inne apMata kościełne, Najśw. Sakrament rzucił na ziemię i po·
deptał nogami, krzyżma świętego u';'yl do smarowania butów i wypędziwszy
prawowitego proboszcza, zmusil mieszkańców Rymanowa i okolicy do s łu cha-

') Akta k00'Y.tor.kle Lib. 15. pod da~ III, 1562.
I) Ta",~.1I l'od dniem 21. kwielLli. 1662.
,) Akta kOAlldtorskill 1'. XIII. pDd dn;~1U 19 .,r'II;III.

un,

-

nin

kazań

heretyckich. Podobnych

174 gwalŁów dopuścił s i ę

w parafiach Iwoniczu

i Kliml,ówce, do której dopiero dnia ł 6 stycznia 1567. przybył proboszcz katolicki. Dlatego biskup Herburt ponownie wyklął go i pozbawił prawa pntro-

natu dnia 30 mnja 1565 r.l) Stanislawa Drohojowskiego, starostę przemyskie·
go, wlasciciela Jacmierzll, wyklętego przez Jana Dzillduskiego, pozbnwił biskup Herburt prawa patronatu kościoła w Jaćmicrzu, n prawo to nnda! Janowi Ligęzie. I)
Wiele krzywdy sprawie katolickiej w dyecczyi przemyskiej wyrządził
również Jan Pieniążek, który otrzyma! PrucImik po sm icrd StanislflwB Broniowskiego j syna jego Sebastyana. Zajął kościól w Pruchniku wraz z uposażeniem i zamienił go na zbór protestancki. Zdaje się, że również znjąl koś
ciol w Zarzeczu, który przez dlugi czas był heretyckim.
W r. 15GI. brai biskup Herburt udzial w synodzie, odprawionym w Warszawie, na Idóryrn zjawił się Orzechawski, wypowiedział bardzo piękną mowę i zastal, jak się już przedtem wspomniało, uwolniony od ekskomuniki.
Na tymże synodzie zostal wybrany Walenty Herburt na posła z królestwa
polskiego na Sobor Trydenc ki. ~) Sprawa soboru trydenckiego przedstawia się
następuj1leo. W pierwszym peryodzie soboru od roku 1542. do polowy grudnia 1545, nikt z Polski nic brai udzialu. Dopiero kiedy Juliusz III po śmierci
Pawła 111. na nowo otworzył sobór w Trydencie dnia I moja 1551., Zygmunt
August przeznaczy! na sobór biskupów: Jana Drohojowskiego, kuj1\\~'skiego
i Jnkóba Uchańskiego, chełmskiego , kasztelana lwowskiego, Stanisława Tę
czyńskiego i sekretarza swego, znanego reformatora polskiego, Andrzeja Fryc~a
Modrzewskiego. Sp'.leciwil się jednak tenm J<zym. Wtedy w Polsce żywo
zaczęto rozprawiać O zwolaniu soboru narodowe~'J. Zgodzono się na sejmie
r. 1555. na zwolanie soboru narodowego, na którym mial król przewodniczyć
i na który miono zap rosi ć prócz wszelkich wyznań krajowców celniejszych
zagranicznych reformatorów: Kalwina, Bezę, I\'lclanchtonn. Nuncyusz Lippo·
mani potrafił temu zapobiedz, upewniając, że jeśli się co popsuło w koście
lo, to wszystko na zwolać się mającym synodzie będzie poprawione. W pier.
wszych dniach lipca 1002. Zygmunt August zdecydownł się na Herburta i
I sierpnia kllZ8ł mu być gotowym do drogi, zapewniając, że biskupi złożą
pot'.lebne na podróż i pobyt w Trydencie fundusze . Nuncyusz Bongiovanni
starał się o to, aby Herburt jak naj prędzej wybral się do Trydentu. Ale na

I) Akta lr.otLłyltoralr.ie 1'. XV. pod dniom SO mllja 1\16ó.
' ) Akta kopsystorski. 'r. xv. pod dolem eo kwlelnl/l 1 6 S ~.
t) UeluIJi.seiAoa 'l'. V. Itr, 196.
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to potrzeba było pieniędzy, które biskupi polscy dopiero złożyć obiecn1i , to
nie wszyscy. Prymas Uchallski nndesłał pierwszy dla Herhurta 500 talar6w.
Herburt wyruszył w drogę dnia 4 września 1562. i przybył do Trydentu dnia
14 października, gdzie go przyjęto z wielką uprzejmością w otuczeniu wielu
biskupów, którzy wyjechali naprzeciwko niego. Uroczyście Przyjf;to Herburta na
jeneralnej kongregacyi soboru w dniu 23 października 1562 r. W mowie
swojej, wygłoszonej na tej kongregacyi, poruszyI konieczność reformy i potrzeb~ zrobienia pewnych usttOpSlW w żądaniu ludów w takich kwestyach,
które nie dOlycz!\ dogmatów. Legaci w odpowiedzi na t~ mowQ dzi~kowll1i
za przybycie posla i oHorowali królowi polskiemu uslugl swoje dla dobra jego
pallstwa.
W osobnym liście wyrazili to samo bezpośrednio królowi, prosili go nadto
o odesianie do soboru Trydenckiego tych nowatorów, którzy na sejmie cbcieliby roztrz..1sać i załatwiać sprawy religijne. Nawet Pius IV.osobnem brewem
winszował Herburtowi przybycia do Trydentu. Tak więc krój polski i ducho·
wieństwo polskie reprezentowane byly w Trydencie przez dwóch biskupów
Stanislawa F'al~ckiego, opata sulejowskiego i sufragana gnieźnieńskiego, i HerbUM, chociai obydwaj tylko przr,z bardzo krótki przeciąg czasu bawili w Trydencie jednocześnie.
F'al~cki przyjechał do Trydentu w końcu r, 1561; byłna otwarciu soboju 18. stycznia 1562, i na wstępnej sesyi 26. lutego 1562. r" na której uchwalono dekrety o indeksie znka7.anych książek. Potem bra1 udział w piątej i sz.Óste
sesyi (16 lipca i 17 w rześnia). Gdy Herburt przyjechał do Trydentu, Fałęck
opuścił sobór i powrócił do Polski. I) Herburt nie wieJe więcej by ł czynnym
od falęckiego, a to tak dla braku funduszów, który krępował swobodę jego
akcyi, jak dla braku instrukcyi od króla. Hemoroidalna choroba i febra, które
napadły Herburtn w sierpniu ł 5$3 r., nie pozwoJily mu wziqć udziału IV obrad;lCh o dekretach, określajClcych stosunek duchowieństwa do spraw świecki ch .
Hozyusz zastęnował go i wymógł usunięcie projektu, wzbraniającego duchowieństwu przyjmowanie urzędów świeckich, gdyż w takim razie biskupi polscy wyk1uczeniby zostali z senatu i pozbawieni wpływu na sprawy f'Z4dowe.
Po przejściu dolegliwości swoich wzilll się Herburt do pracy. Krótki memoryrui
albo raczej uwagi porobione przez niego o redakcyi projektowanych dekretów
Sl\ piśmiennym dowodem dbalości Herburta o interesy duchowieństwa polskie·
go. r) Odnosz.1 się one do obrad w kapitulClCh~ do prawa absolucyi biskupom

IJ UcJlIUlłcia.o.a 1'. V.•U. 243 j
') Uohaoacw.. 1'. li. dU', t64.•
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przysł ugującego, rezydencyi cz ł onków kapituł dyecezalnych w beneficyach,
zatrzymania kanonii przcz biskupów i wielości beneficyów.

trzy ostatnie pozycye. Biskupi lub pra łaci, pel.
n iący obowiązki u rzędników koronnych, nie mogli rezydować przynajmniej
przez 6 miesięcy przy swoim kosciele, biedniejsi biskupi nic mogli mieć stosownego utrzymania bez zatrzymania kanonii w innych dyccezyach, wreszcie
żaden dostojnik kościelny nic poprzestałby nn jednem bencllcyum. Biskup
Herburl domaga ł się pewnych ustęp!>tw lub korzystniejszej redakcyi dla Polaków odpowiednich dekretów, rue nie mógł p rzeprowadzić swoich postulatów.
Obradujący biskupi odrzucili je, by nie stwarzać dekretów, obowiązujących
tylko pewne kraje lub jedno pallstwo. Pr--.tyrzekli tylko, że będą udzielane
dyspenzy w wydanych prawach. Tak więc I-Iozyusz i I-Ierburt byli jedynymi
Polakami, którzy podpisali dekrety soboru Trydenckiego przy zamknięciu jego
obrad . Dekrety te drukowane znwiózł nuncyusz Commendone do Parczowa,
dla przedstawienia królowi, obradującemu tam z senatorami w sprawach publicznych. Zygmunt August przyjął przedstawionq mu księgę dekretów i przyrze kł dołożyć starall, aby byly wykonane w calem królestwie. W czasie nic·
obec n ości Herburta sprawowal rządy dyecezY'l Stanisław Tarnawski, lmstosz
kościo l a katedralnego, a po nagłej smierci jego 23. marca lGG4. nchninislrownł
dyccezyą Wojciech z Pilzna, l\ w obwodzie sanockim JózeJ Mikuliński proboszcz w Lcsku. Po powrocie z T rydentu zarządzał z wielką gorliwoscią dyccezyą przemyską. W r. 1564. odbył się synod prowincyonalny we Lwowie
pod przewodnictwem Jana Commendollc i Pawła Tarły, arcybiskupa lwowskiego. W synodzie tym brali udzial Wojciech Sobicjuski ze Starozrębów, biskup
chel mińsk i, Wojciech z Pilzna, kanonik lwowski i przemyski jako delegat
biskupa Walentego Herburta, który dla słabości nie mógl osobiście brać
udziału w synodzie
i kapituły przemyskiej, Szymon Borszyński, dziekan
kamieniecki, delegat biskupa kamienieckiego Dyonizego Secydniowskiego, i Jakób Wiertański, proboszcz kamieniecki jako delegat kapituly. Biskup
lucki ani sam nie przybyl na synod, ani też delegata nie wysiał. Na tym synodzie p rzyjęto przedewszystkiem kanony i dekreta soboru trydenckiego z lem
jednak zast rzeżeniem, że, ponieważ między deltrelami znajdujl,\ się niektóre
np. o rezydencyi, o wielości beneficyów i o erygowaniu seminaryów, nnleży
p rosić Ojca św., ażeby raczył udzielić dyspenzy od obowillzku rezydowania i
od dekretu, obow i ązującego do starania się tylko o jedno beneRcyum. lnne
sprawy, które biskup Herburt w czasie swych rządów przeprowadzil, były nnstępujące: Pr-.lysądzil w J.niu 26. sierpnia 1502. kościołowi wPllikucie dzieSzczególnie

ważne były
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sil;ciny z p61 dworskich we:wsi Bolanowice, zniósłszy dekretJana Dziaduskiego
z dnia 6. maja ł556., który te dziesi~ciny przysqdzil kościołowi w Ilussakowie.') Pawiowi i Piotrowi Dąbrowskim przysądza ZA zgodą kapituly dożywocie
na. dwóch młynach, jednym na rzecc Sanic, drugim przeu miastem Radymnem
i na dwóch ogrodnch nn czas życia jednego z nich tj. PawIa.') Wnet potcm
pr/.yłl\CUl im i trzeci młyn przy Sll.lwic pod zamkiem rndymicllskirn. W r. 15Uó,
29. czerwca nadaje kościolowi pamlialnemu w Bliznem rol~. zwallfl "suchoIllorska ll , w zamian za ląkl;, wzi~lt\ z uposażenia kośdelnego, n przeznaczoną
na staw. Dnia 2. styczniu 15li2 r. nadaje biskup Herburt MIkołajowi JarJkowskielnll, sołtysowi w DomarauzlI za folwark jego na przedmieściu br..:ozowSkiem, zwanem ~Poskówka~, sześciu kmieci na dożywocie jemu i jego synowi
i nn tych kmieciach zapisule k\VotQ 506 noren6w.
Tegoż

roku Walenty Orzechowski, s~dzia i Hieronim ChmielicJd, podsą,
dek ziemi przemyskiej , na prośbQ bisl<upa Herburta i Jona Szyrzyńskiego
właścicie la wsi Sośnica i ŚWiQ t e, odnawiajl.\ granicQ rni~,.b.y temi wsinmi, a dobrami biskupicmi Hadymno. S) Uekretel11, wydanym dnia 14 sierpnia 1567 r.,
Itlczy biskup Herburt p~mfię Mysiatycze z paralią w Pnikucie na tak dlugi
czas, ai w Myslatycach wybuduj/\ kosci6ł.
Celem pomnożenia dochodów nrchidyakona przemyskiego darownł temuż
dzicsic:cinę biskupią ze wsi Wola lacka. Król Zygmunt August dokumentem, wydanym w Grodnie dnio. 14 I1Ilija 1568 r., zatwierdza tQ darowiznę. Celem po.
większenia uposo.żenia proboszcza szpitalnego w Brzozowie nadaje I11U ogród,
znajdujący si~ za kościoł em M. Boskiej w Slarejwsi, z Obowiązkiem odprawiania jednej mszy o pomyślność dla biskupów przemyskich ż:yjqcyc h i za dusze
zma rłych. Na prośby Herburta zezwoli! Zygmunt August dokumentem, wy·
llanym na ogólnym sejmie w Warszawie dnia 8 lipca 1570 T•• na przy łącze
nie probostwa w Dolinie, archidyecezyi lwowskiej, do dóbr stołowych kapituły
przemyskiej; arcybiskup lwowski, Stanisław Slomowski, dokumentem, wydanym w Sqdowej Wiszni II b"Tudnia 1571 r. , wciela 10 beneflcyum. Dokumentem, wydanym w Brzozowie dnia 11 lipca 1572 r., wdem probostwo
w Stryju do dochodów wikarych katedralnych pn:emyskich. Stnra ł się również 010, ażeby do kapituły przemyskiej przyjmowl\ni byli mężowie, odznaC7.ajl\cy siQ naukq i pobożnościl\. Dlatego leż na kapitale, odprawionej w uroczySIOśc św. Jana Chrzciciela 1504. r. wydał za zgodq prnlal6w i kanoników
statut,

ażeby

na

przyszlość

nic sami szlachcice, jak dotychczas, Ale i

I) .... kt:!. koolyltor. Llb. XV. IKId ../, HIS!!.
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wie z ludu byli na czlonków kapituly przyjmowani, byleby posiadali doktorat,
który ma równać się szlachectwu. Biskup i kllpitula przysięgą się zobowillzali do zachowania tego statutu, który jednak niestety wnet po śmierci Herburta poszedł w zapomnienie.
ChCIW, ażeby przy katedrze rezydowala zawsze pewna ilość kanoników
pr.lcprowadził na kongregacyi kapitulnej, odprawionej dnia 15 stycznia 1571 r.
uchwalę, mocą której w pewnych dniach i porach roku musieli się znajdować
przy lwtedrzc wszyscy kanonicy. Czasy te były: od wilii Bożego Narodzcnia
t. j. od 23 grudnia aż do !wńca kapituly jeneralnej, zaczynajllcej się po świę
cie Obrzezania Pańskiego; od soboty przed niedzielą palmow'l aż do niedzieli
pierwszej po Wielkanocy i od niedzieli poprz edzającej dni krzyżowe. do następnej niedzieli, od soboty pr.led Zielonemi Świątkami aż do UkOllCZenia oktawy Bożego Ciała; od wilii narodzenia św . Jana aż do ukonczcnla jeneralnej kapituly; od uroczystości Wniebowzięcia tl t. Boskiej przez
calll oktawę. VI czasach tych mieli sprawować runkcye kościelne, albo sami
albo przez swoich zastępców, Nieobecni płacić mieli jako karę za każdy tydzieli 12 groszy. I) Biskup Herburt uczynił również rundacyę na w ieczną lampę
dla kościola katedralnego, a mianowicie wydzierż awi! pewien grunt za czynsz
roczny 2 florenów j czynsz ten przeznaczył na zakupow:tnic oliwy do wiecznej
lampy'). Dla Rusinów, mieszkajtlcych w Radymnie, wyznaczył plac pod majqcą siQ budować cerkiew. Prawo prezenty probostwa tego nadał paratianom
ruskim. Powiększył dochody probostw ruskich we wsiach biskupich Zawadka
i Upowiec, nadając grunta. S)
Do kościoła parafialnego "IN Brzozowie wprowadzil bractwo literatów
Najśw. i\laryi Pnnny.4) Dziekana kapituly przamyskiej, Pawia Taflę, wyświę
cil \V r. 1561 na biskupa w kościele św. Andrzeja wc Lwowie, a nastQpnego
roku we wsi t>.lalczycach włożył na niego paliusz. A kiedy arcybiskup Tarlo
umarl w r. 1565 dnia 11. stycznia, oddal mu ostalniq usługę w dniu 12.
kwietnia tegoż roku. S)
Za czasów biskupa Herburta w prowadzeni zostali 00. Jezuici do dyecezyi przemyskiej. Biskup Herburt nosił się z myślą fundowania jezuickiego
kollegium ze szkołami i seminaryum \\' Przemyślu. Uprzedziła jednak te zamiary biskupa ZoHa z OdroW tlŻÓW, wdo\'..·a po Janie Tarnowskim, kasztelanie
I)
'J
')
t)
')

Pa.... lo ...ak.i da. c •• tr. 296, lIodllot, 2.
A. G. Z. T. VlU. 228.
Rap. Akta bU.k:IIJ'11. Plutc kll'gG (ol. 140.
Rltp. Akta bLllr:llp:l Gorlickiego Vol. XX. roI, U.6.
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00. Jezuitów
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świąto bliwej

matrony

Frnnciszek Borgiasz dyplom na

fundacYę jarosławskiego

kolJcgium św. Jana, a następca jego, Ewerard Mercudani, potwierdził akt fundacyjny. Biskup Herburt osobnym listem z dnia 20
grudnia 157 1. podzi~kowal jencrnlowi za la skę, wyświadczonq jego dyccezyi,
dodając , że on sam z ks. Skargq wybrnli plac pod kollcgium i piękny kościół, że k siężna wyznaczyła już pewne dobra, gotowa dać więcej i blaga O
przysłonie kilku 00. Jezuitów, klórzyby tę nowl\ fundacYę w posiadanie objęli . Ale morowe powietrze, śmierć króla i niepokoje bczl<rólewia, a nadewszystko bmk ludzi przewleklo spra\vę nż do grudnia r. 1574. Wtedy bowiem
dopiero zjechali pierwsi Jezuici do JllrosJawia i 7.amicszkali tymczasowo na
soltystwie. l )
Biskup J-Ierburt stara! się usilnie, by kler dyeeezalny odznaczal się poboźnościq, czystosci1\ obyczajów i tr0skliwościq o dusze poruczone jego pieczy. Kiedy więc niektórzy duchowni nic zachowywali się tak, jak stan ich
tego wymag'lł, karał takowy.:h surowo. Akta konsystorskie z jego rzqdów
przytaczają nam nast<;,pujqc'e ra.klll. Parafianie z Kosiny, osadnicy niemieccy,
oskarżyli swego proboszcza, że nic postaraj się o kaplana, któryhy do nich
mawiał kazania po niellliecl,;u. I<siqdz Bisl.:up sknzuje za to proboszcza na
karę pieniężnq i zflg raż'l mu, że jeśli w terminie przepisanym nie postara sif,;
okaplana władaj1lcego językiem niemieckim, pozbawi go probostwa. ' ) I{iedy
Amb roży, proboszcz kosciola szpi talnego w Lubaczowie (Lubaczów należał
wtedy do dyecezyi przemyskiej), zastal oskar-wny o cudzolostwo i nie m ógł siQ
z tego oskarżenia oC'zysci":, pozbaw ił go biskup Herburt wyrokiem wydanym
dnia ostutniego lipca 1564. probostwa szpitalnego w Lubaczowie i wSl.ystkich
innych beneficyów, jakiebykolwiek posiada ł w dyecezyi przemyskiej, wydalił
go z miasta PrzemysIa i z ca łej dyecezyi przemyskiej i zagrozi ł mu. że gdyby w dyecezyi przebywuJ łu b do uyecczyi przemyskiej wróci ł , wtrąci go do
więz i en i a . S) Wojciecha proboszcza w Juriowcach, (dziś Jurowce, nal~ do pa·
ra ni Strachocinn) z powodu różnych nadużyć , jakich się dopuszczał i z powodu salllowolnrgo opuszczenia kościola, przy którYIl1 nie zostawił żadnego zastępcy a przez to pozbawił lud opieki duszpasterskiej, pozbawi ł równi eż probostwa dekretem z dnia 25. marcn 1567 r.') To samo spotkało proboszcza

I) KIJ. StAnIei ..... Z:U9!ki: Juulei w POlI CII T. T. C'I QI.ć
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że wezwany od biskupa Hel"którzyby zar~czyli, że kościół b~dzie wolny
od pożaru. Biskup dlatego Żc1dał tego pori;czenia, bo budynki plebss1skie
w Lynbinie w krótkim czasie po trzykroć się spaWy l) Wobec ówczesnego
zwyczaju, że probostwa dostawały się często klerykom mniejszych święceń,
ksitldz biskup Herburt nie mogąc przeszkodzić temu zwyczajowi, starał się
przynajmniej w ten sposób złe m u z aradzić, że tylko pod tym warunkiem inslytuował na probostwo, że proboszcz zobowiązywał się pod grozq kar kościelnych
i prywacyi probostwa, na czas swoich studyów zos tawić kapłana któryby spełnia!
w parafii duszpasterstwo a instytuowany zobowiązywał się, że we wyznaczo'
nym mu przez biskupa terminie przyjmie święcenia l;:aplańskie.
Za jego rządów zdarzyły się dwa nast~pujące przykre wypadki \V dyecezyi przy myskiej . Feliks Olcllowa, sołtys w Jasionce wraz z synem swoim
Krzysztofem , z zięciem Kr.tysztofem, z Janem, kuśnierzem z Dukli, z Wojciechem i Wawrzyńcem Krausami zabili w sposób okrutny dnia 27. marca
1563. r. księdza Jerzego ze Sambora, kOmendarza w Jasionce. Sprawa ta byla Sl\dzona najpierw wobec Wojciecha z Pilzna dnia 7 maja 1563 1 ) a póżniej wobec samcgo biskupa. Sprawcy tego mordcrstwa. zostali skazan i na
karę i oddani władzy świeckiej, jednakże, kiedy w ciągu procesu pokaza ł o
się, że Olchowa nie namówił do morderstwa innych wspólników i to przysię
gĄ stwierdzi ł , ks. biskup zsżqda ł od SĄdów świeckich odesłania go napowrót
przed swój sqd go postawił.
Na audyencyi dnia II stycznia 1566 r. zastal Olchowa uznany za wol·
nego w tej sprawie. ') Druga sprawa był a następująca. W r. 1572 dnia 25
stycznia w piątek, p rzyjął w gościnę O. Stanisław Milewski, gwardyan O. O.
Reformatów w Przemysiu, niejakiego Mikołaja Krasnopolskiego ze Sierakości
i wyznaczył mu jako miejsce na nocleg refektarz, sam z braćmi zakonnymi
udał się również na spoczynek. O godzinie B-mej dwaj sludzy Krasnopolskiego KJodnicki i Janusz, wyważyli przemocą drzwi do miejsca, gdzie spaczy
wal ks. Gwnrdyan ze swymi braćmi i wtargnęli tamże. O. Milewsld napo·
mniał ich, aby dali spokój. Gdy to nic pomoglo, udał się do ich pana. Wtedy na korytarzu pr..:ed refektarzem napadli na niego i włożyli mu do ust rę
kojeść szabli, obalili nn ziemi~ i zaczęli go bić w okropny sposób. Z ran tych
umarł O. Gwardynn za dwa dni w niedzielę. Wskutek tej zbrodn i, przedtem

w Lynbinie (Lubeni) Jana Znkrzewskiego za to,

burm nie

p rzedstawi ł ręczycie l i,

l) Tamto pod dllt4, 9 .tyu.III" 1688.
Mu. kon.yltot. Libe1' xvn. fol. 83.
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Iłicbywalej i niesłychanej, rZlIcił ks. Walenty z Urzędowa, Doktor św. Teolg::::
archidyakon, wikaryusz i oficyał przemysł,i. intcrdykt na wszystkie kościol y w Przemyślu i naokolo PrzemysJa. Za sWrtlniem Jana Herburtn, ko
sztdunn s.mockiego i starosty przemyskiego zoslnl I\rzyszior l":lodnicki 7...'151\lIzony na śmierć przez ścięcie. KIlTu In zos tała nntychmiast wykonana, n

wtedy

zdjęto

interdykt z

kościoI6w. 4 }

Mial też biskup Herbur! i chwile radosne w swcm życiu arcypasterskiem zwłaszcza, kiedy na no\\'o przyjmował na lano Kościoła św. nawróconych kapłanów. I tak 7 maja w r. 1504 wyrzeka się błędów heretyckich uroczyście w kościele parafialnym brzozowskim wobec licznie zchromego na
nabożeństwo niedzielne ludu Andrzej z Dynowa, probosicz z Dyląg6wki.
Przed nim jeszcze wyrzekł si~ herezyi luterskiej Józef, były prol)oszcz w Dubiceku, a _potem komendarz w Krzywczy również w kościele w Br.lOzowie
dnia 22 lipca 1562. Przy swoim wy rzeczeniu si~ przemówi! w te słowa do
zgromadzonego ludu: ~~Ioi mili chrześcijan ie I Ja Józef, niegodny kaplan,
niegdyś pleban w Dubiecku, przed Panem Bogiem i świ~tymi Jego! przed
wszystkim gminem kościoła chr.leścijanskiego wyznIlwam, żem ja ZM7.uciwszy
wiarę przodków swoich, w którejem się rodził, opuści\\'szy też kOści6ł Pana
Chrystusów starodawny i powszechny, prawdziwy, w kt6rymem się chrzcił,
na kapł aństwo święcił i insze Slikmmenta przyjmował, udałem się był do inszego kościola cza rtowskiego, nowego, pokątnego, omylnego, i przysllllem
był ku niektórym naukom jego, Slim wierzt\c i uczą.c insze tego, co Jan Hus,
LUle~, Zwingiusz, Stańkar, Kałwin i insze kacerze a kościoła Bożego nieprzyjaciele wierzą i uczą 1\li"dzy inszemi rzeczami wierzyłem, żeby Kościół
Panski, który zbudować rllczył na mocnej epoce i lak ij bronił, że lin! bramy
piekiełne przeciwko niemu przemóc mogą, mial blądzić. Stl\dżem o przyjmowaniu Ciała i Krwi Pana ChrystusolI'ej pod osobą chlCbowt\. źle rozumil\ł l
wierzqc, iż Kościół Pański przeciwko woli i postanowieniu Pana Chrystusowemu
czlowieko\\ i prostemu odją ł drugą osobę i tllkem uczył i pod obiema osobami rozdllWIł~ znwodzqc lud Boży. Wzgardziłem też postanowienia Kościoła powszechnego, ch rześcijańskiego okolo brakowania p<lkarmów, okoł o postów czasów pewnychI
świąt, ceremonii i obrzędów kosciełnych i inszych pobożnych ustaw, slądżcm też
wzgardzał wodą święcona" egzorcyzmami pr.ty chrzcie i insze ceremonie. Zwierzchności papieskiej i inszych biskupów niznczem sobie nic miał i stĄdże w wiel-

I) Aklll. kODł)'llor1lkie OlllAe1.Ont

ut..

XVIIl. l lu l!16ll -

1[,97.

roi.

-
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i potępionym kacerzem zuchwale
upornie śmiałem miewac msze, sakrnmenta rozdawać, u czyć i sprawować lud Boży, ślepy śle

kich klqtwtlch

pemu bc::d<\c wodzem. I inszych nauk wicIem rozsiewal, które siQ

sprzeciwiały

nauce apostolskiej, postanowieniom powszechnych koncyli6w, Ojców
ściola

św.

i b-

rzymskiego. C:zego mi teraz serdecznie zal, co jn przed Panem Bogiem

i rrzed warni wSz.ystkimi z
kościół

len w którym ja

c hrzcił.

kapłanem

żałością

wyznnwnm. I od tego czasu wirrlQ,

że

pr1.)·jąl wiarę

z przod]':ów swoich , w klóryL\LC1ll się
i insze S..'"tkml1lcnta przyjrnowIlI, jest kościół Boży

zostnł

prawdziwy a jeden jest. I krom niego inszego niclllilsz i te, ]dórc się omylnie mienią kościoły być, jako Husów, Luterski, Zwingliski Knlwińsl.:i, SI(I/1lmrów i inszych ka cerzów, nie są kościoły Pana Chrystusowe aJe są, bożnice
czartowskie. Wierzę tez, że ten kościół jest święty , I<rwiq Pana Chrystusowq,
pośw i ęcony, i tak mocny. że zadna moc czartowska, piekielna, kacerska nie
przemoze przeciwko niemu. I to wierzę. że ten kościól jest powszechny, staroży tny, c hr zcścijatlski a insze krom niego nowe, pokq.tne, obl ęJli we są. Jeszcze wierzQ-, że ten kościół apostolski jest, który slIm tylko ma w sobie i
naukę apostol ską, tak pisa mi, jak i ustY podaną i sukcesyę nieprzerwaną biskupów, poczqwszy od Aposto łów aż po dziś dzień. Który kościół Pan Chrystus ra czył polecić Piotrowi, jako przedniejszemu pasterzowi i namiestnikom
jego, biskupom rzymskim. Z której zwierzchności i posłuszeństwa klo się wyłamuje, w kośc iele Bożym nie jest a tak zbawion byc nio może. Więc też, że
ten kóściól , ponieważ ma sprawc~ i doktora Ducha ŚW . , LJucha prawdy, który
w nim mieszka na wieki i uczy go wszelkiej pra,wdy, nigdy nie bh \dził, ani blqdzić
niemoze. I s tądze więl.! wychodzi, że co kośd61 , powszechne koncylia, zebrane
w Duchu św. postanowiły, ma byc dzierzono za istną prawd ę i nigdy się
nie sprzeciwia pismu Bożemu, ponieważ z tymże duchem Bożym ci postanowili, ki6rym i oni pisali. Stąd też wierzę. że kościół chrześcijHllski wtem an
bla,dz ił, ani błądzi. że za slusznemi przyczynami odjql ludu pospolitemu osobę wina i postanowił przymowanie Sakramentu pod osobą chlebową.
Więc

tez,

że

chleb prosty

bywa w niezawodliwc

Ciało

wszechmocności"

slów

Rożych

przemienian

Pana Chrystusowe i proste wino w prawdziwq

Krew Jego i ze tak wiele jest pod jcdnq, jako pod obiema osobami. I ten, który
pod obiema przyjmuje nie

więcej

bierze, ani ten, który

bierze. Na ostatek wszystkie postanowienia
sakramentów, ceremonii,
karmów,

swiąt,

śpiewania

wzywania

świętych

Kościo ła

pOIł jednĄ,

nie mniej

chrześcijańskiego

okol0

koscielnego, okola postów, brakowania potak

żywyc h

jako

umarły ch

okola

czyścn

-
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pobożnych i świ~tych koście l nych wierzę, że majq być chowane i mocno trzymane pod zbawieniem duszncIIl. Potem przy·
siegam, odrzekam się i odprzysięgam wszystkich swych błędów, kt6rem to
wyżej mianował i którychcm uczył, zIłWOdZ:1C lud Boży. nn co mi Panie
Boże dopomagaj i wszyscy ~\Vięci. r was dIn Pana Boga proszę, abyście się
za IUni\ modlili do Pana Bogu, żeby mi mezy! te ciężkie grzechy moje odpuścić i IV wic["~e mocnej przy kościele chrześcijiUiskim, starodawnym, powszechnym, rzymskim raczy! mi dać trwać i umrzeć. Ameu,')
Ks. biskup starał się silnie o to, ażehy podnieść \vyksztnlccnie kleru dyecezalnego. DI\żyl do tego, aby szkolll katedralna wykształciła jak mljlepiej
przyszlych kapłanów. Za jego czasów wybudowała kapitula przcmyska murowsnq, szkołę, (budowę szkoly prowadzil Andrzej Bononi, Wioch.) ') StaraJ się
również sprowadzić do tej szkoly jak najlepszych nauczycieli. Jakiś czas uczył w niej sławny poetu laciilski i profesor uniwersytetu krakowskiego Grzegorz, czyli Wigilancyusz ze Sambora, który później przeniósl się do szkoly
Lub rańskiego do Poznania. 3) W aktach konsystorskich pod dniem 10. październ i ka 1567 znajduje się zobowiqznnie niejakiego Jakóba Lomnickicgo przy
instytucyi na probostwo w Strzałkowicach, który przyrzeka pod kar:l pozbawienia probostwa, że w pałacu biskupim oddawać się bęJ zic naukom. Wynikałoby z tego, że niektórzy kandydaci na kapłanów kształcili się pod okiem bi·
skupa w jego palacu f).

i inszych wszystkich ustaw

Wś ród

tych wszystkich zajęc znajdował bisl{up Herburt jeszcze C7..aS,
jako dobry senator i prawdziwie kochający syn swej ojczyzny radzić
nad dobrem rzeczy pospolitej. W aktach spolykamy często wzmianki, że nie
odbywały się sądy z powodu udania się biskupa na sejmy. I w takiej posłudze zaszła go śmie rć. Oto udal się biskup wraz z nuncyuszem papieskim
Commendonem na Podlesie celem nak ł onienia kr6ln do przystąpienia do przy·
mierza ksi!\Ż<\t cłm:eścijnńskich przeciw Tutkom. Układ ten nie mógł przyjść
do skutku z powodu śmierci Zygmunta Augusta, która nastąpi l a w poniedziałek dnia 7. lipca 1572 r. w ł\niszynie. W niespełna dwa miesiące po śmierci
króla, umarł biskup Herbllrt w Bielsku na Podłasiu, dnia 27. sierpnia 1572
w 47. roku życia. Ciało jego zostało sprowadzone do Fułszlynn j tilm pochowano.
ażeby

I) Akta kODJylloNlkie Lib. XV. pOO dni&m 16. lillC& l OG:?
I) Akt3 kODlpt. Lib. x"n. roi, 123.

,et

l) Patrz o nim Widocki Lit/COl dUigentiaruIU KrWu! ... 187&" I.t*eh 15U_1663 I JÓ>
Z.ukane1'l'ie~; llUlory:ł ukOl" Koronie I .... Widkim ulęet".llte . ~k.1', 111. Itr. 508 dOpil.
') Akt.a kol1J'1Sl Ltbe r XV. pOO dllielll 10 pdu. 16&1.

-
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Biskup Wlllenty Hcrburt byl godnym tlnSIc;pc,\ J<lnn Dziaduskiego Odznacza l się t;l sumą n!ezłomnościq charakteru i 1I1i105.:ill kosciola. św. Nic dzi
wnego, że zasłuży ł na najw,yższe pochwaly od współczesnych. NUllCyUS7.
Commendone w liście do św . Knrola Boromeu!\za, pisnnym z Piotrkowa, mówi o nim, że jest prałatem prawdziwie dobrym i żur1iwym o religię (e prełato vernmente da hene et zcloso dclla religianc). I) Hozyusz mówi o nim: ~ rfagn1lłby1ll aby::imy byli do nicgtJ podubnymi ~lly WS7.yscy, I,!órzy jesteś m y lego samego, co on, powolania i święcen ia, jest bowiem mężem znakomitym
i pod względem pobożności i pod względem nauki, a w Trydencie tak się
zachowal, iż odjechał stamtt\d według .dania wS7.ystkich zupełnego!) uznania
peł en .

Benedykt Herbest, kanonik poznański lak pis7.c o biskupie Herburcie do
rodzonego jego brata, Stanislawa Herburta, kasztelana lwowskiego: ~ Tnlll
(w Brzozowie) przez trzy dni mieszkając, uczyliśmy się kaplańskiego życia
nie tylko ze sl6w, nie też i z przykładu biskupa dobrego. Panie Boże I racz
!lam takie dawać pasterze l Dziwna rzecz, prawie umartwił w sobie wszystkie
afekty 1 Piszą to o Sokratesie, iż go nigdy nic nie obruszyło, ani szczęście,
ani przeciwności; we dwóch też naszych biskupach. drugim księdzu Hozyu·
sie, kardynale. przypatrzy łem się i ja temu, co 10 jest, idem vultus. eadem
frons. Miał natenczas ks. biskup sciatykę, jakoby jej nie mial i wszystko u
niego za jedno by ło. Nazajutrz po nas wyjechał on na sejm lubelski i td. "')
Walenty HerbuTl ma w kościele fulsztyńskim pomnik z następującym
napisem: "Vał entinus Herborth. vir ingenio, eruditione, pietate cJarus, eppatum Premisl. summa vitae intcgritate administravit, populum in fide cathol.
eccJesiae munere fungens, sanctc continuit, Rempublic, Senator gravitate sen·
tentiarum acerrime tullltus est, in egenos, bonarumque artium studiosos, liberalitate inexhausla fuil, Tridentinam legationem in Sacrosnncto Concilio orator regoi magna sanctilntis ct eruditionis Jaude obivit. Sigismundo Aug. rege
mortuo, dum Re ipubł . pericJitanti deesse non vult, Biel scii, oppido Podlachiae
febri correptus immaturo fato praereptus esl. Nalus A. D. i\mx.,'(Iv. mortuus
MDL'X..Xłl. Augusti d. X-'{VIl."

I) Uehaneclaua T. U. Itr. 175.

Kani. llozyU!za Kore3vondeneye T. II. lir.
') Pa.... ło".ki ds. t . Itł. 300 od 2.

I)

xx:r.

F.lLIP PA J:.>N I EW·SI-i:.l
herbu Nowina.
1560.

Następc[~

Jana Dziaduskiego na stolic}' biskupiej w Przemysłu był FIlip
Padniewski, herbu Nowina. By ł on synem Wojciecha i t-.lalgorzaty ze Żernik,
kasztclllnki kaliskiej. Kształcił się w akademiach :z.'\granicznych. \V latach 1540.
i 1541. był w Padwie. l) W młodych latach przebywa ł na dworze cesarzów
Karola i Ferdynanda. Powróciwszy stamtąd, szukał \V obozie rycerskiej sławy,
a nawet potykał się mężnie za Zygmunta I. pod Pos\VoJem. Ozdobiony pię~
knymi przymiotmni, którym długie podróżowanie po cudzych krajach przydało
jeszcze więcej ozdoby, przypadl do serca biskupowi krakowskiemu, Tomickiemu, znawcy wielkiemu ludzi mądrych i uczonych. Padniewski obiera sobie stan
duchowny i otrzymuje probostwo gnieźnieńskie i h;~czyckic. W r. 1543. byl
kanonikiem krakowskim.') Był on w r. 1545. naznaczony Ila posla do Hzymu.')
W r. 1547. był wybrany przez kapitułę krakowską, przy której posili dal godność kantora, wraz z proboszczem Janem Przerębskim na synod prowincyonalny, który się odby ł w Lęczycy 15. wrześniu r. 1547.·) W r. 1548. wybraJa
kapitula krakowska. Filipa Padniewskicgo na posiedz~niu knpitulnem 18. maja, by
powitał króla w dniu 24. maja, przybywającego na pogrzeb ojca i w celu objęcia
rządów. W tym czasie zostnje sekretarzem królewskim. W r. 1554. dnia 19.
stycznia, polecił biskup krakowski Andrzej Zebrzydowski kapitule swojej, nby
wybrała archidyakona w miejsce Gąlkowskiego i podal im dwóch kllndyda-

I)

St.

Willd:ll<i ~wic,,:

lfate.r1ały

do hill tor1i P oill.Mw w Padwie,

Lr,iSlArum str. 169.
') Ka rdynIlIn. HOlyl1Ra korl'.ponde.ncye. T. J. Itr. 123 nr.
')

Tamt~

nr. 196.

')

Tamł6

nr. 264 i 288.

101ł.

Acta Ulliverlitat ..
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biskupstwa tego nie otrzyma!. Otrzymal natomiast

biskupstwo przemyskie.

Henryk zostawszy królem polskim, zatwierdzi! w swoich paktach konwentach dnia 16. maja 1575 r.

konwencYę

o zachowaniu pokoju

z dys-

sydentami, którą później wszyscy późniejsi królowie zatwierdzali. Niedługo
jednakże trwaJo jego panowanie, albowiem o godzinie 2-giej \V nocy dnia li.
czerwca 1574 r. uciekł z królestwa polskiego, a gdy wszystkie prosby i poselstwn nak łon ienia go do powrotu pozostały bez skutku, przystąpił naród do
ponownej elekcyi, którą naznaczono na dziell 4. listopada 157.j r., na której
obrany zastal Stefan Batory. KOfonacya odbyła się dnia l. majn. \376 r. ,
a ślub jego z Anną Jagiellonką 2. maja.
Łukasz Kościelecki zostal wybrany wraz z biskupem krakowskim , Franciszkiem Krasińskim , wojewodq belskim, Amoldem Ucha ńskim i Sieniawskim,
kasztelanem kamienieckim, do powitania przybywajqcego do Polski nowego
króla. I) Biskup nasz asystował Stanisławowi Kamkowskicmu, biskupowi wło
cławskiemu, wraz z Wojcip.chem SobiejuskiJl1, biskupem chełmsk im i sześcioma
opatami, inrułatami , licznymi prałatami i kanonikami p rzybyłymi do Krakowa
na ob rzęd koronacyi króla i królowej.
Zajęty

sprawami publicznemi, nie mógl przebywac slale w dyecezyi,
bywał jednak od czasu do czasu.
I tak, był na kapitule jeneralnej po św.
Janie Chrzcicielu w r. 1576. i oświadczyl, że chętnie ł ożyć będzie i na kapitułę i na kościól katedralny. Potwierdził różne przywileje. l tak: Hieron imow
Gradowskiemu zatwie rdził jego dożywocie na dobrach Cergowej i Jasionce,
miasteczku Jaśliskom przywilej na rogatkę, Wojciechowi Trzcińskie"lu, soł
tysowi w Przysietnicy, przywilej duny mu przez Walentego Herbur~. Na
probostwo w Krosnie dal prezentę Stanisławowi Petroniuszowi z Opatowcll,
czcm naraził się kapitule, ąl bowiem dotychczas proboszczem krośnieński m
bywal jeden z I<anoników przemyskich. W imieniu biskupa sprawował rZf!.dy
dyecezyi Walenty z Urlędowa, dr. św. Teologii, archidyakon i oficyal jeneralny.
W r. 1577. odbył się synod prowincyonalny w Piotrkowie. na który m
uch walono datki z; kościołów na rzecz wojny z Cda.nszcunami, którzy nie
chcieli uznać królem Stefana Batorego, obsta.jqc za ~ Iaksymilianem.
Grzegorz XIU. p rzelał na króla Stefana prawo nominacyi biskupów
prala.tów w m iesiącach papieskich.') Korzystaj ąc z nicj, nadal Stefan Batory
l) Aetll hiatoriea t. II . str.

I tt. lU.

Ił.

') KI. S\aDialaw

ZałQłlti,

l ezuilli .. Pol,ee t. l. ell. t,

l\ościclcckiclllu
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biskupstwo pozn:u'\skic pO śmierci Adama Konarskiego, a Grze-

gorz XIII. prekonizo\val go na biskupa poznańs ki ego dnia 4. marca r. 1577,1)
Bu lle prekonizacyjne nadeszły w lnsnic w czasie synodu piotrkowskiego.

Na

tym synodzie znajdował się również i wspomniany oficya! Walenty z Urzę
dowa. Otóż po powrocie z synodu uwiadomi! kapituh;, że biskup Kościelecki
zostal mianowany biskupem pozn::uiskim. że złoży ł zwykłq przysięgę do rąk
Wincentego Laureo, legata Stolicy Apostolskiej, a stąd i władza jego w dyecezy i
przemyskiej ustala. Wtedy ]wl1onicy obrali administratorem dyecezyi wspomnianego Walentego

7. Urzędowa.

Kościc]c cki za rządzał

dyccczyo1 poznańską przez lat dwadzieścia . Zało
żone przez poprzednika swego kollegium 00. Jezuitów hojniej wyposaży ł
i szczególniejszymi wzgh;dami obda rzał. Również bardzo sic zasłużył wyt<;·
picniem heretyków w Poznaniu. Ksiqżki heretyckie, w Poznaniu wydrukowane,
kazał publicznie spalić, drukarnię heretycką zniósł, przeszkodz ił powagą swoją,
aby heretycy nic nabyli pa ł acu GórkÓw, polożonego niednIego kościoła parnfialnego i kollegiackicgo św. Maryi i\lagdaleny nie zamienili go na swój
zbór.' )
Jak wielce był mi łym Stolicy Apostolskiej, możemy z tego poznać, że
Grzegorz XIlI. wysyłając do Polski swego nuncyusza Alberta Bolognetto, biskupa
massenskiego, osobnc breve daje do:> I{ ościeleckiego, w którCIll mu usilnie
poleca wspieranie go radq, znaczeniem swem i pomocą. ') Kościół katedralny
poznański odnowil i azJobil (Nlesiecki Herbarz V. 279.).
Obok spraw duchownych zajmował s ię sprawami państwowemi.
Na sejmie w r. 158 1. popierał sprawę opatów czterech klasztorów cysterskich w dyccezyi poznUllskiej (J>rzemęt, Obra, Paradyż i BIedrzew), którzy nie
chcieli uznać jurysdykcyi opata generalnego w Citeaux, twierdZi\c, że ulegają
jurysdykcyi swych biskupów. ł ) Na sejmie konwokacyjnym i elekcyjnym w r.
1587. był mianowany wraz z innymi biskupami i dostojniJcami posłem do
powitania nowoobranego króla polsltiego Zygmunta lU'!') Łukasz Kościelecki
umarł 26. lipca r. 1597. w 50 r. życia. Pochowany zostal \V kościele katedralnym poznańskim, gdzie ma pomnik z następującym napisem:

' ) Kon/lniowtki, El.cerptA .tr.

l ł3.

N. 212.

I) Zaehryasiell' icz: VitAe Epi!<:oporuru PremiaUeuaium
f) A.. O. Z. Vlll.•b'. 236.
' ) KwartAlnik hiJt. R. 190 1. Hou. XV. , IT. 269. Teki
,) !kriplorM

rerulIł p~loulcarum,

~ir.

87.

Pinińakiego.

T. Xl. D)'arTllSn tIOjQ10 ll' O z r. 1687. • tr. 158.
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mmUS ile Revmus Pater et Dnus.
Lucas Kościelecki

Duorum

Połoniae

Regum

Sigismundi .ol,ug. indicio Culmcnsis designatlls

Ab I-Icnrico vero Premislicnsis.
A Stephnno Posnan. Eppatum adcptus eSI
Quo in muncrc cathol. fidei custos haercticos quosdam
E typugrllphia Posn. interceptos Iibcllos cremavit,
Atque lit iidem haerctici ex urbe Posnan
Rcdcmtis per Senatum, ejusdem Urbis aCdibus,
In quibus sal diu conventus suos egeran!,
Suburbanum collern emigrarent, plurimum adlaboravit
Multis praetcrca rebus, ae praecipue consilio patriac
Nobilitatisque legibus tucndis
Atquc erga egenos, maxime Religiosos munificentia c!arus,
Cum Ecclcsiae suae unnQS XXI, praefuissct Anno Salutis i\IDXCVII actatis suae Lmo lulio, ipsis Oivac Annac
feriis religiosc cxcessit e vita.

XXlV .. '\Y ujciech Sobiejosld z e
h erbu

S lnn,źl 'zebó ""

Dol~ga

1~77-1580.

Następcą

na stolicy przemyskiej zostnł Wojciech
Sobicjuski ze Staroźrzebów , nazywany w nktach również Slaroźrlebskim .
Był on synem Wojciecha Sobif'jusldcgo i Elżbiety L~kolVsldej. Nauki odby.
wal w Bononii. ' ) Przebywnl te;:': jnl<iś czas na studyncb w Padwie. ') przy·
jqwszy świQcenia knpltlllskie, był kanonikicm płockim, nrchidyakoncm dobrzyń
skim, sckretarzem kr6lewsl.irn. W r, 154i by ł poslnny od Icróla \\' pewnych
sprawach do Rzymu I). i\rd\idyakoncrn krakowsldm zostal dnia 22. lutego
1554. a to na mocy indullu Stolicy Apostolskiej i nominacyi królewskiej:')
(Na tę samą kanoniQ instytuował się również i Filip Padniewski). Jako kanonik
i kantor krakowski został wybrany przez synod prowincyonalny, odprawiony
w Łowiczu, wraz z Franciszkiem I\rasinskim, orchidyakonem kaliskim, na posła
do króla dnia 24. grudnia r. 1,j5i.&) celem upomnienia go, by nic dal się
uwodzić

Lukasza

Kościeleckiego

r. 1558. wybrała kapilula krakowsku Wojciecha
na synod, majiWY siQ odbyć w Wolborzu dnia lO.
marca 1559 r.~ W t. 1559. był Starożrzebc;ki poslem do kapitu ły gnieżnień·
skiej od kanoników włoclawskich,') a w pażdzicrniku 1550 r. byl posłem
heretykom. W

Starożrzebskiego posłem

do króla od Iwpituly włoc1awsldej ze skargf\ na biskupa nominata kujawskieg(),
Uehańskiego, kt6ry nic otl'7.ymawszy potwierdzenia swej nominacyi z Rzymu,
zajq ł w posiadanie biskupstwo włocławskie. Prosili więc delegaci króla, aby
nakaml Uchańskiemu opuścić dyecezyę kujawską. Jednakie król, sp rzyjający
stale Uchatlskiemu, pozostał głuchym na pl'7.cdstawienia delegatów.!)
W r. 1560. dnia 20. września zrzekł się Wojciech Sobiejuski godności
kanonika wlocJawskiego i kanonia ta zostala nadana dnia 20. września 1560 r.
I) Nieaieekl (lIerbln vm. Itr. h03.) pl1lytaeu Rojll1u1u in Chillutleho, Quem .IOdA
Bonowa IDuliii exeoJuit, pll.Uill!l non uJtima geutl. 111Ul.
') Dr. !3t.11ni.łll .... WindAki e .... iu. i\llleryllly (lo hittory. PolAkó w w Pad wie. Archiwum
.10 dz.iejów litenltur1 i oewi.1.t1 ... Pol«ce T. VU. lir. lIS9. I 176.
') PllwloWlki d~. c. Itr. 311.
') Kn.rnynal. UOllyu1II3 Ko~poodeocyi t. t. n. 122"'.. adllotallya 6.
') Tamie Nr. 1890. I N, 1899.
ej l'a.de N. 19 12.
') Wlenbow,ki: U.ha/l.ldana I. 2. Itr. Ul.
łJ Kllrytko .... ki: Are,bltkupl goidoieilsey T. OJ. Itr. 288.

•

"Iarcjnow;

Goś1ickicmu,

gradzając usługi,
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nominacyę

kanonikowi płockiemu. t) I(ró1 Zygmunt August wynaoddane sobie, państwu i kościolowi przez Sobiejuskiego, da ł

nn biskupstwo

chełm skie,

z niego l\'1ikolaja Wolskiego na biskupstwo
Prekonizacya Sobiejuskiego

odbyła

wakujące

po przeniesieniu

si~

włocł awskie.

sil; dniA. 6. listopada 1562 r. Stolica

.'\postolska zgodziła się na niego chętnie, gdyż był doh.iorem obojga praw,
pralalem pobożnym i prawdziwie po katolicku myślącym i pozwoliła mu za·
tr.lymać probostwo IV "Szirieuszko'; na sześć miesięcy, archidyakonat dobrzyński IV kościele plockim na rolt, a krakowski na cale życie.') Zaraz nn
początku swego biskupstwa doznał Staroirzebski wielkich przykroSci.
Oto
żołnierze zacic;żni tak zniszczyli dobra stolowe biskupstwa chełmskiego i kamIenieckiego, że Uchmiski pisał do HozyUSZll dnia 25. listopada 1563., iż
biskupi zmuszeni są wspie rać tych dwóch biskupów, gdyż ci na sejmie
o swoich kosztach ani jednego tygodnia wytrzymaćby nie moglL I) Okolo
biskupstwa c h ełmskiego zasłużył się Sobiejuski przedewszystkiem tem, że
nadal kapitule statuta i takowe w akta kapitulne wpisał. Szczególniej w tych
statutach lo bylo bardzo ważnem, że zobowia,zaJ kanoników do przt:bywnnia
przy kościele katedralnym. t ) W r. 1569. zachorowal niebezpiecznie Sobiejuski.
Celem niesienia mu pomo.:::y lekarskiej, spieszył do niego z Krakowa doktor
Męciński. 5) P. Bóg podniósł go z tej choroby i przyprowadzil do pierwotnego
zdrowia.
W r. 1572. przebywaj Sobiejuski oa dworze A.noy Jagiellonki z woli
panów pOlskich,1l) a w r. 1576. donosi biskup płocki, Piotr Myszkowski, że
Sobiejuski Illiesz'lla przy królewnie. 1)
Po przeniesieniu się Kościeleckieb"O na biskupstwo poznańskie otrzymał
Sobiejuski stolicę przemyską. Prekonizowany był na. konsystorzu dnia 11 .
grudnia t577 r.') Objllł swoje urt.ędowanie w dyecezyi przemyskiej 9. marca
1578 r.lI) Za jego czasów odbył się w r. 1578. sławny synod prowincyoM iny w Piotrk~wie. na którym przyjęte i ogłoszone zostały dekretu soboru

') WLenbowaki: UclUI.lIsciall& t. 2:. ątr. 4Sl.
') Kon:eniow8k i : ~e.rpts ell. 110. N. lU ,
') UChADJlciAU t. 3.
0) Pieehow.k1: 111(0.1& Chelmenftia lub Alberto Sobiejuaki.
") Wlencho w,ki: UehftDlICbllA T. III. Itr. ~39.
') P r~Ulh.;eckll JAgiellonki Pobkie T. IV. etr. !et.
' l Wieubow.ki: UebtnlclADa T. I. l ir. ~aS.
0) Koneniow.kl: McerptA lIT. Uli. N. t :!l .
') Akta kOllsyatorsk;e pncmlilkie Lib. t8., OZ& ...lo.rAj,UY akla _ 1:lt 16611- 16'7. r. l li8.

-

101-

trydenckiego. W dyecezyi zdziałał co następuje: Potwierdzi! przywilej Kazimierza Wielkiego z r. 1359., dotyczą.cy lokacyi wsi i soltystwa w Ccrgowej
i prawo doiywocia nil tychże nadal Andr?ejowi Ozięblowskiemu, żonie jego
Annie i synowi ich Maciejowi. ' ) Potwierdził również dokument, wydany przez
Walentego Herburta, dotyczący wsi biskupiej w Lubatowej, i nadal doży·
wocie na niej Mikołajowi Cebrzykowi, żonie jego Annie i synowi Janowi.')
Dnia 26. grudnia 1578 r. przywrócil na nowo do kanonii fundacyi Sośnica,
łan pola, leż.,wy na Winnejgórze, blisko Przem},śla . a zabrany niesprawiedliwie
przez Mateusza Dunikowskiego. B) Dokumentem, wydanym w Brzozowie dnia
7. maja IE-79 r" zamienil mieszkarlcom wsi Sielca robociznę na czynsz pieniężny. Na prośbę jego odnawia król Stefan Batory Iwnstytucyę Zygmunta I.
z r. 1540., mocą której i Rusini obowi:,\znni byli dawać meszne księżom katolickim z pól, nabytych od katolików. W kościele katedralnym przybyła nowa
kaplica i prebenda tytulu sw. Tomasza Apostola, fundowana przez Jana
Tomasza Drohojowskiego, herbu Korczak. ")
Za czasów Sobiejuskisgo wybudowano kościól w Sokolowie i zalożono
parafię we Woli zarczyckiej,6) W Sokołowie, pierwszym proboszczem byl
X. Marcin, przedtem proboszcz w ZwiCllczycy, prezentowany przez Lig~zę,
wojskiego sanockiego, opiekuna małoletnic h dzieci Jana Pileckiego.') Probostwo w Gniewczynie nadane zostalo kanonilwm Bożego Grobu. Bractwo lite·
ratów NaSwiętszej Maryi Panny, założone przez Herburtn w Brzozowic, otr.tymalo od Sobiejuskiego pomnożenie dochodów.
W r. 1578. bawił w Przemyślu król Stefan Batory i w cz.'lsie swego
pobytu udzi elił różnych łask. I tak : Wydal rozkaz do mieszczan krośnieńskich,
aby księdzu proboszczowi Stanislawo\\:i Petroniuszowi p61 nie psuli, ogrodów
i domów do probostwa należących nic wynajmy wali, pensyi, zdawna proboszczom się należącym, nie zatrzymywali, ale oddawali, co byli winni i tak
postępowali, by proboszcz nie potrzebował się ze swcmi skargami udawać do
króła,1) Królowa zaś Anna dala do używania biskupa Wojciecha dywany,
które po jego smierci darowała rllu katedry. Tegoż roku dnia I. grudnia był
wywaczony biskup Sobiejuski do komisyi, mającej na celu zbadanie spmwy
o granice między województwem brzeskim a podlaskiem i zdanie sprawy
I) A. O. Z
łJ

l)

4.)
ł)

l)
')

vm.

,tr.

Itr.

l!lł6,

'famie
25 .. I tS6,
Akta pntmyak, kOI1$. Lib, XVIII. roi, 319.
P:.t.wloOllaki F. ds, t , ~lr. łOił I 30!1.
X. WlIolery'l.I POd~óri!ki: WCI!Ą Z"n::r:yck/\ ~ I r, II .
Akta kouly. torllkit pn!tm., Lib. 18, l U. t18.
TlIoue, (ol. ltił.

192 z tego na

przyszłym

Warszawy

\V

sejmie. I)

sprawach

W r. 1580.

państwowych

wdopodobniej w czerwcu 1580 r.

1

)

i tUlaj

udał

siQ biskup Sobicjuski do

śmie rć

go

zaskoczył a

najpra-

Pogrzebany zostal w Wnrszawie.

') Actn historiclI, T. X I .• tr. 148.
t) W,,;o.okujll a tego, h

'\lO

czerwcu

,Iowa, j:lko wikllryuBa janer:llny i 06c1al,
V:'CI\"~.

Aktll lIrlem.

kon~y81.

urzt\d~1l ~l,r"wllllli
i\ w

dyeeezyi ks. Wl\lenly lUn\!-

dniu 8. lipca jako ,ulmi"istrl\tor dyeenyi

Lib. X\' III. ful. 185.

~e,le

SZYMO N

LUGO\YS H .1

he rbu J unasza,

biskup nominat przemyski,

zmarły

1583. r.

Szymon Lugowski nazywał się właściwie Szaniawski, a przyjął nazwisko
Lugo\\'skiego z wdzięczno~ki din Lugowsldch , kt6rzy go sie rotę adoptowali
i wykształcili. Zostawił jednak sobie herb rodzinny Junasza, gdyż Ługowscy
używali herbu Lubicz. Zostawszy księdzem, otrzymał kanonię w Krakowie
i Poznaniu r. 1562. i zastal podskarbim koronny:n. Ponieważ w sprawach
publicznych oddał uslugi Zygmuntowi Augustowi, dlatego ten mianował go
koadjutorcm sędzil\'cgo Jana ze Lwowka, przelożonego jeneralnego Miecha\\lit6w, a to wbrew obit tnicy danej zakonnikom, że im pozostawi dowolny wybór
przelożonego. Kiedy więc w r. 1567. umarł Jan ze Lwowka, zostal ich prze·
lożonym Szymon Lugowski. Nie zadowolnil się jednak tern dostojenstwem,
ale Fa smierci Sobiejuskiego staral się o biskupstwo przemyskie. Jakoż Steran
Batory dol\Umenlem wydanym w obozie pod Poł ocki em dnia 20. lipca 1580 r,
dał mu prezentę na biskupstwo przemyslde I), a co więcej zgodził się, aby
Ługowski zatrzymał wraz z biskupstwem opactwo miechowickie. Tymczasem
Stolica Apostolska nie iipieszyła się z jego prekonizacyą, a to z powodu różnych skarg. wytoczonych przeciwko niemu i doręczonych nuncyuszowi
apostolskiemu. Wskutek tego prowadzony był IV Rzymie proces!) w r. 1582.
Bawiący w Rzymie biskup płocki Piotr Dun;n Wolski popierai sp rawę przyspieszenia prekonizacyi, jak tego dowodzi list jego, pisany z Rzymu dnia 22.
wrzesnin r. 1582. do kanclel7.o<"\.S) Pomimo tego sprAwa nie zostala załatwiona .
ŁlIgo\\"ski nic doczekawszy się nominacyi, UOllld dnia 20. stycznia r. 15sa.,
licz:,c 52 lata życia.

I)

r" ....lowl k!:

dl.

• ) Koneniowsk i:

~••

tr.

31(:; .

C/ltAlogu~

.ctorul'll lit dOt'umllnlOfllm XXX IV.

l) AelĄ bi.loriCA t. XI . Ada SllIpb/llli tlI gl. H.. 6-III!ł. Itr. ::186 i 31:17.

194 Chociaż

Grzegorz ze Sambora, dedykując Lugowskiemu swoje dzielo
wychwala go jako swego mecenasa, to jednak inni pisarze
jak Nakielski. Stanisław Lubit!t1ski, jak również Łętowski, czynią mu różne
zarzuty. Biskup krakowski Pndnicwski dal mu jalw jeneralnemu przelożonemu
Miechowitów pierwszemu staJę \V kościele na zamku krakowskim, który to
prz:ywilej mieli jego następ cy, opaci miechowiccy. Lugowski ma w kościele
krakowskim św. Jadwigi pomnik z następującym napisem:
Revcrmo in Christo Patri D. Simoni Ługowski, ob singularelll fldem et
cxcellens studium in transigendis negotiis thesauri, regin auctoritate et Epparum, ecdesiarum Cracov. et Posnan. Cnoonico, tamlem D. Sigismundi Aug.
It P. favo re et fratrum consensu Praepto grali Micchov. Postremo Serenmi
integerrimi, et acerrimi Stephani R. P. episcopo nomin/lto et elecIa Premisl.
Aetatis suae anno LII. die XX. Januar. A.. D. MDLXXXIII viam universnc
camis ingrcsso.
"Częstochowa!!,

xxv . .YA

N

z

DY L Il'iA

llORU HOVVSKI

herbu j unosza

1583 - 1584.

Jan Borukowski, czyli jak inni piszą Boruchowski, był synem Bogdana
BorudlClwskiego. PoswiQciwszy s ię stanowi duchownemu, zostal kanonikiem
kra[cowskim i wa rm ińskim , jak równicrz sekretarzem królewskim. Póżn iej
otrzymał probostwo if;czyckic I) i płockie i dziekani~ \\'arszawską.~ Kiedy Jan
Zanlojski 0 Ir7.)"111: 11 kanclerstwo koronne, oddal Stefan Batory Borukowskiemu
podkanclerstwo, i jako wicekanclcr'.l bawił z królem oa sejmie w Warszawie
r, 158!.')
Kiedy umarł Lugowski, nic doczekawszy się prekonizacyi papieskiej,
I1lianowal kr61 Stefan Borukowsllicgo biskupem przemysldm i j ako nominat wy·
stępuje już tenże d. 21. stycznia r. 1583. 4 ) Prekonizacya jego odby ła si ~ w dniu
23. marca r. 1583. Akta prekooizacyjoe podają go jako posiadającego świę
cenia kaplańskie, męża wykształconego, chociaż nie posiadajacego stopnia
doktora i z powodu nie posiadania doktoratu ot rzymał dyspenzę od Stolicy
Apostolsldej.
Był on wielce troskliwym o dobre prowadzenie się duchowieństwa , din·
tego teź wydal edykt przeciwko duchownym nie noszącym sukni kaplańskiej
i tonzury. Nak<\znl opisać prawa i po siadłości kosciola parafialnego w Radymnic, za l o żył sołtystwO w Dalejowej, da rował pole kościołowi ruskiemu
w I(amionce. Za j{'go r'.ląd6w pOW Siała nowa parana we Woli Kulińskiej

probo~lIell lęet1tki podplnll1 jeu Boruk ow.kl 0;1. akeia elekerjo1'o Maka,m1króla poblr::iego dn" 18. grudni... 1575. WIerzbo wIki, UcbanltiAnll. 1'. H. Itr•.H 8.
Lę«o ... ki, KItalog bilkllptl W, p ra ł ...ów I k.oonikó w k .... kow.klcb t.. ~. Ur. n.

') lako
liana U. u
ł)

l) Aeta b,ałOri ca
łJ

t. 11. A cta Sttphani, regiJ. Itr. au.

KorzeulOwtk l, Cat.Jogu _ .et"'um et docume nto nun L"(XVIl.
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czyli w Dziewczympotoku. On pierwszy wprowadził zwyczaj mianowania
kanoników honorowych, a pierwszy, który tQ godność posiadal, by ł długoletni

notaryusz biskupstwa i knpituly, wicekustosz kościoła katedralnego i proboszcz
kościoła szpitalnegu, Andrzej Kurek.
Uma rł Borukowski w posiadanem przy biskupstwie probostwie w Sicluoiu, w dyecezyi pł ockiej, \II pią,tek po niedzieli przewodniej r. 1:-)84. ',iedy
nadeszła smutna wieść o jego smicrci do Przemyśla, odprawili kanonicy za
spokój jego duszy żałobne nabożeństwo dnia 27. kwietnia, poczem zgromadzili się na kapitu ł ę, na której obrali administmtora dyccezyi w osobie Pawia
Zajączkowskiego , protonotaryusza apostolskiego
wybrali dcputllta na pogrzeb
biskupa Borukowskiego.
Borukowskiego chwal" powszechnie pisarze, jako męża szczerego, nie
ubiegaja,cego się o bogactwa, uprzejmego i wymownego.

XXVl.

V\'- O .J C IEC rl

herbu

HARANOWSIi:1

J ast rzębiec.

Wojciech Baranowski llrfldzil si« w r. 1518. z ojca ~ I ikolaja Ba ranow·
skiego i 20m Gniazdowsldej.l Minł on dwóch mlodszych braci, z których
Andrzej ZOSlał kasztelanem ciechanowskim , Muciej kasztalanem biechowskim.
Nauki pobierał w Włocławku pod opieką opata F'alczewskiego! kanonika re·
gularnego reguły sw. Augustyna, w TrzclI1csnic, w Gnieźnie, w krakowskiej
akadcmii, gdzie uzyskał stopien balcalarzn sztuk wyzwolonych i filozofii
w Padwie, we Wroclawiu.' )
j

W mlodym wieku dostał się na dwór Zygmunta Augusta, gdzie zostal
policzony w poczet pisarzy Iwncelaryi koronnej. Na tem stanowisku pozostal
do śmierci Zygmunta Augusta i przez krótl<i czas rzqdów Henryka Walezego
aż do początlm panowania Stefana Batorego. Wszedłszy
w scisłe stosunki
z Janem Zamojskim, późniejszym kanclerzem i hetmanem w. koronnym , oddal
się calkiem na jego usługi. Za wstnwieniem się tegoż uzyska ł Baranowski od
króla Stefana intratne posady przy kościołach katedralnych. Jako kanonik
lucki i kruszwicki otrzymał prezentQ królewsk,\ na kanonię gnieinieńskll fundi
Skrzynka, opróżnioną przez śmierć Erazma Mielińskiego, na którą się instnllo.
wal dnia 4. st.\'cznia r. 1580. przez prokuratora swego, Tomasza z l.obżeni.
cy, altarzystę gnicźnieńskiego. Następnego roku otrzymał od kr610. Stefana
nominacyę na J(ontoryę gnicżllieńsk{j, no. którą się installowal 2. stycznia 1581 .
W ty mże samym roku zostal kanonikiem kujawskim i poznańskim . Do kapi.

I) Korytkow Iki: Ar.lTbiłkupi gnidnielllOT T. lU. Itr. 698. Z dziela tego cloerpalem da.
tT, pn,. których nie

pod.ję tnSd~l.

' ) KorunLo ... ki, EJ: cupta 8tr. 110, 11.

tuly poznaJiskiej

wszedł już
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juko Imnonik kujawski dnia 10. kwietnia 158 1 r.,

instnllowany na kanoni!; fundi Przysieka. Za wpływem Zamojskiego wyniesio-

ny zostal 29. listopada 158 [ r. w obozie pod Pskowem, gdzie się znajdował
przy boku króla podczas wyprawy Illoskicwsl\icj do godności sekretarzu w .
koronnego. W r. 1583.
ci Janll Borukowskiego

ot rzy mał donośną scholas tcryę l ęczycktl,
otrzy mał \II

Ił.

po

śmier

r. 1585. biskupstwo przemyskie, a z niem

razem pieczęć mniejsz ą koronną, na sejmie w dniu 17 stycznia 1G85.') ,
uprzedziwszy w tych god n ościach wielu starszych od siebie wiekiem
i więcej zasł użo nych mężów, przez co ściągnął na siebie niep rzyjażli
i zaw i ść. Na bi.slwpa przemyskiego prekonizowany zostal na konsystorzu papieskim dnia 11. lutego 1583. r., fi równ ocześnie otrzymal dyspenzę na zatrzymanie probostwa pł ockiego, jednakże tyłko na rok_ Nie by ł jeszcze wyśw ięco ny nn kaplana, dlatego też na konsystorzu postano\\'iono, że nie Inoze
wejść w posiadanie biskupstwa jaJ' (y]Jm po j'lzyjęciu święceń. I)
Obj'lwszy urzqd podkanclerski i rzqdy c!yccezyi. p rzebywał bezustannie
prawie przy boku króla, najpierw Stefann Batorego, a potem Zygmunta IIL,
do którego wyboru przyczynił !;ię wspólnie ze Zamojskim. Wysłany z kilku
innymi senatorami lio Gdllllska celem powitania p rzybywającego Zygmunta,
witał go na rokładzie ok rętu w pol'cic gdańskim. Tamże doręczył Baranowski
królow i na dniu 11. paZdziernika 1587 . r. akt elekcy i \\' kościele O. O. Dominikanów, wygłosiwszy do niego mowl,; Incińskf\. Towarzyszył młodemu mom\l'Sze w drodze do Krakowa i by ł obecnym przy jego koronacyi, o której
z urzędu swego jako podl\f\Oclerzy koronny rozesla! wiadomOŚĆ po całym
kraju. Z puwo.lu czynności swego urzędu nie mógł przebywnć wiele w swojej dyecezyi, jednakie, gdy byl wolny od zajęć publicznych, przybywał do
dyecezyi i tllt:lj spełnia ł opowiązl(j biskupie.~
Z czynów uwagi godnych \\' dyccczyi są nllslępujące. Przeznaczył czynsz
sl, ł adnny w 13Jiznem z pastwiska. II należqcy do dochodów biskupich, na fa.·
brykę ko~kioła w Bliznern.
Potwie rdził przywileje bractwa literatów \\' Brzozowie ; uzyskul dla Mansyonarzy lwściołn knledralncgo przemyskiego pensyę
dziesięci u beczek soli ze żup solnych przemyskich.
Odebrał heretyJwm kościoły w Jaworniku, Rymnnowie, Oubiecku i Oleszycach i oddal je katolikom.
Na prośby jego przy łąc.zył król Zygmunt m. kościół w Strzllłkowi~ach, pat ronatu królewskiego, do kollegium Mansyonarzy przy kościele samborskim. Za

I) Scripton"I rerultl pololllcarllltl T. XVUI., Dy/lfy uue lejmo ...·os
' ) Kouen;o",. k;: El; ce rpl{l. Jtr. 129. N. L4t\,
") p ... lovnki <h. c . • tr. 33[, . i 326.

li:

r. H.Sb, l i r,

3~.

czasów jego

odbył

osiedli 00. Jezuici,

si~
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w Piotrlcowie synod prowincyonalny. W

prz,vjęli

na siebie gloszenie slowa

Jarosł awiu

Bożego \II kościele

kolie-

ginckim i wychowanie mlodzicllc6w, poświęcających się stanowi duchowne mu, przez co dyecczyi jak największe oddawali usługi. Mianowicie przy swojem kollegium zalożyli bursę dla ubogich studentów,
cali się stanowi duchownemu. ')

którzy póżniej poświę·

W r. 1590. ofiarowal ..Zygmunt III. Baranowskiemu biskupstwo

płockie,

chcą,c JlIU przez to odjąć; pieczęć mnicjszq. j USllO<lĆ go

od dworu swego,
jnko przyjaciela Zamojskiego. któremu l<ró) nic sprzyjlll. Proces Iwnoniczny
na biskupstwo płockie odbył się we Warszawie, \II klasztorze św. Jerzego
w r. 1590. od 23-31 sierpnia przed Hannibalem z Kapuy, arcybiskupem neapo litunskim, nuncyuszem apostolskim, Jnlw swiwJ1.;()wie wyst~puj1\ Piotr Tylicki
proboszcz gnieźnienski, Jan Gakzyllski, kant'lr gnieżnicliski, Szymon l~lIdnicki
kustosz
T.

gnicżnicnsl;:i, Stanisław

Siecillski, scholastyk sandomierski, Piotr Skarga

kaznodzieja nadworny, szlachetny Wojciech Swtlrocki i Lut.asz Miel-

j"

żyJiskL')

W czasie rządów Jyccczyą plockq odprawił dwa synody: jeden
w r, 1593, drugi w r, 1603, w Plodw, na których wicIe zhawiennych dIn

kleru i

kościoła

zaprowadził

wydal rozporzqdzcll. Według dckrctów ~ynodll trydenc1dego
seminnryum 1dcryl,ów w Póltusku i oddal je pod zar7.qd 00, Je-

zuitów, nadawszy im dobrze uposażony ko~ci6 1 parafialny w I\rólewic, flllwark Pakowo i opatrzywszy je doborową l.libliotekrl, W kollegiacie płockiej
zaprowadził
wia ł

penitencyaryusza, wyznaczywszy mu donosnq prebendę, Odprawizyty biskupie, bądź sam, bądź przez swych alchidyakonów, rozbudził

pobożność

i

czystość

obycUljów w klerze i u ludu, poskromił pijmistwo i bie-

siady, odnowił spiewy chórowe (officia divina), Inóre blldź 10 zaniechano,
bądż

umniejszono. Polepszył sądy duchowne, powi~kszyl dochody biskupstwa.
do skutku rozporz..1Jzeni:l testamentalne swt:go poprzednika,

Przyprowadził
odbył

poselstwo w r. 159,:). do Klemensa VU!. i

upj~kszyl

wielkie oltarze

w Plocl.;u i P611usku nllbytymi w Rt:ymie oOTIIUlmi. W k ościele płockim
wybudował wielki oltarz z mnrmuru porfirowego i piękne tabernakulum'),
Po smierci biskupn krakowskiego, k:vdynnla Jerzego Radziwilla, zmarlego
w Uzymie dnia 21. stycznia \000. r,. ubiega1 si~ o biskupstwo krakow~ldc,
Nie 6trL;ymal go jednak, bo l,ról I:ygrnunt Il], nndal je biskupowi łuckiemII,
Bernardowi

~laciejowskicmu,

a równic;;, wakuJ:lcC kujawskie Jnnowi Tarno-

l) Pll .. lo.. ~ki: dl:. t'! . •tr, 3!t'>. I ~26,
l ) Kon;e.nio..,ki: E.l! 'erpl \ otr, 16, 17.
") Monumen13 Polonl~ '1', VI, ,tr, 618.

•
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wskiemu, podlmnclerzowi , przez co

słuszny żal

wy wola ł lak

li

Baranowskiego

jak i u biskupa poznańskiego. Kiedy jednak Piotr Tylicki przeniós ł się w r.
1607. na biskupstwo krakowskie, mianował Zygmunt III. Baranowskiego bi·
skupem kujawskim . Ze zmiany tej nic był wcale zadowolony Baranowski,
bo zastal zamki i dobra biskupie spustoszone, gospodarstwo zaniedbane, dochody zaledwie w

mnłej części wpływające ,l)

W czasie dwuletnich rzqdów w dyecezyi kujawskiej (od r, 1607-1608),
naznaczonych wielk" gorli wościq pasterska, a przedewszystkiem pociągającym
p r zykładem nieskażonego życia, dużo ?robi ł dobrego. W r. 1607. zwolal do
W łocławka synod dyecezalny, na którym wydal wiele zbawiennych postanowień, odnoszących się głównie do przywrócenia dawnej karności duc h ow ień
stwa. Zapobiegając rozsiewaniu błędów przeciw wierze, wydal rozporzqdzenie,
aby odtąd duchowni tak swieccy jak i zakonni nie mogli głosić slowa Boże
go, j eśli się nie wyktl.źą przed proboszczami, że mają od wła dzy duchownej
pozwolenie na gloszenie słowa Bożego. Pragnąc, aby duchowieństwo przestrzega ło uchwały synodu, odbytego w r. 1607" ogłosił je drukiem w Krakow ie u Andrzeja Piotrowczyka
Po zgonie ,kardynala Berntl.rda Muciejowskiego wybral król Zygmunt
po długim namy§le nas tępcą jego na stolicy prymasowskiej Wojciecha Bara·
nowskiego. Objąwszy rządy I1rchidyccezyi dnia 20. pażdziernika r. 1608. przez
prokuratora, odbył dnia 5. grudnia tegoż roku uroczysty wjazd na stolicQ
met ropolita l ną.

Zaraz na

wstępi e

wejrzał

gorliwy arcypasterz pilnie i

ściśle

nie tylko w stosunki kapituły i kościoła metropolitalnego, ale za rządał dokła
dnej informacyi od kapituły co do potrzeb cał ej swej archidyecezyi, którym
po radzić uważał

Ul swój

świQty

obo\\liązek.

W styczniu r. 1609,

bawi ł

nn

sejmie we W arszawie, gdzie sit; przyczynił do wydania ogólnej anmestyi din
rokoszan Zebrzydowskiego i usilnie się starał, aby usunąć wszelkie rozterki
wewnętrzne

i

zagasić

iskry

tleją cego

jeszcze

poźaru

wojny domowej. Kiedy

innowiercy i dysunici domagali się wprowadzenia w życie konfederacyi warszawskiej, Baranowski wystąp ił energicznie w obronie wiary katolickiej, za
co od

papieża

Pawia V. otrzyma! pochwale;. Powróciwszy ze sejmu, :eajlll

się

\\.ydaniem ustaw synodu prowincyonalnego. przez poprzednika swego kardyMaciejowskiego· odprawionego w r, 1607. w Piotrkowie, wraz z listem

nała

pasterskim

tegoż kardynała

i listem swoim z dnia 24. maren lG09. r. Przez

tę
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publikl\!.!yC, która wyszła z dmku tego

SI\nlCgO

roku.

wyświadczył

Bara·

nowski wielkIl przysługę całej prowincyi gnieinicllskiej.

Kiedy w r. 1609.

wyprawił

siq Zygmunt lit pod Smoleiisk, pl'2cwodni·

czyi podczas nicobecnosci króla sprawom państwa. Na kapitule jeneralnej,
odprawionej w kwietniu 1609. \V Gnicźnie, radził i żądni od kapituły. aby
się starnła o podniesienie chwaly Bożej przez sumienne wypełnianie obowiq4
zl;:6w duchownych i życie niesknżone. Żądal dalej aby zreformować zupeł nie
bursę kaliską, wydajqtfł

male bardzo owoce, aby J o scminaryum przyjmować
ludzi wychowywanych w cnocie i nnuce, do bursy nie brać takich, którzy
sami utrzymać się mogą w szkołach lecz prawdziwie ubogich, gdyż dla takich
rundował ten wkład arcybiskup Karnkowski. Kiedy w tym czasie a rcyksit\że
aU5tryacki Karol, biskup wroclawski, robiJ zabiegi w Rzymie, aby się wyła
mac z pod zwierzchnictwa arcybiskupa gnieźnieliskiego, kapitula metropolitalna
wezwala prymasa, aby bronił praw swoich, co tenże rzeczywiście uczyni!.
W czasie kapituły jeneralnej, odpmwionej 20. października 16 10. pod przewodnictwem prymasa, zajmywano się restauracyą bursy kaliskiej, oraz urzą
dzeniem jej j seminnryum duchownego w myśl fundatora arcybiskupa Kamkowsldego i wydano dekret, aby odlt\d do seminaryum nie przyjmować mło
dzieńców przed I S. rokiem wieku, do bursy znS chloptów nieuzdolnionych
do klasy sredniej. Następnie zakomunikowal arcybiskup zgromadzonym pralatom i kanonikom projekt wymurowania przy kościele metropolitalnym ko.pJicy,
w której by zwlold jego na wieczny spoczynek złożone być mogly, upoSBŻenia
jej 15. tysiącami złotych i przekazania kapitule pałacu w Warsz.awie, wielkim
nakładem budowanego na anniwersarze za duszę swoją. Prolekt ten przyjęła
z wdzięcznoSciq kapitułn. W grudniu tego roku mjął się Baranowski dokla.
dnem zbadaniem stosunków koscielnych w nrchidyakonatach gnieźnieńskim ,
uniejowskim i kurzelowskim i w tym celu wziąl z archiwum kapituJy gnieźnieliskiej spisy dawne wszystkich kościołów parafialnych w tych trzech
archidyakonatach. W r. 1611. był w Warszawie na sejmie, na którym 2ół.
kiewski, witany z tryumfem, przedstawil posJom pojmanego przez siebie ksh;cia
Bazylego Szujskiego wraz z dwoma jego bracmi.
Dnia 27, kwietnia 16 13. nawiedziło Gniezno straszliwe nieszczęście, bo
poi:ar, który ogamqł cale miasto z siedmiu kościolami i trzema szpitalami
i kościół metropolitalny, niedawno wielkim nakładem wewnqtrz i zewnqtrz
oJ.nowiony, zniszczył obydwie wieże, stopil cały dach ołowiany i w perzynę
obrócil całe drewniane jego wiązanie. Arcybiskup przybywszy do Gniezna na
kapitułę jeneralną, prqpadajq,ca na 20. października. 1613. i obejrzawszy
szkody ogniem zrzqdzonc t zobowifLz;ał się do podjęcia dwóch tzecicb części
OS

kosztów restauracyi,

chociaż
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wskutek darowania kapitule przez. arcybiskupa

Kamkowskiego dóbr Gruczna, Kozielca, Kwieciszc\V:l i Goryszewa sądził, że
lesl wolny od ponoszenia kosztów na budoWf; kościola. Nadto ofiarował pozwożenia

trzebne do budowy drzewo i inne matcryaly i do ich
z n aczną ilość

koni z niemalem ograniczeniem dworu swego i

dostarczył

własnych

wy-

g6d. Wydał również dekret rerormacyj ny kanonicznej wizyty kościoła metropolitnlnego i kapituły. W tymże ważnym dekrecie, świadczącym o wielkiej
troskliwo!ci i zapobiegliwości pasterskiej arcybiskupa o chwal~ Bożq i dobro
kości oła

nanie

metropolitalnego, wydal rozliczne rozporządzenia a za ich niewyko.

naznaczył

Wojciecha na

niemnie kary. Nie

kapitułę jeneralną, przysłał

pieczeństwa, groŻ4ce

pismo, w

przyjechać

kt6r~m przedstawił

na

św.

niebez-

i rzeczypospolitej, wzywał do poprawy ży·
i domagał się pomocy do nałezytego pełnienia obo-

wil\Zk6w czujnego pasterza
boku z grona

w r. 1614.

Kościołowi

modł6w gorących

cia i

mogąc

j

senatora ze strony

kapituły doświadczonych

Na pocZqtku jesieni r. 16 Uj.

p rzysłanych

mu do jego

i gorliwych doradcow.

odbył

Zygmunt lU. z

małzonką

SWIl Kon-

stancyq pielgrzymkę do Częstochowy. Wracając stamtąd wstąpili kr6lestwo
do rezydencyi arcybiskupiej, Lowicza, gdzie ich prymas z wielkq w ystawnościq

i

uprzejmością podejmował.

chorował
d rogę

śmiertelnie.

wieczooSci,

Wkrótce po nawiedzinach królewskich za·

Przygotowawszy

zasną ł

się

w Panu dnia 23.

z

budującem

września

nabozel\stwem na

1613. r. w zamku

ło

wickim O wschodzie slońca. Ciało jego sprowadzono do Gniezna i zlozono
w kaplicy, wystawionej przez sufragana gnieźnieńskiego, Sebastyana Żydow
wskiego,

któ rą

Baranowski

kaLał

z gruntu odrestau rować i wspaniale przyozdo·

bić.

Pogrzeb odbył się dnia 19. pażdziemika przy wielkim udziale duchowień
stwa, szlachty i ludu. Obrzędu pogrzebowego dopełnił Wawrzyniec Gębicki,
biskup kujawski, kt6ry r6\.... nież

wygłosi! mowę żałobną. Ksiądz

wieki, archidyakon gnieinienski, uwiecznił
tym pomnikiem mnmlUrowym w kształcie
tegoż

jest umieszczona

koSci w postawie

poważna postać

klęCZĄcej.

Piotr Grocho-

pamięć

zacnego prymasa wspnnia-

ołtarza.

W

środkowem zagłębieniu

prymasa z alabastru naturalnej wiei·

Na s podniej tablicy pomnika znajduje

się nastę

pujilCy napis:
Ada1bcrtus &ranowski mortaJitatis onus hic deposuit, Sigismundo Augusto Rcge in aulnm ab ncademiis venit a Stepbano Batoreo Secretnrius
primum maior, dcin Regni VicccanceUarius simulque Episcopus Premisliensis
erea.tus. a Sigismundo li. Episcopus Plocensis post Vladislavicnsis et Pome'
roniac, tandem Archiepiscopus Gnesnensis, Legatus Nntus, Regni Poloniac
Prhl\IlS Primusque Princeps, pius, rectus prudens, gravis, constans nnirnosus
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in banos munificus, in nHllos scvcrus, Ecclesiac laudabiliter pracfuit Remp.
sincerc flll\avit, consiliisquc iuvit, domum ordinatc gubernnvit. Hace immortalitatis gloria celebrabit. Tu quisquis es, ingcmiscc sidu5 patriae et columen
Ecclesiae, actcrnumque ut vivat apprccarc. Obiit Lovicii anno Christi MDCXV.
die XXIII. mensis Scptcmbris, aetatis suac LXVII. Archiepiscopatum gubernavit annis VII.

XXVII. "V A "VRZYNIEC GOŚL~CKl
h e rbu Grzymala.

159 1- 160 1.

ro przeniesieniu sif< bish.'upn Wojciecha Baranowskiego na stoJicQ biskupiq plockq, wybraJa kapitulu przemyska administratorem dyecezy i sedc vacante k siędzn Pawia Znjączkowskiego, archidyakonn przemyskiego, protonotarylI.
sza apostolskiego, dziekana kleckiego, l)
Następcą Wojciecha Baranowskiego na stolicy przemyskiej został Wa·
wrzyniec Goslicki, herbu Grzymala, pocho d zący z dyecezyi p ł ockiej. J(sztalcil
się najpierw w akademii krakowskiej, gdzie, za dekanatu Jak6ba Górskiego,
otrzymał w roku 1561. w !>Uthedni wiosenne stopień bakałar.tn nauk wyzwolonych.') Celem dalszego kształcenia się udał się do W ioch i tutaj w Padwie
w roku 1567. otrzymaj stopień dol>:tora praw. S) K siądz Pawłowski twierdzi, iż Go·
ślicki, jak za pobytu w Krał\Owie zawarł przyjaźń z późniejszym arcybisku·
pem lwowskim, Janem Dymitrem Solikowskim, tak baw iąc w Padwie zaprzy·
jaźnił się z późniejsży m kanclerzem i wielkim hetmanem koron. Janem Za·
mojskim. Gruntownie wykształcony w teologii, filozofii, prawie knnonicznem,
w j ęzy ku łacińskim i greckim, powrócił do kraju, gdzie zOslal sekretarzem
króla Zygmunta Augusta, a po jego śmie rci sekretarzem króla Stefuna Bato·
rego.") Za Zygmunta Augusta otrzymaj kanonię krakowską i jako kanonik
krakowski podpisał si ę na dekrecie elekcyjnym Jl.laksymiliana lI·go w War·
suwie, dnia 18 grudnia 1 5 7 5.~) Zn Stefana Batorego otrzymał kantoryę plocką i
jako kantor płocki jęst podpisany w r. 1577, na protestacyi Piotra Dunina Wolskiego,

') Akta kOn.lyatorskle pn,em~. t !:lt 11>66_1697. kl. 18. 1. 1 10" "puk!! pod d"il!lD
6 bielnia 169 1.
' j Mu azkowul : St.atula ntl\l non liber promut. ~lr. 201.
'J AMlbi'\'u m. do dzlej 6w literatury i ae wiRly w Poltu. T. VU. litr. 136 .
•) Kłl4da .Ł~I.o .aki piue, h GOIilicki . prnwowal prxy Sle lĄnie HllIory,,, Un,lId knncl e.
1'7-. k4t~tw" . iedmiogrodzkiego. J ed"aUe nie zg",lz. lie to z prawd", gdy t aeluetnr.l!lUIl [la·
torego był t'....lIctllZoll ForgacII. ZdQ,lIi J ez" lcI ... I' olce T. I. n. I, atr. 2"'0,
łJ Wlel"lbo"ski Uc.ha.n8claua 'C. 11 . lU. SIli.
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biskupa pl.ockicgo, przeciwko sl\.dom wojewódzkim ostatniej instancyi,l) Odbył on
liczne poselstwa. J tok poslowal do Brunszwiku roku Ir,72. 'dla popierania
praw Polski do spadku po Zofti, córce Zygmunta I, a żonie Henryka, księcia
brunszwickiego, zmarłej bezpotomnie.') Przyczyni! on się również wiele do
zjednania umysłów GdatiszCzt\I1, stronników r-,·Iaksymiliana . dla Stefana &to·
rego. W roku 1581. brai udział w sejmie walnym warszawskim.S) Następne
go roku był poslem do Szwecyi do króla szwedzkiego. W r. 1585. brai Go-

slicki udział w sejmie warszawskim. Dnia 13 lutego wyglo!lil mO\\r~ kardynal
Wojciech Bolognetto, w której ujmujl\c się za klerem. nicotrzymującym należących się mu dziesiQCin, powiedział, ie kr61 powinien raczej karae niedajqcych dziesięcin, aniżeli z nimi się ukladl1ć. Mowę tę, w niektórych punktach
zbyt ostrq, zlagodzil prymas Stanislnw Karnkowski. Po J<arnkowskim mial
mowę do króla Gaślicki, dzieknn placki i knllunik krakowski, imieniem kleru. 4 )
Stefan Batory w mlgrod~ zn uslugi sobie oddane nadal Goślickicmu naj'
pierw opactwo Cystersów w 1\logile, a wnet potem nadal mu biskupstwo
kamienieckie, opróżnione przez śmierć f..larcilla Bialobrzcskiego. Na hiskupstwo to
był prekonizowanym dnia 7. stycznia 1587 r. StoliCA Apostolska zezwoliła, że
przy lem biskupstwie zatrzymaJ opactwo mogilskie.&) Po śmierci Stefana Batorego Gośhcki odgrywa wybitniejszą rolę l1a sejmie konwokacyjnym w Warszawie w r, 1587. I tak dnia 26 lutego mial mawf,( w imieniu senatorów do
poslów, \.... odpowiedzi na mowl; marszałka nadwornego Andrzeja Zborowskiego, w sprawie ścir.;cill Samuela Zborowskiego. Mowa ta nie uspokoiła, ale
jeszcze więcej wzburzyla umysły szlachty. Dnia 2 marca witał GOŚJicki posl6w
cesarskich IV imieniu królowej Anny, a dnia 4 Marca przyniósł kaptur, t, j.
warunki ulożone dla przyszłego króla do poslów. Kiedy arcybiskup i prymas
Stanislaw Karnkowski bardzo zl1chorował i odjechał, płocki Piotr Dunin Wol·
ski równi eż bardzo brl chory, a inni biskupi rozjechali się!), bo nikt z nich nie
chciał podpisać kapturu z powodu artykułu " de pace cum dissidentibus servanda", on sam jeden podpisał go, podajqc za przyczynę "propter bonum
pacis publicae".7) Sprawa ta gorszyla wielu biskupów i katolików i sprawiła,
') Ueb"lllIt;ltr", T. IV. lir. 360.
x. Lętow.ki: Katalog 1'. UJ. Itr. 24.
I$prM"r wojcuue Stcf"1I3 &t<J~g\I. Act.;a l>ittoricII. T. IX. Itr. au.
• /)y.rrum oUIj"IOWe :( r. n8,). &riptON!ł reruQl. poloniCl\rulll T. xvm. Itr. UT.
') Kor.enw••• lu: El:eerplA Itr. \31. N, ;tu.
') J)r~r)'''łle sejmo we I r. 1 ~8 1. berlptoTeI rerum V01o"ic!\r. T. Xl . • Ir. 4.8.
II Autor lIyMlJ'ulu IIejmo wPfO Urnl UWAgO' 8unll'all drudlll pf't.eelw bi.kupowl b.I!LitonleckielUu. te on "w,,',!Ii(!u y ...·'uci' de lU"rt. . .Ueblepheopi 01l1llU8n, pifIQo;to.. N konie.terIlC!? dlAtego, At.)' mil ,lanIl Are,h,Kkllpft ..o. (Seriptoru rer. polooicarum. T, XI. Itr. 63.)
Jo<ln_kte " bl.kup.. kAmieoirllkiej{u nA Are,t.I.:!knf)~two trnldniefu!kle .kok IIblt plltol'l'llr,
tein Go.lIlekl .i ~dljl.l ....'t'O trudnO PIU tĄą myli! pud~ !I .aC. Po ..yborze ot. krdla pollklelo
Zygm\llll.:l W. podpinł Owliek.i wraz :r. areyb,.kupem guidll. K,ullkowdrim ; bl:lkuPf'm prum1aldem 8An,uO...Jr.:im. reco. :r. pl'OWteUI. prMoi", kOl'ltl!der&eyl dyuydellt6 ....
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że

Stolica Apostolska robila Goslickiemu pewne trudności, kiedy rozchoJzilo
o jego prekonizacYę na biskupstwo chełmskie. Goślicki by! dalej na tym
sejmie warszawskim poslem do senatorów do Litwy, dnia 3 lipca, dnia 13
sierpnia był wybrany do komisyi na exorbitancye. dnia 15 sierpnia mial mowę. że pI'7.ywilej króla Aleksandra nic obowiązuje, dnia 19 sierpnia glosowal
na królewicza szwedzkiego. I)
Kiedy kr6l Zygmunt przybył do Krakowa, Goś!icki witał go tamże imieniem szlachty dnia 199rudnia 1581.1) Po wyborzc Zygmunta lll, po zwycięstwie
odnicsionem nad Maksymilianem i po jego uw ięzieniu użyty został Goślicki
do przeprowadzenia ugody między Maksymilianem a Zygmuntem m. Warun
ki tej ugody były układane w Będzinie, na pograniczu szląskicm. Zgromadwne stany zatwie rdzi ły ją bez trudnosci r. 1580.') W nagrodę Ul te prace nadal mu Zygmunt III. biskupstwo chełmskie. Jednakże Stolica Apostolska nicchętnie i nie prędko prekonizowala Goślickiego na to biskupstwo, jak to możemy poznać z tego, że proces jego kanoniczny na biskupstwo chełmskie odbył się w Krakowie wobec biskupa krakowskiego, Piotra Myszkowskiego. dnia
3 marca 1588 r., n prekonizacya n:\Stąpiła dopiero w roku 1590.') Stolica
Apostolska chcąc się zupełn ie upewnić o pra'.vowiemości Goślicltiego, postawiła przy prekonizacyi jego na to biskupstwo dnia 24 stycznia 1590 roku
warunek, że zanim posiędzie biskupstwo chełmskie, ma drugi raz uczynić wyznanie wiary i odnośny dokument ma odesłać do h.<Jryi rzymskiej.5) Jako biskup nominat chełmski brał Goślicki udział w synodzie, odprawionym przez
arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego w dniach 2, 3 i 4 pawziernika 1589 r. 6) Niesiecki mówi O Goślicki m, że będąc biskupem chełm·
skim, miewol kazania często do łudu . 1 )
Niedlugo jednakże zasiadywał oa stolicy biskupiej w Chełmie. Po przeniesieniu się Banmowskiego na stoli cę biskupią w Płocku, otrzymał Goślicki
nominacyę kr6lewsklJ, na biskupstwo przemyskie. Proces jego intronizacyjny
odbył się w Warszawie wabce Hannibala z Kapuy, arcybiskupa ncapolisię

p

I) ~criptore. rerum polonic:lrum. D)'I'l.)'W!l.6 njmowe r. 1687, s ir. f4, 36, 42, 63, 97,
111 , 126.
') 8eriplores renLltl polonill.rum T. VU. D :L;Cllnika domu ukonoego Tow. 1~IIłOwego u
li". Bubary s ir. II!.
I) PillM("kl: Kronika, Kraków, 1870. su. 8t ,
. ) KOlUn1oWłkl, 'EJ:cerpta lir. 19.
l) Konenio"aki, ~rpta It •• 116. Nr. f1l,
ł) n"" eoniKA domu lI",koonego To"",I'$, lu . ... i w. Barbllr,. 8criptore! rerum pol()łljt::'f,

.1',

~Ir. 1 ,~"
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Ueroan: T. IV • • \.1.
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tańskiego,

nuncyusza apostolskiego, w dniach od 13, do 19. stycznia, 1591r,l)
dyecezyi obj ął przed lipcem r. 1591 ').
Zaraz na wstępie swoich rz.1d6w napisał list z odpowiedzią na list Kapituly przemyskiej , w którym powiada, że przynosi Kościoł owi zdrowq n aukę ,
owieczkom zbawicnnn, paszą. n ludziom wszystkim ojcowskl\ miloSć S). Ponieważ wed ł ug ówczesnego zwyczaju jako senator musiał przeważnie bawić
przy hoku króla, dlatego też mianował swoim oficyałem i wikaryuszcm Maciejo Wyszcmirskicgo, kanonika przemyskiego. PrI\gnąc jak nnjzbawicnnicj
oJdzinlywać na kler swej dyccezyi, zwolal nn poczqtek stycznia 1594 rok u
synod tlyecczyalny, który siC; odbył w Przemyślu w dniach od 3. do 13. stycznia. Na synodzie tym mial mowę do zgrollladzone~o kleru, w której wzy·
wal go do pobożnego życia i do gorliwego spelniania obowiązków kaplanskich.
Według normy i przepisu soboru trydenckiego uchwalono wtcdy następujl\ce
Rządy

rozdziały:

l)
2)
3)
4)
5)

De
De
De
De
De

professione fidei pcr quemlibet Beneficiatorum facienda.
Ecclesia et iis, quae ad Ecclcsiam pertinent.
Sacramentis.
Cleri moribus et Ecclcsiasticorum virorum disciplina.
Visitatoribus seu dccanis.

Artykuly te były ułożone w ksiqżeczkę, której jednak obecnie w aktndl
konsyst. przem)'skich niema' ). Na tymże synodzie została dyecezya podzielona
na dekanaty. Odnośny akt nic zachował się w cał ości; na fragmencie są tyl ~
ko kościoły naleiące do dekanatów: sanockiego, krośnie6skiego, dynowskiego
i rzeszowskiego. Dyecezya byłn podzielona na siedm dekanatów, a mianowi~
cie: przemyski, jarosławski, krośnieński, sanocki, dynowski, rzeszowski i sam'
borski~). U.:hwaJono również na tym synodzie, aby kaplani pojedynczych de·
kanatów dwa razy do roku zjeżdżali się na synody dekanalne, czyli na tuk
zwane obecnie kongregacye dekanrune.

Za czasów biskupa

Goslicki~Bo

powstały

nowe parane w Izdebkach,
w lubnej i mie w f-lIudnem, Warze, w Bachórzu, a to z nnstęp ujqc r.go powodu: Katarzyna Wapowska z :"Iaciejowit:, wdowa po Andrzeju Wapowskim,
kasztelanie przemyskim, dziedziczka Dynowa i wsi przyległych, Izdebek,

!J Korun;o. ,ki, E:a:ctrpta Itr. 19.
') PIlWIOWl ki M. e.atr. ~3 t . •dno~ 1.
l) Akt. kOll*1'LOt~.;e. pneIQ1" bina LX. roI. 2.
') Akta kont11t. l)n~IQ)'~. 1<... XX. 66.
I) PIl.łO"lki d•• o••" . <46.
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N01.drzca, I-I!udon, Wesołej, Wary. Lubncj, dziś Lubno, Harty, Bach6rza, bobardzo nad wielką n~dzq moralną, ilupełnem zaniedbaniem religijnem i

lała

zdziczeniem ObycVljowem swych poddanych we wsiach

wyżej

wspomnianych,

tak Rusinów jak i pomieszanych z nimi łacinników. Posłuchajmy jej własnych
słów: n Wiara tak VI nich zgasła, iż malo co albo nic o wierze nie wiedzII,
pacierz rzadko którzy umieli. ani tego kh uczono. A święte Sakramentu lak
sq li nich sprofanowane, że im ledwie tylIco ceremonie zoslaly; chrzest lalcowY. w którym tylko ce rem onią a nie skutck chrztu świętego, poważajq. Pokuty prawdziwej nie masz, nni w czem nuleży wiedzą l\lsza i przystępowa
nie ich zda siC być wh;cej bałwochwalstwo. Małżeństwo święte rozwodami i
obyczajllmi spllIgawianymi tak zgwałcone, że gorzej być nic może, O innych
Sakramentach u nich nic nie słychać. Czego wszystkiego przyczynq Sil ichżc
właśni popi. którzy wymysłami i gruhą nieumiejęmościq swoj" grzechów i
niedowinrstwa mi~dzy nimi namnożyli. Które to bł~dy ich, acz sq jasne,
wszakże i w tern nierychłośmy się obaczyli, aż plebani katoliccy uskarżać si~
pocz~li. iż wiele Polaków wiary katolickiej, między Rusii\. mieszkajnc, na ruskie niedowiarstwo dla swawolniejszego żyWOta przystawali i tak na duszach
ginę!i ll • Otóż ta pobożna pani, I ~kajqe się odpowiedzialności przed Bogiem
za dusze ł\rwiq Chrystusa Pana odkupione, wykupiła od popów ruskich ich
dziedziczne cerkwie. Polem sprowodzila 00. Jezuitów z Jarosławia, aby ci
ludowi w tych wsiach głosili prawdy Boże. Nn skutek tych nauk topniały serca zatwardziale i ludzie Ulczęli się nnwracaĆ. Celem pomnożenia parafij w tych
st ronach a przeto lepszej opieki nad wiernymi pozwolił biskup GOś!ickj na
l'l'ośbę Wapowskiej, że zostały żałożone następujące parafie po zamienieniu
cerkwi na kościoły katolickie: W Izdebkach zalożony zastal kościół macierzysty pod wezwaniem św. Michała Archanioła i świ~tych Apostołów Piotra i
Pawła. Do tego kościoła dołqczony zosta ł jaka filia kościół w Hłudnem pod
tytułem św . ~Iaryi ~Iagdałenny, ł, ościół we Warze, pod tytułem św, Krzyża,
dołqczony zostal jako filia do kościoła w Nozdrzcu, kościół w Lubnej, pod
tytułem św. Jana Chrzciciela, doJqczono jako filię do kościoła szpitalnego
".; Dynowie, kościół w Bachórzu, pod tytułem św. Wojciecha, przyłqczono jako filię- do Harty. Dokument odnośny wydany zostnl w Dynowie dnia łl-go
lutego 1593 r. o w obecności Samuela i\laciejowskiego, biskupa łuckiego i
siedmiu kanoników,l)
kazał

Z powodu rozmaitych nieszczęść w Polsce i w Sl\Siednich krajach rOzbiskup, aby w dyecezyi przemyskiej odbyło się nabożeństwo przez
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czterdzieści

godzin nieustannie w dzień i w noc, aby lud ustawicznie blagaf
Pana Zastępów o zmilOlvnnie się. O dziesiątej godzinie mialo być kazanie do
ludzi, w którem kaznodzieja miał wzywać do modlów. Po skończonem nabożeństwie mial być odśpiewany hymn Te Def/m. Nabożeństwo to mialo się
rozpocząć w sobotę, przed niedziel1\ Oculi tj. H. postu dnia 10. marca 1594 r.;
kto uczestniczy! w lem nabożeństwie, zyskiwał odpust 40 dnP).
Za czasów Gaślickiego przyszła do skutku wiekopomna unia szyzrnt1tyckich dotychczas Rusinów z kościołem katolickim. Klemens VIII. gratuluje
biskupom polskim tego dzieła i poleca. aby dekretu unii na synodzie prowincyonalnym były od wszystkich p rzyjęte.
Pragnąc

soboru trydenckiego otworzyć w dyecezyi semina ryum
dla kleryków, uzyskał od Zygmunta III-go pozwCllenie, aby probostwo patronatu królewskiego w Lubaczowie prz.yłączone zostało do dóbr stolowych biskupów przemyskich i dochód z tego probostwa był użyty dla utrzymania.
seminllryum. Odnośny dokument wydal Zygmuut III. na sejmie' warszawskim
dnia 4. maja 1596 r· Scminaryum miało być zalożone albo w Przemyśl u, albo \\' Jarosluwiu, albo winnem mieście. l) Probostwo lubnczowskie 1,ostfflo
natychmiast oddaue na własność biskupa Goślickiego, jednakże dochody jego
mia ły być oddane dopiero czy to po rezygnacyi, czy to po śmie rci obecnego
proboszcza lubaczowskiego, X. Stanislawa Siecińskiego.
Za czasów Waw rzyńCA Goślickiego powstał spór o podzia ł Dominikanów na prowincye: ruską i polską. Dominikanie Rusi Czerwonej stanowili
niegdyś osobną prowincyę. Kiedy jednak Ruś Czerwona zostala p rzyłączona
do Polski, tworzyli jedną p rowincyę polską. Gdy siQ zwiększył a liczba klasztorów dominikańskich ttlk w Polsce jak i na Rusi , wzbudzono na nowo do
życia dawną p rowincyę ruską pod wezwaniem świętego Jacka a to na kapituje jenerAlnej, odprawionej w roku 1500. II" Walencyi w Hiszpanii. Postanowienie to :lie podoba ł o się Dominikanom polsl,im. Wsparci przez polskich
biskupów, sta rali się li Stolicy Apostolskiej, aby ten podzial na dwie prowin cye by ł zniesiony_ Gośliclti popierał tak u papieża Klemensa VUI-gol) jak
najpierw u ka rdynała Gaetano ") a pOlem u innych kardynalów&) sp rawę D0minikanów polskich.
po

myśli

I) Ak l ll. l,n~m1" kOUlllst. klIi<;>rl\ xx. Fol. 26,
' ) Akta kO"$181. paem. h. XX, ~'ol. 170-173.
,) Akla kOIl.y.t. pru m. k!. xx. fol. U S.
' ) T.1llłe fol. rsc,.
-J Talll te fol. lOS- t O",

..
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Jakoż w r. 1598. uzyskano reskrypt Ojca Świętego, którym znosil podział

Dominil;;anów na dwie prowincye l ). J ednakże Dominikanie nowej prowincyi ruskiej przemocą wyrzucili prowincyała polskiego, Feliksa ze Sieradzia,
który przybył, aby objąć w posiadanie konwenty ruskie. Z powodu tego gwał
tu rzucił Goslicki interdykt na Dominikanów w dyecezyi przemyskiej pismem,
wydanem w l\·logile dnia 30 lipca 1598') . Dominikanie udali się do arcybiskupa lwowskiego Solikowskiego, h"tÓ1Y jako metropolita uwolnił ich od tego
interdyktu. Sprawa cała zakOliczyla się zupełnie dopiero w r. 1612. zwycię
stwem Dominikanów ruskich, którzy uzyskali osobnego prowinq'ala i tworzyli
osobną prowincyę 5J•

aby niegodni młodzieńcy nie byli przypuszczani do
świeceń kapłańskich, wydal rozkaz w Bi".tozowie dnia 12_ listopada 1598 r.,
aby ci , którzy proszą o udzielenie im święceń niższych, micli poświadczenie
o donrem sprawowaniu się od swego proboszcza i rektora szkoly_ Ci zaś,
którzy mieli przystąpić do święceń wyższych, mieli na miesiąc lub lJajmniej
na 2 tygodnie przed święceniem zg l osić się do biskupa lub oficyała, który
delegował dziekana lub proboszcza do zbadania życia i obyczajów kandydata. Ten, ogłosiwszy publicznie ich nazwiska \\' kościele, mial się wywiadywać
od osób wiarogodnych o ich urodzeniu, wieku, życiu i obyczajach. Wiadodomości w tym względzie zebrane, mial odesłać w liście zapieczctowanym do
biskupa lub jego oficyała. Na trzy lub dwa dni przed święceniami mieli egzaminatorowie od biskupa mianowani badać życie i obyczaje kandydata. Celem
zapobieżenia, aby kapłani po wyświęceniu nie bląkali się, ale mieli stosowne
utrzymanie, postanowił , aby tylko ten był na kapłana wyświęcony, który miał
zapewnione jakieś beneficyum, dające mu utrzymanie stosowne do sIanu kapłańskiego, ' )
Celem

zapobieżenia,

Pragnqc, aby postanowienia soboru trydenckiego były wykonywane, postarał się o to, aby kapituła co rocznie wybierała z grona swego dwóch kanoników, którzyby razem z biskupem sądzili i upominali blądzf\cych braci.
Postarał się również o to, na co nic chcia ł się zgodzić poprzednik jego, Baranowski, aby delegaci kapituly co trzy lata zwiedzali dobra biskupie i llSU wrui nadużycia, jakichby się dopuszczali zarządcy dóbr biskupich_ Chcąc
przeszkodzić, aby jedna osoba duchowna nie posiadała kilku beneficyów, wyIJ T amte fol. SOt-30ft..
I) Tamte fol. 3161
.) X. &r4CS: RII ds lejÓw ZakoDu k.unodliejlklego T. J. Itr. 27 1.
łJ T ... m'e roI. 32%-323.
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dal w Radymnie dnia 30. maja 1597 r. rozkaz do wszystkich rosiadających
więcej beneficyów, iżby w przeciągu 18 HI dni zjawili się wobec oficyała
przemyskiego i wykazali się przed nim dyspcnzą stolicy Apostolskiej na po·
siadanie więcej beneficyów, a to pod karą pozbawienia odnośnego probostwnI).
Rozkaz ten zostal natychmiast spełniony. W aktach spotyka się bardzo wide
wypadków, że proboszczowie posiadający więcej beneficyów, rezygnują z tu·
kowych. Rok przedtem pozbawił probostwa w Radymnie administratora dyecezyą Sede vacante i archidyakono przemyskiego, Pawła Zajączkowski{'go ,
przekraczającego ustawy kościelne co do posiadania więcej beneficyów, dekretem, wydanym w Brzozowie dnia 23. lutego r. 1596').
Pragnąc, aby mieszkań cy Przemyśla w życiu duchownem czynili postę·
py, wydal pod dniem 13. czerwca 1597. list, w którym podaje różne środki
uświęcenia się a między nimi częstą spowiedż . Dwom spowiednikom daje
wladze rozgrzeszania od wypadków zastrzeżonych stolicy biskupiej.') Poleca,
aby kler przemyski spowiadał się przed wyznaczonymi sobie spowiednikami,
a prócz tych przed trzema innymi po imieniu wymienionymi, z których jeden był kanonikiem honorowym, drugi mansyonaryuszem, a trzeci wil\8rym.
Poleca równiez, ażeby po kościołach w niedziele i święta odprawiano msze
święte nie naraz, ale w pewnych odstępac h czasu. Znkonnikom znkazuje,
ażeby nikogo nie sluchali spowiedzi wielkanocnej, jeśli przedtem nie odprawili
w czasie postu 40' dniowego spowiedzi w katedrze. Poleca również, ażeby
kaznodzieje pouczali w kazaniach lud. o a rtyku łach wiary i o tern, co do godnego przyjmolvania Sakramentów świętych jest koniecznie potrzebnem. ' )
Listem wydanym w Przemyślu dnia 4. czerwca 1597 r. nakazuje. aby procesya na Boże Ciało po rynku wychodzila z kościoła katedralnego a nie z innych kościolów i ażeby w tej procesyi uczestniczyli zakonnicy t. j. 00. Fran ciszkanie i Dominikanie ubrani w szaty litu rgiczne. t. j. w kapy i dalmatykL')
Listem pasterskim wydanym w Mogile dnia 15. \Hześnia 1597. ogła sZA. ju!)ileusz nadany pr.lez Ojca św. Klemensa VIlI., a m ający trwać dwa tygodnie.
Warunki tego jubileuszu byłV: procesye do dwóch lub jednego kosciola, post
przez 3 dni, jałmużna, spowiedź i komunia św.f). \V dniu 2:3. grudnia 1597.
"\ AkIA kOIl.,! t. pr,;em. u. ~\J. (ol. 163.
") Tamb fol. 180.
") U"IUJ reurvati były: l ) Adulterill lIolorla, It ) hom.eidl., S) Ulura, ~) uuelicla, 6)
pecullltUl tulllmelltoruHI. 6) sblegMorum dełraudAt.onn, 7) C&upolla.rii lI ')et,bll8 'Abbat bl eom.
JIlUBAIIOlleJ permiuellul.
") A.kta kotul. pnem. 4 ZOo fol. 18"- 186.
') Tamte k•. 18. o'\.etbie dwie kartki.
") T'fde fol. 204-

•
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· wydal surowy rozkaz, aby żaden z kaplanów dyecezyi przemyskiej nie wa·
żył się przyjmować do kościołów i Implic księży przyb łędów, czyta świeckich
czy zakonników, a to pod kar" eXkomuniki, <lłe takowych odsyłał do ks.
biskupa łub do jego wikaryusza. \) Kościoły dekanatu sanockiego posuwowił
zwiedzić osobiście .

Listem wydanym w Brzozowie dnia 15. stycznia 1599 r. zapowiedział
knnonicznq, któr/l miał odbyć po święcie Nawrócenia świętego Paw ili .') W liście tym pisze, że już dawno pragnqł kościoły te zwiedzić, ale
był przeszltodzony sprawami rzeczypospolitej. Gdy jednllk sprawy inne i terllz p rzeszkodzi ły temu, pOleci! zwiedzić dekanat sanocki Grzegorzowi Piotrowskiemu, proboszczowi i dziekanowi sanockiemu. Celem napomnienia zaslugujqcych na napomnienie i poprawienie obyczajów kleru i ludzi, zwołuje kap ł a n ów dekanatu sanockiego na konrerencyę do Brzozowa na dzień 15. grudnia 1 599r.~). a na dzieri 17. grudnia tego roku zwołuje również do Brzozow:1
kapłanów dekanatu krośnieńskiego, który wizytował kanonicznie z rozkazu
biskupa X. Marcin Brzeski, kustosz przemyski, proboszcz w Bliznem") Na
odprawienie wizyty kanonicznej dekanatu samborskiego deleguje ks. Jakóba
Mroczkowskiego, proboszcza rybotyckiego.') Przed wyjazdem na sejm war·
szawski w r. 1600. wydał biskup Goslicki w Brzozowie dnia 16 lutego list
pasterski do wszystkich dziekanów, aby baczyli nad kapłanów i kleryków
swych dekanatów, aby celem udzielania napomnień przybywali kapłani z ca·
łego dekanatu do kościoła dziekana, aby dziekani za mniejsze przestępstwa
sa mi wymierzali kary, a o większych aby donosili albo do samego ks. bi·
skupa, albo do jego oficyała. W tym samym liście nakazuje również, żeby
księża zakonni nie ważył i się po dworach szlacheckich spowiAdać bez pozwolenia
proboszczów. 8) Że ks. biskup Goś1icki winnym wymierwl surowq karę, dowodzq liczne wyroki biskupie wydane w tym zględzie, a znajdujqce się w ak·
tach tego biskupa.
Po n ieważ w dyecezyi przemyskiej był wie ł ki brak psałterzy i antyfonarzy rzymskich, gdyż egzemplarze dawnego wydania były zniszczone, dlatego
teZ biskup Goslicki pol eci ł drukarzom krakowskim wydanie nowej edycyi
psaJterty antyfonarzy dla kleru przemyskiego. 1) Nową tę edycyę ogłasza
ę wizytę

Ij Akb koo'7.tor. pr'l.em. lu. 20. (o!. 1!1l_!I 2
' ) Tamio fol.. 8M..
') 'l'....te fol. 468.
ł) Tamte fol 6O'-60ft.
'J 'famtt roI. ",08.
ł) l'amte (ol. "'97.
,) TAmte fol. "6!.

-
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biskup listem pasterskim wydanym pod dniem czwartego sierpnia 1599. roku

i poleca proboszczom nabywanie
nabywanie nowych graduałów. I)

tychże.

W r. 1600. dnia 28 listopada poleca
Ksiądz biskup Goślicki poświęcił dnia 24.
kwietnia 1;;94. kościół 00. Jezuitów w Jaro~lawiu pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela i SI"", Jana Ewangelisty, pr:tyczem slowo Boże glosił ks. P. Skarga,!)
'Poświęcił kościoły parafialne IV Sanoku i IV Wyżnem, kościół szpitalny pod tytuJem świętej Zofii w Brzozowie i kaplicę świętej Anny \V kościele 00. Franciszkanów \V Przemyślu. Zatwierdzil bractwo świętej Anny, przy tej kaplicy
istniejące, dokllmentem wydanym w Przemyślu, dnia 13. czerwca 159i r. 3 ) Połą
czył kościół w Borku z kościołem w Tyczynie dokumentem, wydanym w Brzozowie dnia 6 marca ł598.~) kościół w \Vojutyczach z kościolem w Rybotyczach
dol{Umentcm, wydanym w Brzozowic dnia 18 marca 1598,~) kościół w StrzelCZySkllCh z kościołem w Mościskach dOkumentem, wydanym w Brzozowie
dnia 3 kwietnia 1598.ij) Zaprowadził w Tyczynie dokumentem, wydanym w
Brzozowie dnia 3. kwietnia 1598 r., w "rośnie tegoż samego dnia 1) i w Rybotyczach dokumentem, wydanym IV Brzozowie dnia 8. kwietnia 1599.,') kollegia ~lansyonarzYI mających obowiązek sprawowania św. Sakramentów i czynienia innych posług duchownych względem wiernych, jak również odprawiania Mszy św . i śpiewania Officium ku Czci Najświętszej Maryi Panny. Proboszczowi w tych parafiach przysługiwał tytuł prepozyta. Zreformował bractwo Najświętszego Sakramentu w Przemyślu i bractwo szpitalne przy kościo
łach szpitalnych IV Przemyślu i w Krośnie.
KolJegium księży Wikarych powiększył o dwóch, a to potwie rdzaj ąc im
posiadanie danego im przez Króla Zygmunta Augusta, a przez poprzednich
biskupów przemyskich zatwierdzonego probostwa w Stryju. li) Biskup GOślicki
odnowi! dawny zwyczaj, na mocy którego wikarzy przemyscy byli obowiqzani odprawiać w każdą srodę Mszę świętą IV kosciele świętego Piotra. Zdaje się, że kollegium księży Wikarych jemu ma zawdzięczać przywilej Zygmunta m. z roku 1595, mocĄ którego król ten uwolnił domy i zagrody księży
wikarych od poborów i ciężarów miejskich i dozwolił na sprzedaż w ich
domach wina. miodu, piwa, wódki i soli.

') T$mte fol. 6<17-608.
I) Ignacy Rld1lik. Kołclól koJlegiat,. WW. Ś"iotyc:b ... Jarodawiu .Ir. 24. .
S) Ak'a ko ... t. Vr.r.em. kl. 2<1 roI. I Sb -18& .
• ) Tamte fol. 2~0-!68.
l) Tl.mb fol. %66-273.
') Tam.!e fol. 276-:119.
' J Tamte fol. 291-186.
l) Tl.mte. fol 289-29-1.
') Tamb lo l. 167.
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Gdy wskutek pożaru miasta Brzozowa w roku 159'1. spaliły się przy\vileje i dokumenta bractwa literatów w Brzozowie, wydane przez poprzednich biskupów przemyskich: Walentego Herbuna, Wojciecha St~rozrzebskie.
go. Wojciecha Baranowskiego i kapitułę, odnowił biskup Gośłicki na prośbę
przelożonych tego bractwa ich dawne przywileje i darowizny porzynione na
rzecz jego. Bractwo to mialo swego własnego kaplana i odprawialo nabo·
żeństwa swe w kaplicy świętej Anny. l) Przywilej ten wydany zostal dnia 3.
stycznia 1597 r. Zatwierdził ustawy cechu kawałów w Radymnie dokumen·
tern wydanym w Radymnie dnia 24 stycznia 1600 r. Do cechu tego prócz
kowali oależeli: słusarze, miecznicy, nożownicy, rymarze, siodlarze, robiący
pasy, kołodzieje. Statutu lego cechu obejmowały 43 punkla, które określaly
obowiązki członkó w w kościele przy róznych nabożeństwach, przy pogrze·
bach, w domu, przy przyjmowaniu czeladzi, na targach i jarmarkach, przy
schadzkach cechowych i przy wspólnem piwie, jak również obejmowały ka·
ry wymierzone na przekraczających ustawy cechowe.' ) Powiększyl uposażenie kościoła w Samborze, a to w ten sposób, że uprosił Zygmunta III.,
iż ten dokumentem, wydanym 18. marca 1595 r. w Krakowie, wszystkie
dziesięciny w nowo zalożonej wsi Babinie, a należące się Goślickiemu, nadal
kościolowi w Samborze.SJ ({ościolowi parafialnemu w Radymnie nadal prawo
wolnego mlewa, kościołowi w Colcowej nadał pole, zwane obszar garbaczow·
ski, dokumentem, wydanym w Przemyślu dniA 3 stycznia 1599 4 ), idziesięci·
ny z IIOWO uprawionych pól.~)
Gdy między przemys. kanonikami, dziekanem a proboszczem w Pnikucie,
wybuchly rozterki o granice pomiędzy dobrami, GoSłicki zapośredniczy! ugodę.
Bylon również sędzią polubownym wraz z Piotrem Tylickim, biskupem chelmirlskim w sprawie o granicę między biskupem włocławskim Hieroninem hr.
Rozdrażewskim i jego kapitułą z jednej strony, akapitulą kralwwską z dru giej strony'), jak również sędzią polubownym między rajcami i pospólstwem
(gminf!,) miasta Przemyśla 1). Biskup nasz usilnie o to się troszczyl, aby kano·
nicy rezydowali przy kościele katedralnym i dlatego stara! się o tO" aby po·
większyć dystrybucye codzienne. Dlatego też zniósł uchwalę kapituły z dnia

I) Akta k0l1ll18. przemy. ksilJga 20. }o'ol. 146-16'!,
' ) Akta kOMy.t. pl"lle m. k$. 20. fol. 478_182
') Akta. kOlUy.t, przemy •. ksilJgA 18. fol. 406_4.07.
łj Akta. kOni. pniem. kl. 19. fol. 94.
I) Tamtł łoI. 1$7-168 •
•) Akta ko.u,lt. pnem. k•. 20. fol' 166-163.
T,ulltc fol. łlQ,

I,
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J. stycznia 1593 roku, która stanowiła, że probostwo w Dolinie ma posiadać zawsze
seniorkapituly i ma placić pewną kwotę dla masy kapitulnej, i przeprowadził uchwałę, że kapitula ma zarządzać probostwem w Dolinie przez dożywotniego wi -

karyusza (na co się zgodzi l arcybiskup lwowski SOlikowski), a dochody pły
nące z tego probostwa maja. być rozdzielone między obecnych. \V tym samym zamiarze darował biskup Goślicki kapitule 3.700 zl. na wykupienie soł
tystwa w Starym i Nowym Dornaradzu z r1\k Pawia Sarnowskiego i wlożyl
na nich obowillzek, aby rezydujący przy katedrze kanonicy odprawiali wmz
z wikarymi każdego kwnrtału za jego życia Mszę św. śpiewana. o Trójcy św.,
a po śmierci jego, za spokój jego duszy. Mieli również z odsetek od tej kwoty przy każdem takiem kwartalncm
dnego florena. Co rocznie zaś mieli

nabożellstwie dawać księżom
dawać

wikarym jezwyczajm:mu kaznodziei 50 flor.

kaznodziei popoludniowemu 30 n., rektorowi szkoly przemyskiej 30 n, śpie
wakowi z młodzieńcami w kościele spiewającymi 20 n., organiście 1611., szpitalowi przemyskiemu 30 n., szpitalom w Radvmnie i Brzozowie po 10 flor. l)
Jeszcze w roku 1558. wydal Zygmunt August dnia

ł5

sierpnia w Krasnym

Stawie przywilej, mocą którego celem lepszego uposażenia kapituły chelmskiej
nadal jej probostwo w Drohobyczu. Stolica Apostolska zatwierdziła ten przy·
wilej dokumentem, wydanym w Rzymie dnia L lutego 1561. Biskup Goślicki
zgodził się

na to wcielenie i

zatwierdził

dnia l \. lutego 1598 r.1)
Za czasów naszego biskupa

je dokumentem, wydanym w

powstały

Jaśliskach

nowe parafie. l tak: oprócz para-

fii utworzonych w dobrach dynowskich powstała parafia także w Besku wsi,
królewskiej, gdzie fundował kościól i u posażył go Jerzy ?-.Iniszek, wojewoda
sandomierski, starosta lwowski i samborski. Biskup Goś!icki zatwierdzi! tę
fundacYę i erekcy~ dnia 20 s tycznia 1596 r. i instytuował na to probostwo
księdza

Andrzeja Klementowicza z Krosna,

mającego prezentę

od króla Zyg-

munta UP) Zostal równ ież zbudowany przez mieszkań ców gminy, a uposażony przez króla Zygmuta lU. kościóJ w Sarzynie'), jak również wybudowany
przez

mieszkańców

wsi, a

uposAŻony

przez Konstantego Korniakta

kościół

w Ostrowie, którego mieszkańcy należeli przedtem do kościoła w Gaci. Kościół ten otrzymaJ na razie komendarza. Wybudowanie i uposażenie kościola
zatwierdzi ł

biskup

Goślicki

orzeczeniem, wydanem w BrzOzowie Linia 18. lu-

tego r. 1598 5) . a dokument erekcyjny na samoistna, parafię wydal w Brzozo-

IJ A. O Z. VIII. Itr. 24.0.
' ) Akta k<IIU1It. pl'll~m. lu . 20 tol.
I) Tamh 101. 11 6-1111.
ł)

')

T.mt" Fol. 220-!21l.
lol. 2.. ~-! ... 7.

T.mi.~

U l -U ł .
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wie dnia 26. stycznia 1601. instytuując równoczesnie pierwszego proboszcza.
Kaspra Fabrycyusza, plebana w Kllńczudze. l ) Kościoły w Komborni i w Zarzeczu, zajęte przedtem przez heretyków, odzyskali katolicy. Kościół w Zarzeczu zawdzięcza swe odnowienie, a parafia uposażenie Annie Gniewoszowej,
żonie l\larcina. Do kościola w Zarzeczu zostały przyłączone Urzowiczki, naleŻqCe dotychczas do kosciola i parafii Urzejowice. Nową dotacYę kQściola
w Zarzeczu zatwierdził biskup Goś!i"ki dokumentem, wydanym dnia 18. czer·
wca 1597 r.') Rozszerzył i powiększył pałac biskupi w Przemyślu, a w Radymnie wystawił nowy dwór. Zrestaurowa ł kościół kato:dralny, wyprowadził
sygnaturę i zaopatrzy ł ja. w zegar. II) l<iedy w roku 1594. zgorzał Brzoz6w
przyczynił się do jego odbudowania. Wed ług zapisków autora Arcybractwa
kapłańskiego w powiecie krośnieńskim i sanockim, kazał każdemu mieszczaninowi brzozowskiemu, który tylko chciał się odbudować, zwozić po pół kopy
drzewa i po dziesięć kóp gontów. Wybudował również w Brzozowie kapłicę.
Ówczesny władyka ruski p rzemyski. Michał Kopystyński (1501- 1610),
zgodzi! się pierwotnie na unię z kości o łem rzymskim. Później jednak odstą
pił wraz z Gedeonem Bałabanem, biskupem lwowskim, od unii. Wtedy metropolita. l\lichał Rahoza wyklął gP i pozbawił godno&ci i władzy biskupiej.
Zygmunt zaś III. uniwersałem z dnia 15. grudnia 1596. zakazał jego dyecezanom wszelJ,.:.iej z nim stycz n ości. Jednakże. jak to w Polsce się działo, król
wydawał zakazy łub rozkazy, a nikt ich nie słuchał. Kopystyński nie tyłko
w swojej dyecezyi. ale i w obcych, które nic mialy biskupów szyzmatyckich a
od biskupów unickich stroniły, wykonywał rllnkcy~ biskupie, 10 jest, wyświę
cał dyakonów i popów. Król Zygmunt wydal drugi zakaz w Warszawie 2'!.
marca 1599. ale ten zakaz był bez skutku, KlĄtwę rzuconą przez metropolitę
Rabou; na Kopystyńskiego ogłosił w dyecezyi przemyskiej Wawrzyniec Goślicki
pierw'szy raz dnia 22, czerwca, a drugi raz dnia 1, września 1598.') Ponieważ Rusini w obwodzie sanockim przy lączyli się do unii, dlatego Wawrzyniec Goślicki dĄżąc do tego, aby nie mieli żadnej styczności z I\:opystyńskim.
zamianowal dla unitów w dyccezyi przemyskiej generalrlym wikarym dla.
obwodu sanockiego Herasyma Dubickiego.') Tllk więc widzimy, że i w dyecezyi przemyskiej znaletli się zwolennicy unii, chociu:! Micha.1 Kopystyński aż
do śmi~fci (1610) był jej przeciwnikierr,,')
1\ Akta lr.oUłylt. przem. kt, II roI. 1:1 _ 17,
') Tllmłe h, ~o filI. 188 - lit!,
.) PII. łO W lki ds, f. Itr. U8 .
•) Akta kOn_yu. pn"m. kl. 20 roI. UI - 3 rb.
ł} Tllmte fol. 316.
' ) Dr, Juliu FeleJZ: Gueb lebte d er UnloD der futbel1ischeD kitehe

ler, liT-no.

mit Ro •. T, li,

-
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Biskup Coślicki brał również udzia ł w sporze akademii krakowskiej z Jezuitami, i slt\nttl po stronie akademii. Jeszcze jako biskup chełm ski, uproszony
przez profesorów akademii krakowskiej, polecił pE\pieżowi Syl;;stusowi V. dnin
18. lutego 1590. o bro nę praw akademii, "gdyż niektórzy z zakonu Jezuitów.
pobożne m może współzawodnictwem uwiedzeni, usiłują prawa ich (akademi·
ków) i zwyczaje nadwerężyć, co z listu ich i p rośby W. S . lepiej wyrozumie ... Niech zostaną akademikom ich prawa. niech zostanie Jezuitom ich żnr
liwość (studium pietatis). By ła wprawdzie na synodzie ( 1ń89) o tej rzeczy
zmilIOka , al ('O sprawa st an ęła za akademikami. ażeby ich prtlwa i zwyczaje
nietknięte pozoslaly. a jednak potem nie wiem co, jak mó wią, do synodal nych.
ustaw wpisano, co prawa Akademików i przywileje nadwy ręia. teby to się
nie stalo zgorszeniem w kościele bożym i w tej rzpltej, niech S. \V. temu zn·
rodzi." Na to odpowiada mu SykslUs V. przez kardyna ła tytulu św. Seweryna: .Jeżeli akademicy o zatwierdzenie swych przywileiów z powodu Jezuitów proszą, aby się do ich szkół nic wdzierali, to upewniam akademię, aby była
spokojnll. znam bowiem zamiary Jezuitów, że, jeżeli ich sama akademia nie
weźmie i nic zaprosi, to nauczania w szkołach nie podejmą'). Powszechnie
au torowie wszyscy przypisuj ą GosJickiemu , że w tej pierwszej fazie walk
przyczy n i ł się wielce, iż akademia krakowska utrzymala się przy dawnych
swoich prawach. Listem pasterskim, wydanym w Mogile dnia 27. lipca 1500.,
zapowiada wielki jubileusz, który odbędzie się w Rzymie następnego roku, ozna.j mia. bu l ę Klemen!1a V/II. ogla.szajllcego ten jubileusz')_
Pod koniec rządów CoSlickicgo w dyecezyi przemyskiej naw i edziły . jak ca1/\ rzecz pospolitą. tak i dyecezyę nasU\ liczne klęski. I tllk w roku 1600. byla wielka zaraza najpierw na bydlo, a potem na ludzi; tegoż roku miasto
Jaroslaw zgorzało od ognia; wybuchło wojnR wołoska a potem szwedzka.
Ola oddalenia Iych k lęsk. jak również din uproszenia zbawiennych uchwal na
sejmie w Warszawie w lutym w r. IGOO. zapowiedział biskup nabożenstwo
błagalne czterdziestogodzinne. mają.ce się rozpocZl\I! w nied zielę drugą postu,
listem pastersk im wydanym w Brzozowie 12. lutego 1600 roku·,. Kiedy w roku 1600. za wakowa ł o biskupstwo kujawskie po Hieronimie Rozdrażewsk im, Goślic ki spodzie\'..·al się, że je otrzyma. Jednakże otrzymał je podkanclerzy Jan
Tarnowski , biskup poznaliski, a po nim ot rzymal biskupstwo poznańskie Wawrzyniec Gośl icki. Proces intronizacyjny odbyl się w sierpniu 16(X) r. 4) , a

l, K,i.dt St.

Za l ę.ki.

Jez uiei ... Police. T.l'. lU. 140.

11 Akt. 11.001111. P'''61Q . 1<11. 20. (ol.
1\ T30l!e b. '10. foJ. " !lb.
' ) KonerLio • • ki: Exc:erpt. Itr. tł .

t46- łMl.
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poznańskie

oastąpiła

20. marca 1601'). Otrzy-

mawszy z Ihymu bulę przeniesienia, oddal dobra biskupie publicznym aktem.
wygotowanym pl""t.cz pisarza konsystorskiego dnia 11 maja 1601. kapitule, pożegnał się

do swego opactwa do ~Iogily.
miesią.ce. Na wjeździe do nowej
stolicy witali go kllpitula i Jezuici. Jako biskup poznański okAzał się wielce
Lezintcresownym w stosunku do swego następcy nn stolicy przem}'skiej, ~Ia-,
cieja PstrokOllskiego. T o, co mu się należało od niego, odstĄpił mu, mówiąc,
iż godzi się , aby t1u ścicj!;zy wyrozumiał chudszemu. W nowej swej dyecezyi
odbywał wizyty kanoniczne, szczególniej w archidyakonacie warszawskim,t}
Ponieważ był: wiekowym, więc obral sobie koadjutora w osobie Andrzeja
Opalińskiego , o którym mówiono, ii: choćby Opalióskim nie był, to wartal
z niq. a sam

Biskupem

podążył

poznańskim

byt lat 6 i 4

najwyższych dostojeństw.

\II

Wawrzyniec Goślicki umarł w Ciąi:ynie 3 1. pażdziemika 1607 roku,
czasie rokoszu Zebrzydowskiego. Pochowany zastal w katedrze poznań.

skiej, gdzie ma epitafium z następującym napisem: D. O. M. IlImo ac Rmo
Domino Laurentio Goślicki gente Grimnlio territarH Plocen, viro pietate singu·
lari, ingenio praestanti consilio excellenti candido aperto animoso reipubl.
et communis praesertim eccJes. libertatis amantissimo eloquentia rara. Qui
scientarum insignibus publice deCorlltUS et ab aliquot sereniss. regibus Poloniae in pretio et honore habitus post multa varia et eximia in rempubl. me·
rita ad complures in gravissimis el difficillimis regni negotiis pari fide et feli ·
citate obitas Jegl\liones primo Camenecensi paulo post Chelmensi ecclesHs utiliter eppus praefuit. Deinde ad ecc1am Premislensem prolllotus simul Clarae
tumbae monasterium laudabili ter administravit. Poslremo ecc1ae Posnaniensis
Praesul factus cum enm feliciter annis sex. mensib. circ. quatuar rexisset demuIU dosignnto et adscito sibi legitimo Coadjutore et $uccessore septuagenario
major vivida senectute gangraena nervorum fractus io pede dextero seosim
occupante ad extrema deductus animam Deo religiose commendavit et plenus
spei reddidit C iąi.yni A, D: MDCVIl ult. mens. Octbr.
Wawrzyniec GoSlicki zostawi!
mianowicie :

rów nież

po sobie

spuściznę

literackil, a

l) De Victoria Sigism. Aug.: Seren ac potentiss R. P. M. D. L. ex Mo·
schorum 40 millib caesis parta 26 Januar. 1564. Patavii 1564. in 4.
2) De Optimo Senatore libri 2, in quibus magistratuum officia civium
vita beata rerumpubl. feHcitas explicantur Venetiis apud Jordanum Zelettum
I) Altbl kOnl"t. prum. kto 19. fol. 60-62.
,) Enc,klop. kQK'ł!] . T. VI .•tr. 3o,.
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1568 in 4. Po raz drugi dzieło to wydane zostalo w Bazylei w roku 1593.
Brilckner nazywa to dzie ł o rzecz!\ znakomi tą. klóro, Anglicy jeszcze w XVIIl.
wieku tł6maczyli: Dzieje literatury polskiej w zarysie T. I. zesz. II. str. 164.
3) Pro statu sacerdotuli, mowę tę wygłosił GośJicki dnia 13. lutego 1585.
na sejmie w WarSZhwie. Jest drukowana \\. zbiorze Stephanidesa p. I. Opuscula tam ecc!es. quam equeslris ordinis nobilium ,'irorum compositionis inter
status negotio servientium, w Krakowie 1632 wydanym.
4) Witonie rady stanów korony polskiej do króla Jegomości Zygmunta
1Jl. wydana w Krakowie roku IjS7.
Jest r6wnież GosJicki autorem: Fragmentum Commentarii rerum sub interregna. Jesuo historya bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta aż do
koronacyi króla Stefana (Uchansciana T. \-. SIr. 486. przypis). Powziql też
Goś!icki myśl napisania dziela polemiczno-dogmatycznego, w którym zbijać mial
bł ~dy różnych sekt odszczepionych od kościoła skutkiem reformacyi. Jednakże
d z ieła tego nie dokończył; dzieła lego jesl tytuł: Laurentii Grimalii Goślici i
de Haereticis discursus excrcendi animi caU5<'l coeptus non tamen perfectus cr•
Jeśli rozważymy dzia ł al ność Waw rzYllca Goślicki ego w dyecczyi przemyskiej, to przychodzimy do przekonania, że należy do tych biskupów przemyskich, których rzqdy zbawiennie oddz i a łały na tę dyecezyę .

XXIX. MACl.E.T z Bużenina. PSTROKOŃSI<I
herbu Poraj
1601 -

Następcą

na stolicy biskupiej w Przemyślu
został Maciej Pstrokoński, herbu Poraj. Przodkowie jllgo pisali się z Buzenina
lub Buzellscy. Dopiero pradziad !\lacieja, Jan, wziąwszy w dziale familijnym
wieś Pstrokonie , zaczął się pisać Pst rokońskim , zatrzymując przydomek
z Bużenina. Maciej był synem Zbigniewa i Barbary z Gajewnik6w, krewnej
biskupa poznaóskiego, Jana Luhraóskicgo. Urodził się w roku 1553. 1) W dzieciństwie dwa razy grozilo mu uiebezpieczeIlstwo śmierci. Najprzód przywalono
go w kolebce kupą, pranej bielizny i omal nie uduszono; potem, kiedy liczył
lat 4 i bawił się wraz z innemi dziećmi nad rzeką, Wartq, wt rąci ly go
dzieci do rzeki, I bylby utoo1\l, gdyż woda w tern miejscu by ła gl~bokn,
gdyby przypadkiem nie by ł nadszedł slugn i nie byl go z tej wody wycią
gnq!. Matka, mając to za cud, poślubiła go stanowi duchownemu i do niego
go sposobiła, mówiąc mu. ze ma być kapłanem. Napominnin go, nby się
sprawowal pobożnie, jak przystoi na p rzyszłego kapłana. Tym napomnieniom
motki przypisuje pierwszy biograf Pstrokońskiego , Stanisław Lubienski,
powagę i roztropność wielką Pstrokoliskiego już w latach pierwszej młodości.
PocU\tkowo kształcił się we Widawie i Sieradziu. W 16. roku życio udal się
do akademii krakowskiej i tutaj kszlalcił się w krasomowstwie i filozofii przez

.i,

Wawrzyńca

1600.

l) Wedlug uapiiu
w rok u 16M.

Gaślickiego

Da Ułgtob.u

um,,1 w roku 1609., IlullIc Id M, • utem

urodził

-
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5 lat. Poczynił w nich, podobnie jnk i w greczyźnie, znaczne postępy. natrafiwszy na dobrych profesorów, między którymi znajd ował się sławny teolog,
póżniejszy kaznodzieja króla Stefana Bfttorego, Sta n isł aw Sokoł ows ki.
Czternastoletniemu chł opcu wyrobił stryj jego, Jan Pstrokońsk i, kasztelan konarski, probostwo inowloclawskic. Jednakże młodzieńczy proboszcz zrzekł się
go, lękajqc się, żeby przez posiadanie tego probostwa, którego obowiązków
nic mógł wypełniać, parafianie inowloclawscy nie ponieśli szkody na duszy.
Na talentach Pstrokollskiego poznaJ się pierwszy Jan Sierakowski , wojewoda
łęczycki, który mial za żonę rodzoną siostrę babki Pstrokońskiego, Tarnowskiej. Kiedy Sierakowski p rzebywa ł w t< r.1kowic na koronacyi Henryka
Walezyusza, wzinł go do siebie. Użył go najpierw do pióra , potem wysłał
go ze synowcami swymi Janem, późniejszym kasztelanem inow łodzki m i
Marcinem, póiniejszym kasztelanem brzeskim, do W rocławia i Kolbergi, gdzie
w przeciągu roku miody Pslrokoński tyle post.1Pil w jt:zyku niemieckim, że
nim doskonale mówi!. przydalo mu się to bardzo późn i ej na dworze Zygmun~
ta III. W owych miastach heretyckich czyniono zasadzki na jego niewinność;
ale uszedł zmazy zacny młodzieniec. za widoczni\ laski\ BoŻt\. o czem za·
wsze z wdzięcznością i ze łzami wspominaJ. Powróciwszy do kraju, pisał
dla nauki w prawie krajowem przy aktach grodzkich sieradzkich, jednakie
zdaleka trzyma! się od pijanstwa i hulatyk pisarzy grodzkich.
Pstrokonsl..i dochodził wtedy do lat 24. Opiekun jego dotychczesowy
Sierakowski zapytaJ go , jaki by sobie ob rał stan. Pslrokoriski powiedzia ł, źe
chce zos l ać kapłanem. Wtedy opiekun jego posiał go na dwór Stanisława
Karnkowskiego, natenczas biskupa kujawskiego. I)
Karnkowski , poznawszy w Pstrokollskim rozum i rozwagę. oświadczył
się. z tern, że chce być dla niego ojcem, byle mu tylko on c hciał być synem.
Wyświęci i Pstrokonskiego na kapłana a po dwóch latach pobytu przy swej
osobie posłal go do Rzymu wlasnym nakładem dla dalszego ksztalcenia.
W Rzymie przykładał się szczególniej do prawa kanonicznego. ale niezanie·
dbywal i innych nauk i ćwiczył się \\'e wymowie pod kierunkiem sła wnego
profesora Antoniego ~Iureta. Jednakże Karnkowski zapomn iał o Pstrokońskim ,
a familia nic mu nie dopomagala Sl\dząc, że wszystkie potrzeby jego zaopa·
truje biskup. Dłatego teź Pstrokoński zaczął cie rpieć niedostatek a do tego
no.bawil sil; choroby, gdyż mu szkodzilo powietrze rzymskie. Na szczęście ,
') Wla,lomoścl PO'll'J'f.u, czerp.łam
w Wiadom.. bl.n.·krlt T. IX. od Itr.

or. m.

~HI. ~lł.

2!ł\)

prac o P.trokońtkim. : OuoUlhldego, tnnluzuollej
do 2' 2. , I Lęto"aJdego Katalog Hbkup6w i L 4.

J;

615.
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Pstrokońskiego przybył wlasnie do Rzymu Piotr Du _
nin Wolski, biskup plocki, poscl od króla Stefana Ba1orego do Grzegorza X1II.
Ten zaspokoił potrzeby Pstrokońskiego , li kiedy wracał do kraju, zab rał go

w krytycznej chwili dla

ze

sob ą .

Wojczyznie Karnkowski, natenczas prymas, wziql Pstrokońskiego na
swój dwór i uczynil w r. 1584. kanonikiem gnieźniel'lskim l) i dal mu, mimo
własnego synowca, probostwo w Łowiczu. PrymRs wyręczał się Pstrokot1skim
w wielu spmwar:h. 1 tak wysiał Pstrokońskiego na kapitulę Jeneralną do
Gniezna, przypadającą. na dzień 20. października 1584 roku i dal mu liczne
zlecenia do kanoników gnieźnieńskich. Również następnego roku poslal go na
k apitulę, odprawianą na św. Wojciecha, z różnemi poleceniami. W roku 1586.
wyprawi ł arcybiskup Pstrokońskiego na kapitulę wiosenną.') Jako probo3zcz
łowicki i kanonik gnieźniellski udał się Pstrokoński z arcybiskupem , który po
śmierci Batorego został kierownikiem rzeczypospolitej, do Warszawy. Zaraz
na początku nakłonił Pstrokoński prymasa, iż tenże odstąpił Zborowsl\ich a
p rzystąpił do partyi królewicza s;;mredzkiego, Zygmunta. Na tegoż Zygmu nta
gl osował Pstrokoński dnia 18. sierpnin/) 11 później witał go imieniem Kamkowskiego. t-.Uodemu monarsze Pstrokonski przypadł bardzo do serca.
Później za sprawq i protekcyC\ biskupa kujawskiego, Rozdral.ewskiego
został sekretarzem królewskim . Nie było to po myśli J<amkowskiego, który
pragnql go mieć na swoim dworze i dlatego odmówi! mu dziekanii gnieźnień
skiej, nadając ją rodzonemu swemu synowcowi, i\Iarcinowi. Dotknięty tern
Pstrokonski, pojechnł z biskupem RozJrażewskim jnko jego sekretarz do cesarza Rudolfa II., celem ugodzenia sporów, wynikłych z ubiegania się Maksymiliana o koronę polską. W nagroJę za zasługi położone na tern poselstwie
dala mu królowa Anna uziekanię warszawską,. Niepierwej jednak objął jl\
w posiadanie Pstrokoński, aż uzysk:\j przyzwolenie prymasa ''':arnkowskiego.
Jc::ł n akże i teraz, pragnąc być :zdalcka od prymasa, towarzyszył biskupowi
luckiemu, Bernardowi l\lnciejowskiemu w poselstwie tegoż od króla Zygmunta
III. do papieża Sykslusa V. w roku 1590. W czasie pobytu Pstrokońskiego
w Rzymie obrał go sobie biskup poznul'lski, Jan Tarnowski , podkanclerzy, na
kierownika kancelaryi koronnej. Kiedy w roku 1592. w listopadzie umlUł król
szwedzki Jan m., towarzyszyl Pstrokoński wraz z podkanclerzem Tarnowskim
królowi Zygmuntowi do Szwecyi na koronacyę jego. Tak był wtajemniczony

I) Koryt.kowaki: Arcybiakupi gnieżuielilcl T. m. atr. 449.
t) Tamie str. 460, ł6J .
•) Dy.ryul.!:& lejwol'l'c ~ r. 1687. Seriptote. rarum polonie.rum T. Xl. Itr. 120.
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we wszystkie zamysły Tarnowskiego, że tenże, gdy wypadła potrzebaby tajemnie przysiać z Polski posilki na zuchwałość Karola, księcia sudermańskiego,
jemu tylko i S tan isł awowi Lubicnskiclllu (później szem u biskupowi płockiemu)
z tcm się zwierzył,l)
Po powrocie króla do ](raju, kiedy Tnrnowski

postąpił

na biskupstwo

PstrokOllski probostwo ł~czyckie. W r. 1598. udał się
Pstrokoński po faz drugi do Szwecyi z królem Zygmuntem 111.. który musiaJ
prowadzić olwartą wojnę z Karolem, Wojna skończy ła się nieszczęśli wie, porażkq króla pod Linkopingem.
W tej podróży straci! Pstrokonski prawie wszystko prócz dobrej myśli,

. poznnllskie,

otrzymał

która go nigdy nie opuszczała. Po powro~ic do kraju uży ł go król Zygmunt

do pojednania zWaSnionych ze sobll biskupa kujawskiego, Rozdrażewskiego ,
z prymasem Karnkowskim. Król, odwdzięczając się Pstrokońskiemu za tyle
usług, powierzył mu refcrendnryę koronną, nadal mu probostwo gnieźnieński e
a wkrótce potem nadał mu biskupstwo przemyskie.
Dnia 6. września 16<X> r. uwiadamia Zygmunt III. listem pisanym
z Warszawy kapi tułę przemyska, że opr6żnionq stolicę biskupią nadał Pstrok ońs k iemu, swemu referendarzowi, obdarzonemu wszystkiemi zaletami serca
umysłu i jaśniejącemu cnotami kaplnńskiemi.') Prośbę do Ojca św iętego
wysJul król z Warszawy dnia 8. w rześnia 1000 r. W p rośbie tej prosi król,
aby Ojciec św. pozwolił PstrokOllskiemu, dlll szczupłości dochodów biskupstwa przemyskiego, zatrzymać kanonię krakowską i probostwa kościołów
kollegiackich w Łęczycy i w Łowiczu. Bulla prekonizacyjna na biskupstwo
przemyskie wydana zostala dnia 14. kwietnia 1601 r. Ojciec św. polecił
w niej Pstrokońskiemu, aby się zrzekł kanonii krakowskiej . Listem, wydanym
w Rzymic, dnia 7. kwietnia 1601 r., udzielił Ojciec św. biskupowi władzy,
aby, kiedy pierwszy raz będzie celebrowa.ł Mszę św. pontyfikalnie w Przemyślu , jak rów ni eż w czasie Mszy świętych, odprawianych podczas pierwszej
wizyty biskupiej w znaczniejszych miejscach dyecezyi, mógł; nadać odpust
cZl\Stkowy 10 lul i tyleż kwadmgen. l )
Do kapituly napisnł biskup list z Bożcncinn dnia 13. paździe rnika 1600 r.
List ten wraz z listem króla Zygmunta z dnia 6. września doręczył kapitule
Marcin Kosciecki. W lii;cie tym oświadcza Ptitrokoński, że kanonicy będą

T.

') Wielowield :
187.

vn.• tr.

D.liellnłk

domu nkoll11ego u

I) Paw/ow.kI d. t . • tr. 861. odu. 1.
I) Akta kotll1l t. prUt01" IItyT.Uło .... ne

,"oBarbary. ScriptorOll rerum polowcu.
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Sakrę biskupią otrzymał Pstrokoński

brata

j współpracownika,

co

od swego patrona, prymasa Sta·

nisława Karnkowskiego. Po otrzymaniu święceń biskupich poświęcał z pole·
cenia prymasa nowo wybudowane koscioły w archidyecezyi gnieźnieńskiej
i udzielał Sakramentu Bierzmowania. Potem udał się do Częstochowy, aby
błagać Najświętszej Maryi Panny o pomoc w pracy pasterskiej. Po przybyciu
do dyeeezyi zamieszkał staje w Brzozowie; 16. maja 1601 r. intronizował się
w katedrze przemyskiej przez prokuratora swego, księdza Macieja Lubień·
skiego, kanonika gnieźnieńskiego i kanclerza swego dworu.
Przez tego samego prokurato~a zl oźył przysięgę, że zachowa wszystkie
prawa i przywileje kościoła przemyskiego. Przysięgę tę osobiście powt6rzył
na kapitule, odbytej po Obrzezaniu Pańskiem r. 1602 1) . Oficyałem i wikary·
uszem generalnym mianował Stanisława Mieszkowskiego, doktora teologii,
kanonika i kaznodzieję zwyczajnego kościoła katedralnego przemyskiego, a to
dla jego pobożności, nauki, znajomości prawa i wprawności w załatwianiu
spraw, listem wydanym w Warszawie dnia 13. czenvca 1601- Bawiąc
w Warszawie, wydaje pod datą 15. czerwca 1601. list pasierski do caJego
kleru dyecezalnego, w którym zaklina go, ażeby wi6dl życie godne tak
szczytnego swego powolania. Napomina w nim kapłanów, aby z największą
pobożnością odmawiali brewiarz, aby zawsze z czystem i spokojnem sumieniem przystępowałi do sprawowania nnjświętszej Ofiary, aby nosili tonzurę
i suknie kaplańskie, aby przestrzegali świętej trzeźwości i ct,ystosci. Proboszczów napomina, aby wykładali naukę Boi:q, strzegli się blęd6w heretyckich
i zwak.zali je, aby ksiąg heretyckich ani sami nie czytali, ani też nie dozwa·
lali innym czytać. Rozkazuje, I\by na końcu każdego kazania odmawiali modlitwę Pal1ską, Pozdrowienie Anielskie, Sklad Apostolski, dziesięć przykazań
Bożych, pięć przykazań kościelnych i spowiedź powszechną. Nakazuje dalej,
ażeby zachęcali parafian do częstej i żałosnej spowiedzi i zadawali zŁawien·

ne i odpowiedne pokuty.
Dla odwrócenia kąry Bożej, ciqżą,cej na rzeczypospolitej, rozkazuje, aby
według polecenia prymasa KaOlkowskiego odprawiono w ko!ciele katedral·
nym i we wszystkich kościołach parafia lnych i zakonnych Ijtanie we wszyst·
kie poniedzialki, ś rody i piątki i by nabożeństwa czterdziestogodzinne były
odprawione w trzecim tygodniu po ogłoszeniu lejO listu we wszystkich

l) Acta p.trokonacU

.tr. lO.
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znaczniejszych miejscach dyecezyi.

Następ n ie

mialy

się odbywać

każdego

szóstego tygodnia I).
Wiedząc,

jak dzielnym środkiem do podniesienia życia religijnego Sl\
wizyty biskupie, zapowiedział listem, wydanym w Przemyślu dnia 26. grudnia 1601. 1), wizytę biskupią i to kosciola katedralnego na dzień 29. grudnia ,
n na całq oktawę uroczystości Trzech Króli wizyty kościołów: w Nowem
t\'1ieścic Bybel, w Samborze, w Drohobyczu , w Stryju, w Sądowej Wiszni,
\II Moś ciskac h i w Lubaczowie. Proboszczowie mieli zachęcić parafian do
prqstępowania do Sakramentów Pokuty, Ciała j Krwi Pańskiej i Bierzmowa nin. Mieli przed stawić biskupowi dokurnenta dotyczące erekcyi, fundacyi , prawa patronatu kościoła, wykaz dochodów tak obecnych , jak
również ni es łusznie zabmnych, spis szat j naczyń liturgicznych, ksiąg , przywilejów, praw kosciola, wykoz bractw i l iczbę duchowieńs twa przy kościele
~dqcego, przedstawić księgi metrykalne urodzonych i zaslubionych, ilość
dusz i stan moralny swej parafii.
Ponieważ dla krótkości czasu nie m ógł zwiedzi ć. wszystkich parafii,
dlatego rozkazal, aby do kościołów wil;kszych przybyli proboszczowie z innych parafii. I tak: do koscioła w Nowem Mieście mieli przybyć proboszczowie z następujących parafii: z Niż&nkowic, z Miżyńca I z Radochoniec , z Ry
botycz, z Dobromila, z Chyrowa, z Blozwi i Bibełu. Do kościoła w Samborze mieli przybyć: z Starego Sambora, z Soli , z Felsztyna, z Sąsiadowic ,
z Wojutycz, z Lunowic, z Kotkowic , z Strzałkowic j z DublEm. Do kości oła
w Drohobyczu: z Medynie. Do kościoła w Sądowej Wiszni : z Benkowej,
z Wiszni , z Rudck, z Myślatycz i z ~li1czyc. Do kośc ioła w Mościskach mieli
przybyć proboszczowie: z Pnikuta, z Husakowa, z Czyszek, z Stubna,
z PIeszowic, z Radynic . z Strzelczysk j z Medyki,
Do kościoła. w Lubaczowie: z Laszek, z Oleszyc. z Żmigroda, z Dziewczego potoka, z Żukowej, z Krzeszowa, z Ci ężkowa i z Dyńkowa, jak
również inni proboszczowie nie wymieni, którymby blisko było udać sil; do
tych kościołów, Wszyscy mieli się stawić z dokumentami, wetrykruni i ze
spisami swych parafian a to pod karą exkomuniki.
Wizyt"l~yę kościołów dekanatu krośnieńskiego postanowi! odbyć w ten
sposób, że wizytacYl; kościoła krośnieńskiego wyznaczy ł na dzień Oczyszczenia Najświętszej l\laryi Panny, a proboszczom i komefl(larzom innych kościo
łów dekanatu krosnieńskiego rozkazał jawić się w niedzielę następujqcq po
I) Acta Pltl'OkonllCiJ .tr, 5-12,
') T&mU .tr, 1I~ - 22.

•
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święcie Oczyszczenia N. M. P. w Kro śnie z opisem stanu swych parafii, liczby dusz,
z dokumentami fundacyi, dnrowizn i ze spisem wszystkich dochodów tak o·
becnych jak i tych! l\!órych niesprawiedliwie nie chcą obowiązani uiszczać.
Mieli również proboszczowie przedstawić spis naczyń kościelnych i szat liturgicznych. Mieli dalej przedłożyć metryki urodzonych i zaślubionych. List
ten wydał ks. biskup W Brzozowie, dnia 25. stycznia 1603 r.'). Dnia 3.
kwietnia 1603 r. ogłasza I{s. biskup, że w Wielka, SobotQ tego roku udzie·
lać będzie swięceń tal{ wyższych jak i niżs7.ych w kościele katedralnym.
Wzywa więc wszystkich, którzy chcq przyjąć święcenia czyta wyższe czyta
niższe , aby, oczyściwszy sumienia swoje w SakramenCIe Pokuty, jawili się
w dniu 4. kwietnia w palacu biskupim dla poddania się egzaminowi.') Pragnąc, ażeby w kościele katedralnym katolicy o każdej porze przed południem
m ogł i wysłuchać l\lszy św., rozkllzuje, aby żaden z kapłanów nie waży ł się
~ ... ychodzić O innej godzinie, jak tylko o tej, o której mu poleci ks. WicekuSt05z tak, i żby nigdy nieb)'ło naraz dwu Mszy świętych. S)
W liście wydanym w Brzozowie dnia 14. stycznia 1603 r. mówi, że
pragnął zwiedzić ca lą dyecezY9 i byłby to uskutecznil, gdyby zarazy niebyły
temu przeszkodziły . Obecnie ZłlS zmuszony jest udać s ię na sejm do Krako·
wa. Czego osobiscie uie może dokonać, tego pragnie dokonać przez dziekanów . .Mianuje więc dziekanem samborskim ks. Jnkóba Mroszkowskiego, pro·
boszcza z Nowego Miasta Bybcł i poleca mu zwiedzić cały dekanat samborski. Potwierdza zaś dziekanów w dekanatach: przemyskim, kr05nicńskim,
dynowskim i rzeszowskim. Z powodu podeszłego wieku ks. Grzegorza Piotrowskiego, proboszcza sanocki~go I uwalnia go od obowiązków dziekana, a
mianuje nim ks. Jana Anioła. proboszcza brzozowskiego. Tworzy nowy dekanat sokołowski, a to w ten sposób, że odłącza od dekanatu jarosławskiego
kościoły : giedlarowski, leżajski, krzeszoniewski. (krzemieniecki), w I\usnilskiej
woli czyli Dziewczym potoku, tarnogrodzki, łukonieński. Irzebosnicki czyli
Woli zarczyckiej. Z dekanatu rzeszowskiego odJącza kościoły: w Zaczerniu,
w Nienadówce, Łańcucie, w I{rn~zkowej, w Wysokiej, Markowej, I-Ial bigo
wej (obecnie Albigowej) i Handzl6wce.
Dziekanem tego nowo utworzonego dekanatu mianuje ks. Adama Pod·
górnego, dra obojga praw, proboszcza ze Sokolowa.')

I)

Att..

P,ŁrokoDscll

~ Tt.młe

.tr. IH.

,tr. 211.

l) T.m1e eb'. 68 .
•) Tamie od Itr. 184-189 .
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Po wydaniu tych rozporzĄdzeń udal si~ biskup Pstrokońsk i do Krakowa
na sejm, gdzie zabawił do marcn. Pierwszym aktem jego po przybyciu z Krakowa było ogł oszenie bulli papieża Klemensa VII !. , którq tenże ogłaszal jubileusz udzielony dlu królestwll polskiego i list pasterski Bernarda Maciejowskiego, biskupa krakowskiego. Warunki dostąpienia odpustu jubileuszowego były
n a s t r;pujące: I) wyspow iadać sir; SZl!z€rze i dokładnie i przyjąć Komunię św.
2) n awiedzać kościół katedralny krakowski przez l':" dni bez przerwy lub
z przerwami; 3) pomodlić się w tych 15-tu dniach przed l) ołtarzami, wyznaczonymi przez biskupa krakowskiego, a to odmawiając po 5 Ojcze nasz , 5
Zd rowflś ~ I arya o odpuszczenie grzechów, o zgodę i jedność między panami
c hrześc ijańskimi, o wykorzenienie herezyi i podwyższenie kościołn . Zakonnice
i zakonnicy mogli uzyskać ten odpust nawiedzając swój w łasny kościół I).
Pragnąc, aby dziekani jak najpilniej spełniali swe obowiązki, wydal w
Brzozowic 12. kwietnia 1603 r. instrukcyę dla księży dziekanów. W instrukcyi tej nakazuje dzielwnolll, aby kler ze swoich dekanatów zwoływa li w pewnych czasach 2 razy do roku do miejsc, które im się będą wydnwa ły dogo j niejsze. Na tych zgromadzeniach mieli XX. dziekani po odprawien iu Mszy
św. do Ducha św_ odczytywać ustępy z uchwal soboru trydenckiego, a potem rozporządzenia kuryi biskupiej przemyskiej. Potem mieli zdawać księża
proboszczowie sprawozdania o stanie swych parafii, jak również przedkł adać
potrzeby kościolów swych i trudniejsze wypadki, jakie im się wydarzyly przy
sluchnniu spowiedzi. Dziekani mieli badać życie, obyczaje i prowadz~
nie się księży proboszczów, a winnych po ojcowsku upominać.
W razie wir,:kszcgo przesU;pslwa łub uporczywości mieli donosić do
księdza biskupa lub do jego wikaryusu.
Każdemu proboszczowi, wogóle kl\1.demu z kłeru, mieli wyznaczyć na spowiedników, IOr;WW roztropnych i biegłych kazuistów, przed którymi mieli się
tuk kaplani jak i klerycy spowiadać co 8 dni, 8 nnjp6źniej co dni Uj. Ci, któ·
rzy by się bez przycz.yny absentowali od tej kongregacyi, mieli być ka rani
grzywnq trzech kÓł' groszy pragskich. Gdy zawakuje jakie probostwo , mają
dziekuni natychmiast zawiadomić o lem ks. Biskupa lub jego wikllryusza,a tymcza.·
scm mają wminnownć cU]lllinistrntora. W czasie wizytacyi kanonicznej odbywanej, czy to przez ks_ biskupa, czy przez innego kap ł ana przez niego delegowanego, mieli zunwac relacYę o stanie pojedynczych kościo ł ów i karlanów.
List len Zllwicroł również jak najdokladniejszq i s7.czegółowq instrukcyr;,
w juki sposób majl\ księża dziekani odbywać wizytacyc. Instrukcya ta zawic.
') Tam.te Itr. 140- 1"11.
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rala przepisy o wizytaci tabernakulum, Olejów św. , chrzcielnicy, znkrystyi, bada·
nie o sposobie udzielania Sakrament6w Św., odmawiania brewiarza, przepis. jal<
się ma zachowywać w codziennem życiu ksiądz proboszcz, jego wikaryusz i inni
klerycy, sposób prowadzenia szkoly, badanie obyczajów ludności, juk również, czy
katolicy nie sluŻll, u żydów. Instrukcya ta również nakazywa ła badać dziekanom,
C7-y księża posiadaj q ksif\Żki potrzebne do duszpasterstwa, a mianowicie: katechizm
rzymski, ucbwaly soboru trydenckiego , Manuale Navarri, Casus ToJeui , Polanci directoriun1, lub inne podobne. Kościoły i parafie, w których probo·
SZCZlun i byli .X.X. Dziekani, mial wizytować ka nonik przemyski, Pawel Za·
j~czkowski archidyakon, i mial badać ich życie i obyczaje l).
Kiedy w roku 1603. umarł prymas Stanisław Karnkowski, biskup Pstro·
koński wydal w Brzozowie dnia 21. czerwca tegoż roku list pasterski , w któ
rym wysławia Ulslu ~i I\arnkowskiego, oddane tak Kościołow i jak i rzeczypo·
spolitej i rozkazuje, aby w dniu I t. lipca odprawiono za. spol,ój jego duszy
nabożeństwo ża ł obne i wygłoszono kazanie zastosownne do tego nabożezlstwa ').
Gdy tegoż roku umarł urcybiskup lwowski, Dymitr Solikowski, rozkazu·
je odp rawić nabożeństwo Zft spokój jego duszy w dniu 30. lipca'). W liście
tym boleje nad tern bardzo, że w przeciągu tak krótkiego czasu kościół polski
utracił dwu lak zacnych arcypasterzy, a rzeczpospolita tak dzielnych doradców.
Zajęty sprawami rzeczypospolitej, nie m ogąc osobiście zw i zytować dekanatu samborskiego, poleca księdzu Franciszkowi Pomaskiemu, kanonikowi
płockiemu, proboszczowi samborkiemu , po śmierci dziekana samborskiego
Jakóba ?-.-Iroszkoniusza, proboszcza nowomiejskiego, aby ten de],:annt kanoni·
cznie zwizytował ' ).
Na prośbę Jana F'eliksa Herburta, starosty n1ościskiego i wiśnicńskiego
i Erazma Herburw., wnuka Jana po bracie, pozwala wybudować przy koście ·
le św. Anny, znajdujq"ym się bJizko wsi Głębokiej. klasztor Karmelit6w~) .
Za rzqdów biskupa Ps trokońskiego, podobnie jak i za rzqd6w poprzednika jego Goślickiego, spotyka się często w aktach tak zwana reformacya
tego lub owego kaplana. Polegała ona na tern, że biskup rozkazywał wydalić
z plebanii oso~, d aj~c<\ zgorszenie, wyznaczał stałego spowiednika i czas spowiedzi, nakazywał unikać pe\'..-nych miejscowości i speł n ienie różnych pozytywnych

I) Tantłe .ŁroUll lM - I j O.
') Tam!e . tron. 179,
.) TUI1te . tlona 209.
l) Tam1e Itrona 206.
ł} Tami. .tron. 209.
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pol eceń. T aka rerormacya zostala przepisana w rolw 1003. proboszczom w Ra.:
gach, w Króliku, we Wrocance.')

Prngnl\c, aby duszpasterze jak najlepiej znali swych parafian. pttcpisal
sposób odbywania lak zwanej kalendy. to jest odwiedznnia parafian w ich
własnych domach. Zwyczaj tcn nazywa 1';5. biskup chwalebnym j w króle-

stwie polskiem z dawien dawna zachowanym. Otóż rozkazuje ksiądz biskup,
aby księża chaJzqcy po koledzie, kiedy wejdą do dom u, powitali ten dom
slowami Pnna Jezusa: Pokój temu domowi. Potem mają przy wolać gospodarzu i gospodynię i wszystkich w tym domu mieszkających i maiq wpisać ich
imiona j nazwiska do spisu, znwieTfljl\cego spis wszystkich parn fian . Następnie
każ'l mniej wykstalconym \'1/ rzeczach religijnych się p rzeżegnać, odmówić Ojcze
nasz, Zdrowaś Moryo, Wierzę w Boga Ojca, dziesięć p rzy knz.ań Bożych i
pięć przyknzall kościelnych. W)' lożą prawdy wiary koniecznie potrzebne do
zbnwienia duszy i wyjaśnią takowe. Znpowiedzl\, którzy z młodszych domowników są Obowil\zani do zachowania postów, którzy do spowiedzi. a którzy
do Komunii świętej. Starszych zachęcl\ do częstej spowiedzi w ciągu roku.
Wyłożą, równ ież i to, że nikomu nie wolno pod grzechem śmi ertelnym ZBniedbać Komunii wielkanocnej, nikomu nie wolno opuścić w niedziele i ś wię·
ta Mszy świętej. POUCZI\ o sposobie odprawienia dobrej spowiedzi i przyjmowllnia godnie Komunii sw. Starać się dalej mają pt)jed nać zwaśnionyc h , zachęcić wszystkich do cnót: cie rp l iwości, skromności, trzeźwości; błądzących
upomnl\, biednych, wdowy, sieroty pocieszl\ i albo sami ich wesprzĄ albo o·
piece bogatszych poleCĄ. W czasie kolędy ma proboszcz przygotować sobie
to wszystko, co mu jest potrzebnem do sporzl\dzenia stanu dusz i relacyę
o tem mają, księża proboszczowie odesłać do dziekanów pl"Zed rozpoczęciem
Wielkiego Postu, a zaś księża dziekani mają te relacye odesłać do ks. biskupa
przed drugą n iedzielą postu. RozporUldzenie to wydał ks. biskup Pstrokoński
w Brzozowie 29. grudnia 1603 roku, l)
Przed Wielkim Postem w roku 1604 wydal list pasterski. w którym
przestrzegal pr.led lichwq i

zakazał,

by spowiednicy upornym lichwiarzom nie

I) Jako lIn.yklad podaj8my re{ormatn p ne plt~ proOOezcu)'Iń w ~lIku; Ut aingulb
ad . umm\I.DI quln1ledm lliebul D. Plebano Lubttorieul colllh,•• tur. 'lit 'ob_m et w.laceI ton.
delt ju-xta CllIIOUUIl1 pruiCrlllt!lm, taber .... ne Ct e1)U('.IIW1C. Caruf61 trium dlerum e ro.nu
illclplelldo • {erla glluŁa. prol.lma In pane et aqua .. In dl.pell8atJoDe DeeaDł 'Ilbeat. SIlOI
plU'OChiallOł tormaJe .ifC1lWll l. OruciJ ante (llladrage.ima.m edooeat. Uc
BIDO qU'1D D. D.·
uno lu omulbu••It obedieu. Et biec quidem omuJ. 'Ullt III1Jpruaerlpta lub ]IOe1l' prlntlonll.
') Tamte .tron' 301 - SOi.

"m.
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dawali rozgrzeszenia, a gdyby ci w ty m uporze
aby im odmówili pogrzebu
Nakazał również

aż

do

śmie rci

pozostali,

chrześcijańskiego.

w tym

liście,

aby kaplani napominali tych wszystkich,
którzy wydzierżawiają żydom mlyny, karczmy i inne budynki dla ty m wię·
kszego zysku, i żby tegG nie czynili, i zakazuje chrześcijanom służyć u żydów.
W koń cowym us tępie napomina spowiedników zakonnych, aby nie dawali
rozgrzeszenia tym, którzy osobom duchownym zabierają, lub nie s łusznie za·
trzymują dziesięciny. l )

List ten wydany został w Brzazowie 28. lutego r, 1604. Na wios n ę tcgaż roku postanowił ksiądz biskup zwiedzić kanonicznie zaraz po Wielkiej nocy w śród akta",y tejże uroczystości k ościoły: jarosławski, radymień sk i i
luhaczowski. Odnośny list :zastal wydany w Przemyślu 15. kwietnia 1604 r.')
Po wizytacyi kanonicznej kościoła jarosla\ ....skiego wydał edykt reformacyjny dotyczący tak proboszcza kościoła jarosławsk iego, ks. P awła Za.jqczkowskicgo, archidyakona przemyskiego, jak i księży wikarych. Poleca ks. wikarym
ks. biskup ćwiczyć się w teologii moralnej, a po święcie ~Iaryi Magdaleny
stawić się przed nim Jub jego w ikaryuszem dla zdania examinu i otrzymania
aprobaty. Nakazuje im spowiadać się co tydzień lub co dwa tygodnie i spe ł
niać obowiB,zki kościelne jak najpilniej i najdokładniej.
Ponieważ dotychczas był zwyczaj , że tuż przy ścianach kościoła jarosław
skiego, między fi larami zewnętrznymi kupcy ustawiałi kramy w czasie jarmarków,
a przez to świętość miejsca cierpia ła wiele na tern, dlatego ks. biskup zakazuje pod karB, suspenzy, aby się to na przyszłość nie działo; nakazuje również ks. biskup, aby cmentarz kościelny otoczyć murem, iiby odtąd nie
służył inf\j'ffi celom, jak tylko pobożnym. ') Zakaz ten ponawia pismem wydanem \II Brzozowie dnia 2 1. lipca i zagrllŻa ponownie ks iężom, burmistrzowi,
rajcom, kQmitetowym kościelnym exkomunikB" a nawet interdyktcm, kt6ryby
rzuci ł na mi.sto Jarosław w razie n ieposłuszeństwa . ')
Listem wydanym w BrZOzowie 19. siepnia 1604 r. pozwala Dominikanom prze!pyskim i samborskim odp rawiać procesye solenne z Najśw . SakrAmentem "V każdą pierwszą niedt.ielę paździeroikll, jako \V u roczystość Matk i
Boskiej Różań co wej.')
Listem zaś wydanym w Brzozowie dnia 30. września 1604. zatwierdza
funda cy'l mansyonaryi, uczynionej przez ks. Franciszka Pomaskicgo, proto-
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Ilolaryusza apostolskiego, dziekanA. sandeckiego ele., prepozyta
Zatwierdza

również

w Krakowie

fundacYą

sl-pil t. 1:l \\.

ŚElmborskiego.

JnŚIi~kar.h

dla ubogich

osób i uposażn takowy dwoma placami. Wydnje rozkaz odprawienia w calej
dyecczyi modlitw, litttnii j nabożeństw 40-godzinnych, a to dla odwrócenia od
rzeczypospolitej

nieszczęść,

jak wojen, napadów nieprzyjacielskich i zarazyl).

W roku ty m oddal biskup

Pstrokoński

ostatniq

usługę

Janowi Tamow·

sklemu, arcybiskupowi i prymasowi, a swemu szczególniejszemu dobrodzieja-.
wi, zmnrlemu dnia 14. września, którego tenźe mianowal exekutorem swego
testamentu ') wmz z Janem Zamoyskim, a rcybiskupem lwowskim . Po pogrzebie T arnowskiego za myśln l Pstrokoński powrócić do Przemyśln , aby s i ę nic
zdawało, że

zmarł ego

króla,
mięci

chce siQ

ubiegać

o podJHlIlclerslwo. Gdy jednak slyszal, ja k na

Tarnowskiego miotano obelgi, aby

poniżyć

przez to stronników

zmienił

postanowienie i uda ł się do Warszawy c eł e m obronienia pai czci zmarłego prymasa' Tutaj zu wolą króla mianowany zostal dnia

17. lutego 1f:i05 r. podkandcrzyrn 3 ,. Wiciu bylo przcciwnych Pstrokońskiemu
i uwużalo go raczej za zdolnego do zacisZll i WCUlSU zakonnego, n iż do
zgielku i kłopotu spraw publicznych 4). Jednakże Pstrokońs ki postępowanicm
swojem 0118zal, jak mylnie O nim sądzono, UprzejmościĄ wszystkich sobie
zjednal, n bystrościq, umyslu i biegłością w znlatwieniu spraw publicznych
przewyższy ł oczekiwanie wszystkich. Kiedy wybuchł rokosz pod dowództwem
wojewody kraJ,;owskiego, Mikolaja Zebrzydowskiego i nicktórzy radzili królo·
wir aby albo uchodzil przed rokoszanomi albo czeka ł na ich przybycie w War·
szawie, Pstrokoński zganił i jedno i drugie i poradzil , aby iść do KrakOWa.
Król tal{ postąpi] j tego nie p07..o.lowal. Za tylc wierności i za tak ważne s luiby sobie oddane mianował król Pstrokońskiego kanclerzem po śmierci Jana
Zamojskiego, zmarłego 3. czerwca 1605 r" a S tanisława Mińskiego, wojewodę
łę czyckiego, podkanclcrzym. Po pokonaniu rokoszan nakł o nił Pstrokoński króla
do ł agodnego obchodzenia sj~ z naczelnikami rokoszu.
O bystrości Pstrolwńskiego w załatwianiu spraw państwowych świadczy
również jego 1..o.patrywanie się i zachowanie się w sprawie Dymitra Samozwańca. Byl on w raz z Zamoyskim, Żółkiewskim, marszałkiem w. k, Prokopem Sieniawskim , obydwoma księciami Ostrogskimi i biskupem GoSJickim,
przeciwnil(iem popierania sprawy Dymitra 6).

') Tamte atr. SIW
1) Korllkowlkl : Areybl.kupl gnl~tnlet\1C1 T. m. lt.r. "M.
' ) Ddeuolk domuza\:onnego Tow. Jelutowego u iw. Bullar, Scrlp to ru rer pol T. X.•tr. 79 ,
, ~ Kronlb PawIa Piaseeklego, bitkupa prumllkltgo , K,akOw 1870 Itr. 1 ~.
') X. ZaJęlkl JUllicl 'If PoitlI T. L I tr. f>1J1.
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Chociaż zajęty był sprawami publicznemi, to jednak zawsze pamiętal
o sprawach swej dyecezyi i zajmował się niemi. I tak : Dokumentem wyda·
nym w Krakowie dnia 20. października 1605 r. zatwierdza fundacYę szpitala
dla ubogich w Bliznem, uczynion/\ przez ks. Marcina Brzeskiego, kanonika
i kustosza przemyskiego, proboszcza w Bliznem l ).
W roku 1607 dnia 18. lutego wydaje w Krakowie pozwolenie Ojcom
Bernardynom osiedlenia się w Leźajsku przy kościele Najswiętszej Maryi
Panny, w którym znajdował się obraz laskami słynący i ufundowania tamże
klasztoru. na który mial łożyć starosta leżajski, Łukasz z Bnina Opaliński').
Jako troskliwy pasterz ustawicznie myślal Pstrokoński o zwołaniu synodu
dyecezalnego i listem, wydanym w Krakowie, zapowiedział jego odbycie się
w dniu 24. września 1607 r.
Synod ten dyecezalny pop rzedzić miał synod prowincyonalny, zwołany
na tenże rok przez prymasa Bernarda Maciejowskiego. W liście zwolujqcym
poleca wszystkim kapłllnom dyecezyi przemyskiej, aby się nn ten synod stawili i przedłożyli swoje wnioski w sprawie ugody między stanem duchownym,
a stanem rycerskim. Rozkazuje również dziekanom, aby na ten synod przynieśli sprawozdanie z ostatniej wizyty dziekaliskiej kościołów swego dekanatu.
Poleca również, ażeby w całej dyecezyi odprawiono modlitwy o blogosławieństwo Boże dla namd synodu prowincyonalnego. Ważnemi sprawami
rzeczypospolitej zajęty nie mógł osobiście przewodniczyć temu synodowi i
dlatego mianował swym delegatem ks. Stanisława Siecióskiego, kanonika poznanskiego i puJtuskiego, proboszcza lubaczowskiego (a później swego na
biskupstwie przemyskiem następcę) . Delegatowi swemu dal obszerną instrukcyę o sprawach, jakie miały być na tym synodzie omawiane. Sprawy te
były następujące:

l.

Przedstawić

jasno klerowi dyecezalnemu stan nieporozumienia i niezgody o dziesięciny należące się klerowi, a nieoddawane lub nieprawnie za·
bierane przez stan rycerski. Zebrany kler miał wybrać swego delegata na synod prowincyonalny do Piotrkowa, który przed wyjazdem na synod mial siC
dobrze poinformować o przywilejach kościołów dyecezyi przemyskiej. o
krzywdach doznanych przez duchowieóstwo od szlachty, o znieważeniu świą
tyó, zajęciu dóbr duchownych i nieslusznem ich zatrzymaniu.
II. Dełegat miał zbndać dokładnie stan całej dyecezyi n mianowicie, czy
SI\ zachowywane tak dawne przepisy, wydane przez poprzednich biskupów.
I) Ad.. PltrocontdJ Itr. 468.
' ) Tamte Itr. 477.
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najnowsze, wydane po zwiedzeni u

cał ej

prawie dyecezyi przez

jbiskupa Pstrokońskiego.
lU. Miał delegat zbadać, czy nie ma jakich zgorsze ń tak mir;dzy klerem,
jak między ludem i mial się posta rać o ich usu n ięcie.
IV. Ci. którzy posiadali więcej beneficyów incompatibilium, mieli pr.tedlożyć dyspenzy na to posiadanie. Ci, którzy nie rezydowali przy swoich probostwach, mieli usp rawiedliwić się ze swojej ni eobecnośc i, a ci zaś , którzy
bez dyspenzy posiadali więcej probostw, mieU pod.ledz karom.
V. Delegat mial zakazać księżom brllć na siebie za rząd dóbr u osób
świeckich jak również bronienia spraw ich i opieki, chyba z wyjątkiem spraw
pobożnych.

VI. Mialy być odnowione wszystkie ustawy poprzednich statutów, daty·
cZĄce życia i karności kleru, sprawowania św, Sakramentów, a dalej przedstawione i ogłoszone postanowienia przeciwko lichwiarzom.
VII. Delegat miał wysłuchAć wszystkich skarg i zażaleń kleru dyecezalnegol). Kiedy w roku 1608 u m arł prymas Bernard Maciejowski, Pstrokoński,
wydal w Krakowie dnia 30. stycznia w r. 1608 list pasterski do kleru w dyecezyi przemyskiej i polecił odprawianie na bożeństwa żał obnego Zll spok6j jego
duszy'); sam zaś oddał mu ostatnią przysługę i by ł wykonawcą jego testamentu').
Inne sprawy, których dopełnił Pstrokoński w dyecezyi, by ły następujące:
Poświęc ił kościoły w Mościskach, Nozdrzcu, Izdebkach, Babicach i Rogach.
Uposażył lepiej kościoly w Samborze i Jasionce. Kościołom w Krakowcu i
w Pruchnikll, wydartym heretykom, n adał proboszczów. Zakończył spór Dominikanów w prowincyi ruskiej.
Dobra biskupie JaSliska odgraniczył od dóbr Mikołaja Sienieńskiego,
wlaściciela Rymanowa. Pragnął podnieść miasteczko Ja śliska i w tym celu
wydal w r. 1608 przywilej, w którym zakazał, aby żydzi pod sur ową kar"
nie śmieli dzierżawić domów i placów pustych, arendy zaś szynki i handle
na mieście tylko w czasie jannarków j targów mogli zajmować i póty bawić
w mieście, póki trwał targ albo jarmark. Po skończonym mieli u chodzi ć. Również nie mogli uż:ywać składu wina pod su ro wą karą. Tegoż samego roku
zakazał tenże biskup, aby żade n poddany klucza j aśliskiego oi~ 'f\'Rżył stę
szynkować piwa, wódki, a jeżeliby który chciał szynkować, natenczas pomie-

,

I) Tamie .tJ. 480-W.
, ) -ramł:e atl. 4&.

') Kor1tko ..uld : Atc.1bllkupt gnJeil1leliJey, T. m .•tr.

r,aa.
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nione trunki brać ma w mieście JuŚlisk'łCh. Również nakazaJ biskup dekretem
z tegoż roku, aby każdy poddany klucza juśliskiego wywoził po dwadzieścia
fur kamieni do Jaślisk na budowę murów w okól miasta, które mialy być
obronq od zbójów i od nieprzyjaciela I).
Zat wierdzi ł wcielenie soltystwa w Domaradzu do dóbr stolowych kapituły,
uczynione przez swego poprzednika'), a sam od siebie nudal ',apiłuje wsie bi·
skupie Cergowę i Jasionkę na codzienne dystrybucye S). Podniósł wielce znaczenie biskupów przemyskich wobec licznej szlachty przemyskiej. Kiedy pierwszy
sejmik r. 1603· w Sądowej Wiszni przypadal, wszystkie na to swoje zapasy
wy~ilil, aby na nim pokazał się z gromadą wielu ujednanych przyjaciół,
z okaznJościq poprzednikom swoim przy szczupłych dochodach biskupstwa nie
zwycznjhą· Co przy wysokiej jego roztropności i gruntownosci takf\ mu
wziętość zjednało, że ubliżono przez uswnowanie din niego, zwycznjowi domowemu, podług którego senatorowie, powiedziawszy mowy, z sejmiku,
samq szlachtę nn dalsze obrady zostllWUjqC, wychodzili').
Kiedy Tomasz Orohojowski, referendarz koronny i starosta przemyski,
aż do tej przyszedł był zuchwałosci, że ze Stanislawem Stadnickim zwodząc
zawzięte boje, sprofanował byl kościół katedralny przemyski, Pstrokoński nie
pobłażnjilc mu, wyklął go i póty cisnilł, póki go u drzwi katedralnych na
klęczkach o rozgrzeszenie nie prosil. l"':iedy po śmierci Bernarda ~tadejowsldc
go nadał by! Zygmunt III. arcybiskupstwo gnieżniel'iskie Wojciechowi Baranowskiemu, opróżnione po nim biskupstwo kujawskie (włocławskie) nadal
Pstrokońskiemu. Proces kanoniczny odbył się dnia 28, maja 1608 r.!» Ucieszył
się wi.elce tern nasz biskup, gdyż jako biskup kujawski nie mógł posiadać
kanclerstwa, a więc pozbywal się kłopotów dworskich, a mógł się oddać wy1l\C2nie obowiązkom biskupim. Udll ! się do Krakowa, gdzie w Wielki Piątek
z królem obchodzi ł Boże groby. Obchód te., wielce go zmęczyl. Nazajutrz
uczul l ekką gorl'\czkęj nie czekajqC', żeby zupełnie wyzdrowiał, puścił się z niq
potem do WOlborza, gdzie, ł ubo myślał portą,dniej Ją leczyć, nacisk spraw i
przyjaciól nie dozwolil mu zażyć potrzebnej wygody. Pogorszyła mu się bardziej w podróży z Wolborza do Inowloclawia din objęcia biskupstwa. W Kol~
cze ł u uczul powrót dawnej choroby: a gdy w dzień wjazdu słuchaniem witajl\cych i odpo)\'iadnniem onym, tudzież rozmaitemi nad urzędem swoim myślami głowę utrudzil i do tego pi'Zepalil, nie nak rywając ' jej dla uczczenia gości

I) Dr. A. P rochasll:a: ]dIlIO, mluteC!ko I kiur,; hl.kupO,," pl'!l'IDl.J'lkich. P ru,,"odnlk
nank. iIiu f. r 1&19 Itr. 67. ") A. G. Z. 1'. VUJ. !!f.2. ') filmie Itr. ~4 :)'~) Ouollńotkl: Wla\ll)Ul04cl hlltor. kryL. T. IV. lU. "7. ") KOl'SI'IJljow.ld: E'C~fIJta n f. 2J.
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od stoiu

musia ł . Męstwo

jego nie

zmienił o się

i w chorobie ; ubolcwajqcym nad sobą. wesoło mówii, że nic zlego , iż w sam
czas , kiedy nowe dostojeństwo mogł oby mu dumą zawrócić umys ł , przes trogę
odebrał: ani pierwej odda l się zupe ł nie lekarzom, aż rozporządzenie domu uczynił i spowiedź św. przed ks. Kazircwskim, rektorem Jezuitów w Toruniu
odprawi ł . Po lekkiej gorączce nazajutrz pokazała się żółtaczka, w krwi zaś
puszczeniu dawnej i długie j choroby znaki. Choroba ta trwala przez O tygodni, W tym nawet stanie nie zaniedbywał powinności urzędu swego i powo-

lania: codzień miewał ~Iszę, hojne Izy przy ołtarzu' wylewając; czasem zasiadał

i na sądach. Nie
gdzie kazaJ na

ciąża ,

Przyszła

nic odmiana powietrza i przejażdżka do Raprzez Rozdrażewskiegb.

i maligna , nawet wrzód

był dzień

mial

pomog ła

gwałt kończyć kościół rozpoczęty

SS.

prawą st ronę

i wa rgi

obsypał. Nabożnie

od-

Apostołów Piotra i Pawła i odgad ł wcześnie, że w t enże dzień

życie zakończyć: względem

czego tak

był

przytomny,

że

gdy m u

posił ek

podano, rzeki do Stanisława Łubieńskiego: "Na co się zda, kiedy oto czlonek
po członku umiera i dusza na wylocie". Kazloł przytem caly swój dwór zwalać,
się

w których przytomności ze slowami Ave Maria na ustach tak SkOIHII, że
zdal lekkim snem usypiać. Od pierwszej mJodoSci aż do ostatniej chwili

życia

obyczajów nienagannych dochował. Dobrodziejstwa wyświadczone Ikwily
mu Ulwsze w pamięci. Obrazić go nie bylo niebezpiecznie: nieprzyj aciół zazdrośnych

szukal w przychylnych ludzkoSci" i przyslugam i odmienić. W nie-

bezpieczeństwach

nie

zmieszaną

szczęściu

pracy

nie tylko męiny i przytomny umysł, ale i twarz bynajmniej
zachowywał: przysł owie jego było: "Polowa szczęścia w nie-

wesoly i nieporuszony

wydolywnł,

umysł ".

polegając

nawet

Czerstwy na ciele , snadno

na wrodzbnej sile, oie

dnej; ani używal lekarstwa, jeżeli go nie
Był postawy zupełnie czworogrannej; tak

chronił s ię

przycisnęla gwałtow na
zaś

malo

za rastał,

że

k a żdej

od

ża

jaka niemoc.
na twarzy

malo gdzie wios się zawieruszył. Glos mial donośny. W mowach jego
rozs.ądku i wynalazku wydało się, niż ozdoby: kiedy też w senacie

więcej
dawa ł

zdanie, nie tak sk łaniał dobrancmi sł owy, jak Muk" i gruntownością wiązał.
ChociAŻ atoli nic celował w krssomoslwie, przecież nigdy mu nie bmknęl o, co

miał powiedzieć, choćby przyszło mówić z nagla i w nieprzyjaznej ~koliczności.
,
Pamięć mia ł znakomitą:

co raz przeczy tal, tego nigd.y nie

Zllpomniał :

przeto

też

zapas wielki w wiadomościach z dawnych i p6żniejszych dziejów; rad też
niemi szafowal. Na sqdach sprawy od razu prze n ikał i obejmowaJ . chociaż

taWsze innych zdań wysłuchaj, i przy swojem zdaniu upornie się nie ' upiemł.
Mimo teĘQ, że wielkie urzędy piaslował i posiadał laskę k rólewską , nie z<r
stawił

bogactw po sobie;

sprtęty

jego ledwo na

opMtę długów

wysta rczyły,

•
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nie mial bowiem znacznego z siebie maj<\lku. Nigdy rqk swych nie

zmnzał

przyjmowaniem darów i kiedy potrzeba wymagała, kosztów nie żałował: osobliwie hojny wtenczas, gdy szlo o to, żeby przed cudzoziemcami honor narodu utrzymać; na ubogich zaś prawie rozrzutny'). I współcześni i późniejsi
historycy nieuprzedzeni największe pochwnly oddają, Pstrokońskiemu. Słusznie

chwali Pstrokońskiego pierwszy jego biograf X. Stnnisław Lubieński ') ; knrdynal 80rghese w instrukcyi danej nuncyuszowi Simonetti nazywll PstrokOllskicgo mQżem wielkich przymiotów serca i umysłu, majqcym wielkie przywiązanie do stolicy apostolskiej'), ks. Wielowicki wychwala go jak \V wielu
miejscach swego Dziennika, tak szczególniej mówiąc o jego śmierci 4 ). A nawet Piasecki w swej kronice, chociaż niesłusznie odmawia Pstrokońskiemu
zdolności do urzędu podkanclerskiego, to jennak nazywa go mężem obyczajów nieskażonych, prawego sumienia'). Z póżniejszych zasłużone pochwa ł y
oddajq Pstrokońskiemu cytowani powyżej: Lętowski i Ossoliński.
Pochowany Zt:Istał w kościele włocławskim, gdzie ma pomnik, który
mu wystawił wnuk po siostrze, l\laciej Lubieński , biskup poprz6d poznstlsll:i,
a potem włocławski. Na pomniku tym znajduje się nnstępujqcy napis: D.
O. M. Meruit Mathias Pstrokoński de Bużenin dum viveret summ; decoris
Iaudem. Natus iIIusto Rosarum ramilia fuit Regens Ctlncellariae Heferendarius,
Eppus Premisl. Vice Canccllarius. suprcmus Cancel1arius regni, Eppus Cujaviensis, Senator cotlsiłio pollens, eruditus. in omni actione constans, prudens
• magnanimus. magnis negotiis par. patriae, quam beno civili turbatam suis
consiliis pacavit et Hegis amans, bonis ob virtutem amabilis, Sacerdos pius
conscientiosus in egenos munificus, zelo divin; honoris propagand; nrdens Id
agentem mors anno aetatis LVI. Chosti M. D. C. IX. die 3. Cal. Julii in arce
Raciązensi non incautum, scd in ipso exitu pic divinae voluntati obsequentem
intercepit. Ejus memoriae hoc monumentum Mathias Lubieński Pomianus
e consobrina Sorore Nepos, ab ineunte aetate alumnus avunculi virtutes aemuJalus e Posnan . in Vladisl. eppatum XXU. post mortem ipsius anno succes·
sor cliens patrono, posuit, suum eidem tumul0 post mortem corpus supremis
nbu lis. si ita divinae volunlati placuerit, referendum ord!navit.

I) Ollolbbk.l: Wladomośei hltt. Itry t. T. IV . • tr. 2a2- 2M .
I) De ortu, Tita et mortl MatMu de Bu1ellla Patrokoń.akl Cracovlae 1W in 4·to.
l) Rellcl e Nun~lnu6" .poatotakich o PO!.KI T . n. Itr. 108.
t) &riptorlll Hr. pol. T. xrv.• tr . B.
aj KrolLłb Knk6w 1870 lU. 1 ~.
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XXIX.

STANU'LA\v S I EC IŃSH: I
herbu

Rogala

1600-1619.

Po przeniesieniu

się ~[fl c ieja

Pstrokońskiego

na biskupstwo kujawskie

obrali kanonicy administratorem dyecezyi przemyskiej w sprawach duchownych
i swieckich w dniu 12. s tycznia 1609. Pawia Zajllczkowskiego, archidyakona
katedralnego. l ) Następca. zaś Pstrokońskiego mianownl król Zygmunt
Stanisława Siecińskiego, doktora obojga praw, proboszcza krakowskiego i po_
znaziskiego. pultuskiego j luba czowskiego, fi swego sekretarza.
Slanislnw Siedliski urodzil się w roku 1555.1) z ojca Andrzeja, herbu
I~ogala, z matki Gorrechowskicj, herbu Ogończyk.
Po odbyciu nauk w kraju udał się na studya teologiczne do Rzymu,
gdzie otrzymal stopień doktora obojga praw,l) Po powrocie do kraju był
w roku 1590. scholastykiem sandomierskim 4) a w roku 1002. kanonikiem
krakowskim. 5)
W roku 1608. zostaje proboszczem krakowskim.') Był również proboszczem poznańskim, pulluskim i lubaczowskim.1)
Król Zygmunt III. mianował go swym sekretarzem. Po nominacyi Pstrokońskiego na biskupstwo kujawskie, mianował krół Zygmunt Ul. Siecińskiego bi·

m.

l) Akta koni. pr:r.em. Llb. xrx. Ad. u ann. 1598- 1611 . fol. 3Sł.
I) Stanisla ..... Sieebi,kl "'YI~I) uje jako ' 1I'il(lell: w proce!le Informacyjnym o pnenle.lenie Wojciecba Buano...·.kif'go :r. hilkopst",. pnemy.kiego na bilknpltwo Jlłoelrie w r. Iboo.
[,I"yl 011 ...·tedy lit 35, a ...·Ięc uroddł B ię w roku IbM. Kon:eniow.kl. E~cerJ.)ta I tr. 17.
l) O ato(lylcb jego w IUytule In()wl PI ...lo"'llri ; lo był doktorem obojga praw, dowlalt ujomy %. blllU prckonizaeyjnoJ. Akta kon.y.t.. pueffilsk. pod nu.wl\ Acta Epl)1 Siecińlkl od
roku 1(j0!). do 1019. Itr. 4.
•) KORenlo"'lkl Elcerpt&, Itr. Ii .
•) f.ęto'lJlkl. Kat.olog T. m. at r. 87.
O} Tamu.
' ) Akta Sledńlkhlgo roI. I.
27
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skupem przemyskim. Proces informacyjny odbył się w roku W09. dnia 22.
s tycznia, l) Prośbę o potwierdzenie nominacyi wysła ł Zygmunt 111. do pnpieżn

Pawia V. z Krakowa dnia 14. marca 1604. W liście tym prosi król polski
papieża,

aby

Sieciński mógł

za trzy mać

przy biskupstwie przemysidem z po-

dochodów tegoż probostwo pultuskie z wsitl prcstymoninln ą
Jasieńca i probostwo lubaczowskic'). Wraz z prosbq do papieża wysia ł króJ
listy do knrdynal6w Borghesego i ~ I ontalta, który był protektorem kr61c5twn
polskiego,') Bulla prowizyj na wydana została \II Rzymie dnia 3. sicrpniR 1000
roku. W bulli tej nakazuje papież Siccinskiemu, aby złożył posiadane przez
siebie probostwo krakowskie. Równoczesnie z ttl bulili wydal papież polecenie
rrzyj ~da sakry biskupiej, a prted przyj~d~m tejże zl ożenie przysięgi, której
forma była w tern poleceniu przepisana. Po złożeniu przysięgi miał Siedllski
jej rotę w pis;nlie piecz~cil\ jego zaoplllrzonern odesłać przez posł ańca do Rzymu.
W przysiędze lej zobowillzywał się biskup do posłuszeństwa Stolicy apostolskiej i
jej wszystkim dekretom, poleceniom do tępienia herezyi i szyzmy, do brania udziału
w soborach, do odwiedzania co cztery lata Progów Apostolskich i składania spra·
wozdania o stanie swej dyecezyi, do sumiennego spełniania wszystkich obowiązków biskupich i strzeżenia posiadłosci biskup,;;twa przemyskiego. Również
i do kapituly pitemyskiej wysiał Paw eł V. bullę, w której poleca i nakazuje,
ażeby kapituła bisJ...-upa słuchała, czdla, jego napomnienia i polecenia przyjmo·
wala i wykonywała. ') Po otrzymaniu sakry biskupiej uwiadomi! bislmp Sicciński tak o przysi~dze zlożonej jak o konsekracyi papieża PawIa V. Na list
len odpowiedziaJ Paweł V. brewem wydanem w Rzymie l::ł. łutego 1010.,
w którem zagrtewa biskupa Siecińskiego, aby ufny w pomoc i milosierJzie Boże
odważnie i wielkodusznie spe łniał obowiązki biskupie. Otrzymał również biskup nasz list gratulacyjny od kardynała Borghesego.~ J
wodu

szczupłych

Wladzę swojq biskupiq uroczyście rozpocz..11 i znznaczyl dnia 27. listopada 1609. wobec notaryusza biskupiego Jana Anioła, proboszcza brzozows kiego, dziekana sanockiego, księJzn Adama Podgórnego, ktmonika przemy'
skiego, księdza Jana Montana, proboszcza św. Jakóba i wielu innych. H6wnoczcśnie tego samego dnia mianowaJ swym oficyałem jeneralnyrn czyli wikaryuszem w sprawach duchownych ksicdza StanisłaWa Mieszkowskiego, do·

')
I)
l)
')
ł)

Korzeniowski: ET.cerpta Itr. 23.
Akta blllrupa SlechiJklego (ol. 1,
Tamte (ol. l, 2.
TIunie fol. ł.
Tamte ro i. 6.

-

ktoro.
Ż..:
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teologii i l<flznodziejt; I;:atcdralncgo

7.upowiedzial i kllzlIl

w Sobole sucheulliowi\ przed nicdziclll 4. adwentu

cell Impliu13kich i niższych i
egzaminowi i na nim uznani

uJziclać

og losić,

będz ie

swi\;

wyższych

będą

tym wszystkim, którzy poddildZll si.;
za przygotowanych do przyjęcia św ięce ń. I)

Dnia 16. grudnia zakazał odprawienia ~lszy św. i sprawowania Sakramentów
sw. Karmelitom w Sł\siadowicach n to dlatego, że ci wbrew zakazowi admiZajączkowskicgo sprawowali Sakramenta św. i odprawiali
jcd'lal\, aiehy w ich kościele inni kapłani czy to zakonni
odprawiali ~Isze św. i sprawowali Sakramenta św.l)

nistratora X. PawIa
~Iszc św. Pozwolił

świeccy

czy

Biskup

Sieciński

korzcniać szyzl!!ę.

rai

się,

napisał

pragmll usilnie, jak 10 p rzysiągł przed konsekracYą, wy·
Dlatego też po ŚlHicrci Mic hała Kopyslynskiego usilnie s ta·

aby jego nastQpcą został unicki kapłan, Atanazy I':rupecki. W tym celu
listy i do króla Zygmunta fil. i do przedniejszych dostojników króle-

stwa polskiego,

wstawiając się

za wspomnianym Krupcckim. Sprawa byla na-

der truJna l gdyż przeciwko !\rupeckicnm wystqpilo czterech kandydatów. Je·
dnak'±e biskup Sieciński dokazał tego, że h:rupecki mianowany wstał biskupem przemyskim. 'IN dniu 19 czerwca 1610. złoży ł wyznanie wiary, a w dniu
20. czerwca w Brześciu
Hipacego Pocieja. S)
Sreciński

wyświęcony

zostal na biskupa przemyskiego przez

wspieral Krupeckiego w jego

działalności

biskupiej w dyecezyi

przemyskiej, a nawet wysiał go na prośbę Jerzego Humcnnagi, nawróconego
hcrc:yka, do W~gie r, aby tamże Rusinów m i eszkają.cych po stronie węgie r
skiej pozyskał dla sprawy unii. Chociaż mu się nie doło pozyskać dla unii
biskupa w Munkaczu Sergi us7.a V\. (1601 - 1616), to jednak wielu kaplanów i zakonników okaza ł o się sk ł onnymi do przyjęcia unii. Rozgniewało to
tak
nie

bard~o

szyzmatyków i ci tak podburzyli lud, że Krupecki omal życiem
przepłaci! swojej misyi apostolskiej. ł) Celem tem żywszego zwalczania he-

rezyi w mie5cie Przemyślu, sprowadził tamże z pocz,,\tku dwój Ojców Jezui·
tów~) i darował im kamienicę nabyt;:! u rodzeJistwa Sebastyana Sadowicw
i Anny SaJÓwny. U) Ojcowie Jezuici pracowali przy katedrze w konfesyonałach

i na

anłbonie.

') Tluut6 fol. 6.
")
'I
')
•)

Tamta roI. 8.
Dr. J\llian Peleu: Oesehlcllte (lar Unlon de r r\llheu.l8ch~n Kirche T. 2 .•tr, 1'20-12'3.
Tamte I tr. 12-2.
W r. HIl1. pn;eb1w(" w Prl.l' mj'li1u . 00 .Bartłllmlej Wugoeki I Andrzej lAmelul
i tli nabY1l'aj'ł 011 Reginy Stlpulllnk.1 k~Ullel!.l~ poatawiolllł 11.& placn U&le~lm do b!!kupatw.
ta kwotę 160 II. Aet. eJ( an. tr.o~ - t6tl. roi. oW6.
'I Akta przr.w. kODl. (.łctll Stanll)ai 8ieclń,kI) (o). 89.

-
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Celem pobudzenia tlU!lZp<lSlerl'y Ilu fj)zydcTlcyi i do lem silOlCjSZc:j I'rllry
cytm:yę przeciwko wszy_
stkim proboszczom, posiadajqcym więcej ben.:fky6w, do których prqwi1lzane
by ł o duszpasterstwo, aby pod karą exkOllluniki jawili się 18. stycznia 16ł:!.
w Brzozowie i okowli dyspenzę na posindanie więcej beneficyów i uwolnie·
nic od rezydencyi przy nich. I) Że ta cytacya nic została tylko na papierLe,
poswiadczajq aktu biskupa Sicdllskicgo. I tak: w dniu 16. mAja \GIG. rozknzuje I(artnclitom. posiaJającym Jwa kościoly purnfinlnc w Felsztynic i Sqsin<lawicach, ażeby w przecil\gu 4 miesięcy okazali dokumentu, jnkic majll na
posiadanie tych probostw. Gdyby po upływie 4 miesięcy nie udowodnili pruwa swego do tych probostw, nie wolno im będzie wykonywać duszpasterstwa.
Tegoż samego dnia odbyly się naslępujl1ce sprawy o posiadanie wiQCcj beneficyów: J. Przeciw XI'Hieronimowi ~likoJnjewskielllu, posiadającemu prob.,stwa
w Babicy j w Dobło?tnilu. Z powodu, że probostwo w DobrolIIilu mia.ło małe
dochody, a w dodatk'.l' po największej cześci zajęte przez patrona, udzielil mu
ks. biskup dyspellzy nn posiadanie tych dwóch probosrw na przeciqg [) lut,
ale pod tym warunkiem, że przy jednem z tych probostw umieści aprobo·
wanego przez ks, biskupa wikarego, 2. Przeciw X, Janowi Truszkoniuszowi,
Mansyonaryuszowi przemyskiemu i j}roboszczowi w Humniskach. Ten chęt lic
zrezygnował z probostwa w Humniskach. Ponieważ jednak w łaśnie wtedy
toczył się proces o posiadanie lej wsi i w rnzie rezygnacyi nie mogł oby bylo
probostwo być obsadzone, więc ks, biskup pozwoli! Zl1lrzymnć probostwo to
X_ Truszkoniuszowi, aż się skoliczy spór o posiadanie wsi Humnisk. byleby
tylko dal zdolnego i przez biskupa aprobowanego wikarego, 3. Przeciw proboszczowi Kasprowi Fabrycyuszowi posiadajqcemu probostwa w KUliczudze.
Ostrowie i Gaci, W tej sprawie zll\\'yrokował biskup, aby X, F'nbrycyusz
zrzekł sil; probostwa w Ostrowie, Co do probostw w Kańo::zudze i w Gaci.
to ponieważ ksiqdz Fabrycy twierdził , że z konsystorza przemyskiego wyszły listy pozwalające na pol!\czenia kościołów w I":nń czudze i w Gaci w jednI'
parafię, mieli tę sprawę zbadać komisar/.e biskupi. 4, Przeciw X. Stanisławo
wi Tyszkowiczowi, proboszczowi w Lące i w miasteczku Cznesie, ') Księdzu lemu pozwolil biskup zatrzymać probostwo w Lqce, a to dlatego, że go odebrai z rf\k heretyków z nnjwiększem niebezpieńslwcm swego życia, jak ró-wnież, że poczynił nakłady na. tem probostwie, :>. Przeciw proboszczowi Wojciechowi Paryzyuszowi, posindnjącenm probostwa w Nowosielcach i w Piow swych parafiach wyJal 24. listopada 1611. ogól n"

') Akta

Si&c.lńlklego

t. 80. -

ł)

W,I.)'o«xyi kRkow.loi;\'·j

-
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trnszówcc (d:dsi/lj BoguchwalII), Z powodu procesów O Nowosielce n stqd
z powodu niemożliwości obs.'ldzenin tegoż probostwa, aby wierni nie byli ca ł
kowicie opieki duszpastcrskiej pozbawieni, pozwolil biskup zatrzymać to probostwo, ale nnkazal, aby przy jeJnel1l probostwie snm rez,ydowIIJ, n dla drugiego miol

siłji postarać

o W) kszttlkoncg:o i przez ordy narynt biskupi zl'l lwict -

dwncgo wik.nrusz-1. G. Przeciw X. J/InOW; Szymonowiczowi,

po~ifldaj/lcCnHt

probostwa w i\lnlllwie i Zabierzowic. X. Szymonowicz zrzekł si~ probostwa
w Znbicrzowie. 7. Przeciw X. Szymonowi Wisliiowsldct11t1, proboszczowi w Rylllnnowie i w Iwoniczu. X. Wiśniowsld przyznal, że posind!l lIwn kościoły, ale
ponieważ te kosdoly SI\ blisko siebie położone i puniewoż w IwoniczlI trzy·
ma! wilwrcgo i sam ten kościół ('zęS I O odwiedzaJ, prosil wiec biskupn. oby
UlU pozwolil ZIltrzyl1lnć te dwa Iwscioly, nn co biskup zezwoli!. H) Przeciw
X. Wojcicchowi Frysztnddetllu. posindljqcctllll probosI' a w Jasionce i w Lu ·
bfllo\\"cj. Biskup mu pozwolil na Z/Ltrzymnnie tych d' .cI, probostw, a 10 dlatego,

że

kaplfln ten

minł

dyspenzc na posiadanie

probostw od popr'.ll:d·

niego biskupa, jal, również dllllegc, że S<1 blisl.o
le polożonc i i:e wabypar:tfinch Sf\ bardzo szczupie dochody.
.nakżc przy jcdnem z tych
lmściolów mial X. Wojciech trzymać wik:\rego. IJ. Przeciw X. Jak6bowi Jeżew
,łwóth

sldenlll, knl10nilmwi przemyskiemu, posiadającemu probostwa w GQlcowej
i w OOnlaraJzu. X. biskup pozwolił mu zat rzymać le probostwa na przeciąg
dwóch !tu. byleby przy jednem z nich Irz)'I11(11 aprobowanego wikarego. 10.
Przeciw X. Jnkóbowi Rachlickiemu, proboszczowi w Dydni i Jasienicy. X. bi·
skup pozwolil mu zlllrzymac te dwa probosIwa El 10 dlatego, że ks. proboszcz
pC'tbudow1\! budynki przy jednem i przy dru,I.!icm probostwie i ponieważ sprawa
o dziesięciny i meszne, nalei.1cc S'lcr kosciolowi w Dydni, zFl3jduje sif;. nieraz ·
strzygnięta w trybunale rzeczypospolitej. Pozwolił mu ZIltrzymac te probostwa,
ale pod warunkiem, że siłji postara o dyspcnzę od slolicy Apostolskiej na po.
siadanie tych dwóch probostw i w jt"dnem z nich rn;dzie utrzymywal aprobowanego przez biskupa wikarego. II. Prze::;w X. proboszczowi Wojciechowi
Libuszy, posiadajqcemu probostwll w (;hyrowic i Korczynie. Ten przyrzekl.
że postara się o dyspenzę od slolicy apostolskiej na posiadanie tych dwóch
probostw. Biskup wyznaczył mu na to tcrmin 6·miesicczny, a jeśli w prze·
ciągu tego czasu nic uzyska dyspenzy, pozbawi go jednego z probostw. Roz·
kllzal mu również, aby poprawił plebanię w Korezynie przez niego zniszczonq,
poprawil również i kościól i w aparata zaopatrzyl. 12. Przeciw X. Kasprowi
z Pyzdr, proboszczowi blllźowskiemu, i aJtarzyścic bractwa kapłańskiego krosnie6skicgo albo raczej proboszC7.owi kosciola szpitalnege tegoż miasla.. Ten
twicNzil,

że

nic jest

obowią~tlny

do rezydenc.yi przy

kościele

szpitalnym w Kro-

•

śn ic, gdyż

tego obow iązk u nic

242-

nakłada

akt fundacyjny. X. biskup zawyroko\\'IlI,

że

ma przedł ożyć dokumentn, s twierd zające wolność od obowiązku rezydencyi n la po
uroczystości ŚW . Trójcy. 13. Przeciw X. Proboszczowi Jak6bowi Isluszeckiemu,
proboszczowi w Bach6rcu, w Jaworniku i prepozytowi Mnnsyonarzy w Rybotyczach. X. Isluszecki powiedziiII , że probostwa w Jnworniku chce się natychmiast
zrzec , prepozyturę w Hybotycznch trzyma tylko na pewien czas i prosi, ażeby go
biskup zatrzymal przy posiadaniu k ościoła w BlIchórclI. Ksiądz biskup pozwolił
półroczny za trzymać prepozyturę

mu na przeciqg
W roku

IOI~.

której ks. biskup

w Hybotycznch. 1)

dnia 2G. kwietnia odbyli kaJ'onicy

zażądał

od ks. Pawia

pr~cmyscy kapitułę,

Zujączkowskicgo,

na

archidyakona przemy·

skiego i administratora dyecezyi i dóbr biskupich, zdania rachunków z administracyi dóbr biskupich i to w przcciqg:u 30. d ni, pod kartl exkonluniki.
Przy składaniu rachunków mieli być obecnymi ks. AdaIU Wawrzyniec Łojecki
kantor, ks. Maciej Brzeski, kustosl ks Muteusz Kurkowicz i ks. Adam Podgórny . ·)
Jed n akże

k!>. Zajqczkowski

dania rachunków, a to din lego,

powiedział, że
że

nie

nie jest obowiqzany do skla-

przyw łaszczył

sobie

żadnych

czynszów

należ.t\cych do biskupa, lecz zadowol nił sil;: dochodami z folwarków, z mly.
należq

nów, z stawów, które to dochody, jako drobne,

na mocy konstytucyi

synodalnych do administratora. Wywiqzal si~ stqd spór, który zakończy ł sit;
dobrowolną ugodą, zapośredniczoną przez polubownych sędziów Puwla Dąb
skiego, biskupa laodycejskicgo, sufragana krakowskiego i Hieronima 1~t;cza.I
skiego, archidyakona krakowsl.iego. Dnia 12. kwietnia 1612. usta nowil biskup
~Iateusza

I':urlwwicza, dokt"ra

św i ętej

teologii, kanonika przemyskiego, dzie-

kanem samborsldm. ')
\V dniu 19. maja 1612. wydal biskup Sieciński list pasterski, w którym

zapowiada synod dyece:rolny, mnjqcy sj ~ odbyć w czwartek wśród oktawy
Zielonych Świqlek t. j. dnia 14. czerwca 1612. r. w kościele katedralnym

w

Prze myślu,

i wzywa na tcn synod

prałatów

i kanoników kOSciola kate·

dralnego, prepozytów, plebanów, mansyonMzy. i wikarych. Na tym synodzie
miano radz ić nad ś rodkami, sl użqcymi do rozszerzenia religii św. katolickiej, o
sposobach odwrócenia róznych

tru dności kościola

a szczególniej o ubezpie-

czeniu posiadaniu dóbr kościelnych przeciw uzurpatorom, jak
I(ach na wojnę dla Jego I":rólewskiej MoSci.

I) Akta kOUlI '. pnllUyl.
1) Tamte fol. 88.
•/ Tlmte t. 38.

saw:l6raj~e

również

akta hI.kupa SleclJI.kiego fo l.

-ł2 -.J-ł .

o zasil·

-
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Synod ten odby ł się w dniu 14. czerwca \V Przemyś łu. Oekrcta tego
sy nodu spisane i według zapiski znajdującej się w aktach biskupa Sieciliskiego do druku podane zaginęły. Na synodzie tym przedewszystkiem poleci!
biskup Sieci!lski klerowi

podwładnemu,

aby

trzy m a ł się

pr.tcpisów z<'lwnrtych

w li ście pasterskim kardyna ła i\ laciejowskiego. ' ) Mianował nil nim dziekanem
sanockim, ks. Feliksa Żebrowskiego, vroboslcza Iiskkgo, dziekanem ja rosław
sldm ks. Macieja I\'l iechowitę, przelożonego kanoników Bożego g robu

\V

Prze-

worsku. Na tymże synodzie postanowiono dać subsydiu m chnri tativu rn kró-

lowi din prowadzenia wojny moskiewskiej i postanowiono złożyć tnkowe na
św, Małgorzatę i natychmiast odesł ać do dziekanów a ci mieli je odesI ać do
biskupa a biskup do króla.') Dnia 15. czerwca wydal ks. biskup dekret, mo·
cą którego pozbawi! probostwa w Radymnie PawIa Zajączkowskiego, archidyakonll przemyskiego, a 10 dlatego, że posiadał wiceej bcnel1cy6w, do któryc h
by ło pl"'.lywiązane duszrasterstwo i że spustoszy ł kośc161 w Radymnie. Również pozbawi ł ks. Mikolaja Żóltowskiego, kanonika przemyskiego, proboslwil
w Medyniey. ') X. Jana Skarkowsldego, proboszcza w Sieleszu, zasuspendował na 6 miesięcy i ska7.Jl1 na ca ły ten czas na odbycie polwty, u 00.
rranciszkan6w w Krośnic. ' )
Na prośbę księżny Anny Stcmbcrg Ostrogskiej , wojewodziny wo ły ńs kiej
i dziedziczki Jarosławia i Kańczugi, pozwolił na przylqczenie kościo la w Gaci
do kościola w Kanczudze i utworzenie w Knnczudze kollegium XX. 1\1 ans)'o·
narzy. Odnośny dekret wydal w Brzozowie dnia 2. sierpn ia 16 12. 5)
Z powodu wojny, prowadzonej przez króla z i\łoskwą i na W o łoszc zyźn i e, zapowiedział odprawinnie litanii we wszystkie poniedzio lki, ś rody i piqtki jak również
odprawienie we wszystkich większyc h kościo t och pfzynajmniej dwa razy n
w mniejszych przynajmniej raz 40-godzinnego nabożeństwa i odprawienie jednej
Mszy św. tygodniowo za potrzeby królestwa a to aż .do odwolania.·) List tcn
wydany zostal w Brzozowie 22, września 1612. W roku 16 13. listem wydanym w Warszawie dnia 20. marca zapowiedzial biskup odbycie w dniu 18.
kwietnia drugiego synodu dyecezalnego, Inóry mial na celu uchwalenie datków nn zaplacenie znleglego żoldu żoJnie rzom, nakJadają,cym kon tryb ucye i ni ·

') SJllodtl! Dioecelln. Praomislle.nłis Prlle.8idente I1bno Rnd Domino D. JOlnne
tyk Cracoviu A. D. !l. DO. XXXVI. Sb. 48.
') Akta blakupa Sieoiulldego f\ll. 47- bO.
") TllUb (. 4".

') Tamte rol 49.
•) Tamte fol. 67- 00.
l} Tamte (ol. 62.

W~ .

szczącym
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w straszny sposób kraj. Synod tcn

odbył się

pod przewodnictwem X.

ofkyala Stanisława Mieszkowskiego. Pos ł ami na synod prowincyonalny, zwalany do Lowicza pr.lcz arcybiskupa i prymasa, obrani zostali X. Mnteusz Kurkowicz, kanonik katedralny i Tomasz z Pyzdr, proboszcz b l ażowski. Ci mieli
się

na tym synodzie użalić na wszystkie krzywdy, jnkich kler dyocezyi prze-

myskiej doznawał od osób świeckich, li mianowicie na zatrzymanie dziesięcin
i mesznego, na kontrybucye wojenne. Celem uproszenia od Boga szczęśliwych
postanowień na tym synodzie i odwrócenia klęsk od królestwa polskiego nnkazane mieli I(sięia. odprawić każdego tygodnia Mszę św. Jo Ducha śW, I)
Tegoż roku napisał biskup Siedtlski list do Ojca św. Pawia V., w którym
zdaje sprawt; Ojcu św. o stanie swej dyecezyi i o postt;pie, jaki czyni unia w dyecezyi przemyskiej. Donosi biskup Papieżowi, że przy pomocy 00. Jezuitów
przywiódł do jednQści wiary św. dwóch herezyarchów: Bolestraszyckiego i Lisakowskiego i że synowic ksi1;żnej Anny Ostrogskiej, wychowani przez ojr(1
swego w wierze szyzmatyckiej, przed trzema lalami przyjęci zostali on lono
Kościoła katolickiego i pobierają, nauki u 00. Jezuitów. Wspomina w tym liście o biskupie przemyskim unickim Atanazym Krupeckim, iego staraniem na
biskupa wybranym i przez niego ustawicznie wspieranym, prosi za nim, ażeby
Ojciec św. udzieIii odpustu zupelnego na uroczystość Przemienienia Pańskiego
dla kościola Zbawiciela (Spasa), w miejscowości polożonej blisko Sambom.
Skarży się dalej w tym li ście nn wielkie zniszczenie dóbr biskupstwa przemyskiego, wskutek czego nie tylko nic może dla braku runduszów żyć odpowieJnio do godności biskupiej i senntorskiej, lecz nawet nie ma z czego żyć.
Wspomina również o wojnie domo\\'ej, prowadzonej \V dyecezyi przemyskiej
między Łukaszem Opruińskim a Stanisławem Stadnickim heretykiem. Wskutek
tej wojny domowej zniszczone zostaly miasta i wsie i zbezczeszczonych za·
struo 13 koscioI6\1..·. t)
Z powodu nieszczt;ść, jakie ustawicznie nR łłzc czpospolitf\ spadały, naknzal biskup odprawienie 40·to godzinnego nabożeństwa, n to celem ubłagania szczę
śliwszego stanu dla kraju i króla, celem odwrócenia nieszcz"ść i uproszenia
zgody międ zy panami chrzescijnnskirni. Również nakazał, aby we wszystkie
poniedziałki, środy i piątki odprawinno procesye ze śp iewem lilnnii i aby ka*
piani katdeh'"O tygodnia odprawiali Msz.ę sw. ŚpiewllIll.\ O pokój (de pace) tak
długo , jak długo inaczej nie rozporUlJzi ks. biskup.') List ten wydal w Brzo'
zowie 3. lipca t 613.
l) Tamtfl (o\. 72.
I) Tbelner : Monument.. Polonille t.
") Akt. Sledu~ldego t. 70.

m.

11, 3M.
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Ponieważ

ks. Mateusz I":urkowicz, kanonik przemyski i kaznodzieja ponie spe1niał swoich obowillZków . posiadał bez dyspenzy papieskiej kijka beneficyów, jako dziekan samborski zaniedbal zupełnie obowia,zku
wizytacyi swego dekanatu i obowiqzku zwoływani a kongregacyi dekanalnych,
dlatego na oskarżenie instygatora dyecezalnego znwezwal go biskup przed swój
trybunał i kiedy tenże nie Slan1\1 na termin, poznocznie exkomunikowal go.
Przeciwko temu wyrokowi biskupa zarekurrowal kanonik Kurkowicz. Sprawa
ciqgnęła się dosyć długo. ale w końcu ks. ł\urkowicz poddal się sądowi biskupa. l )
Przemyscy biskupi płacili z biskupich dóbr stolowych Golcowej i Równego
38 grzywien, a to na fabrykę kościoła katedralnego w Przemysiu , dla kollegiulll
ks. mansyonarzy w Przemyślu i na pensyę ks. wicekustosza katedmlnego. Ponieważ wskutek częstej nieobecności biskupów przemyskich wyplata tych
czynszów opóźniała się, dlatego też biskup Sieciński ugodził się z kapitulą,
iż tn przyjęła na siebie obowiązek wyplacania tychże czynszów. Zato odstąpi ł
jej biskup dzi~sięciny biskupie w pawiA lach krośnieńskim, s.'lnockim i dyno\\'skim. Akt na tę ugodę wydany zostal w Brzozowie d. 18. października 1 6 ł 4 r. r).
Postarał się o to, że papież Paweł V. brewem wydanem w Hzymie dnia 23.
grudnia 1615. nadał liczne odpusty naleźqcym do bractwa Najśw. Sakramentu
istniejącego przy kościele katedralnym.')
południowy,

W roku 1616 dnia l. grudnia wydaje biskup Sieciński rozkaz, aby w nic·
dziele i święta kazania głoszone były zaraz po Ewangielii, a Credo aby było
odśpiewane po kazaniu. Nakazuje również. ażeby dzwoniono trzy razy nn
dzien, fi. to o świcie, w poludnie i wieczór na uczczenie Wcielenia Syna Bożego i pozdrowienia Najświęlszej Maryi Parmy. Prócz tego nakazuje, aby
dzwoniono czwarty raz o godzinie pierwszej w nocy celem pobudzenia wiernych do modlitwy za zmarłych. Poleca odmawiać wtedy psalm .De projl.lndi".
Ojcze nasz, Zd rowaś ~Iarya i modlitwę za zmarłych 4 ). Z powodu bardzo
smutnych i nieszczęśliwych czasów nakazuje ks. biskup ponownie odprawiflnie nabożeństwa 40. godzinnego listem wydanym 12. marca 1617 r., a to
z powodu nllparlu na królestwo polsłde Tatarów, Turków i Wołochów, którzy
w roku 1616. zniszczyli Ruś i Podole a \V najświeższym czasie WOłyń i
uprowadzili niez l iczoną ilość ludzi do niewoli~). Taki sall1 rozkaz wydaje
w dniu 12. lipca tegoż roku·). Dnia 15. września 16ł7 oglasza jubileusz powszechny ogłoszony przez papiei.łl Pawła V.T)

') TAmte F. 7t1, 113-121. - ') Akte. Slcchiakiego f. 1S I. - "j A. G. Z. "lU. 248.
- I) Akta Si~chisiiego f. HS. - ") Tamie f. liD. - f) T.mte f. 100. _ f) T.mb t. 172.
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Pob::>żni malżonkowie Jan z Humnisk i Katarzyna Maryna zDobrynic
pr:lgnqc, aby [mię Pallskie, tak bardzo po za kościołami znieważane, przynnjmniej w kościołach ustawiczną cześć odbierało, urundowali przy kOSciele
katedralnym w Przemyślu kollegiurn Psa.lterzystów. l\lieli oni obowiązek odśpiewywać po skończonem nabożeństwie w ka tedrze po dwóch w odstępach

dwóch godzin

psałterz

przy oltarzu uprzywilejowanym. Mialo ich

być

siedmiu.

Oprócz obowiądcu śpiewania psltlm6w mieli również obowiązek odprawiania
.Msz)' św. za zmarłych, fi w uroczyste święta ~ l szy świętej o Naj św i ętszej
Muryi Pannie: Romie. Fundacyę tę zatwierdził kiskup dokumentem wydanym
\V Brzozowie 2.ł. stycznia 1618.
Sieciński by ł

wielkim przyjacielem Towarzystwa DO. Jezuitów.
ich sprowadził do Przemyśla i nabył dla nich ka·
mienicą. Pragni\c, ażeby się w P rze myślu stale osiedlili, da rował im za wie.dzą i zgodą kapituly dawny kościół parafialllY św. Piotra. A ponieważ ten kościół był wielce zniszczony, więc pozwolił im wybudować nowy kościół. Odnośny dokument wydany został w Brzozowie dnia 24. września 1618.') Za czasów Siecińskiego przybyli również 00. Jezuici do Krosna, gdzie im biskup
Biskup

Powyżej wspomnieliśmy, że

pozwolił otworzyć

tam

szkoły.')

W P rzemyślu za Sanem wybudowa] ks. Maciej Wolkowicz kościół poświącony czci św. Trójcy, i Wszystkich Świątych. Kościół ten darował Benedyktynkom reformy chelmijskiej, osiadlym w Jarosławiu, wraz z wszystkimi
dochodami i prawami. jakie ten kościól posiadał, aby przy tym kościele utworzyly filię klasztoru ja rosławskiego. Darowiznę tę zatwierdza biskup dokumentem, wydanym w Brzozowie 5. października 1618. ' )
Janusz ks. Ostrogski, hrabia na Tarnowie, ufundował przy kościele kolJegiackim w Jarosławiu kollegium XX. Mansyonarzy, a to tak dla pomnoże
nia chwały Bożej, jak również, by nieść pomoc duszy przedwcześnie zgasł ego
brata swego Ada!lla Konstantyna ks. Ostrogskiego. Obowiązkiem XX. :"Innsyonarzy bylo śpiewać codziennie tak zwane podówczas Cursu!! ~Iarianos ku
czci Najświątszej Maryi Panny, odprawiać msze św. ROfate i msze św. żało
bne. Erekcyę tę zatwierdził biskup Sieciński dokumentem wydanym \\' Brzozowie dnia 27. marca 1619,4)
Również zatwierdził biskup dokumentem, wydanym dnia 25. maja 1619
Tamte
Tamte
łJ Tamte
') Tamte
I)

l)

fot. 2:!3-224.
fol. 2'28-23·i,
tol. 228-2'29-230.
fot 239-2ł2.

-
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Mansyonnrzy przy

kościele

parafialnym

w Rymanowie, uczynionq przez Marcina ze Żmigrodu Stadnickiego, właściciela
Hymanowa. I) Zatwierdził fundacYę altaryi przy kościele parafialnym w Dobromilu, uczynioną przez Szczęsnego Herburta, starostę mościskiego. wiśniell
skiego i

mn l żonkę

jego

Elżbietę

z Ostroga ks. Zaslawska, dokumentem, wyda-

nym 22. maja 16 19. w Lukawcu. t ) Biskup Sieciński zasłuźyl się róWnie! jak
najlepiej lwio probostwa lubaczowskiego, które na mocy dyspenzy Stolicy apostolskiej zatrzymał przy biskupstwie. Jeszcze przed osiągnięciem biskupstwa
odzyska! dla tego probostwa utraconą wieś Bihale. Zostawszy biskupem, poświęci! kościół w Lubaczowie i odzyskał napowrót i przyłqczył do probostwa
szpitalnego w Lubaczowie soltystwo we wsi Załuże. ')

Oprócz kościoła w Lubaczowie poświęcił kościoly w Kanczudze, w Oydni, w Strachocinie, w Besku i kaplicę zamkowq w Krasiczynie. Zatwierdzil
na nowo dokumenta, odnoszące się do uposażenia kościoła w Leżajsku, spalvne przez Stanisława Stadnickicgo w czasie wojny, jak" prowadził w r. JOO9.
z Lukaszem Opałinskim. ') Odnówił również fundacyę kościoła ruskiego w Szczutkowie. Postarał się o rozgraniczenie dóbr biskupich Radymna od wsi Ostrowa i wsi biskupich OaJejowej i Upowca od Dukli i Makowic.
Biskup Siecitlski umarl 16. października 1619 najprawdopodobniej w Brzo2owie. Obrany na kapitule partykularnej dnia 30 października 1619 administratorem dyecezyi Jeremijasz Krasicki, proboszcz przemyski, wydał list do duchodyecezalnego i polecił w nim, aby każdy kapłan odpmwił dwie Msze

wieństwa
św.

za spokój duszy

zmarłego

i

odśpiewał jutrznię

ża łobną. Polecił również,

aby w wszystkie poniedziałki , środy i piątki, w które nie przypada świę to
duplex lub semiduplex odprawiano litanie z procesyami o szczęśliwy wybór
prqszlego biskupa. W testamencie 14 października 11319 r. poczynił biskup
Sieciński różne

pobożne legata. I tak : kwota dwa tysiące złotych polskich
byc natychmiast rozdana pomiędzy kapłanów świeckich i zakonnych na
odprawienie ~lszy św. za spokój duszy jego. Dla kościoła katedralnego legomiała

wał różne szaty liturgiczne i dywany. Pamiętał o kościele w miejscu rodzinnem w Siecinie i poczynil na rzecz jego również rÓżne legata. Dla zakonów
w Przemyślu legowal : 00. Jezuitom tyS4'lC nor., 00. Franciszkanom 50 fl.,

00. Dominikanom 50 n.; dla

I)
')
')
")

Tlmte
Tamte
Tlmte
Tlmte

tol. 2bO-252.
tol. 216-2-18

fol. 247-260.
roI. 1117-140.

kościołów,

gdzie

hył

proboszczem, porobi! na-

stępujące
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legaty: kościolowi krakowskiemu 200 zlp., poznańskiemu 200 zlp.,
pultuskiemu 100 zlp., kruszwickiemu 160 zlp. Uczynił również legat na aniwersarz za swoja. duszę. W testamencie nakazal, aby go pochowano w kościele katedralnym. Jeżeli rozważymy to wszystko, co biskup 5ieciński dla
dyecezyi przemyskiej uczynił, musimy przyznać, że był to biskup, klóry
dla dyecezyi przemyskeii działaj bardzo dodatnio.

xxx ..:rAN
herbu

1620 -

Stanisławie Siecińskim zasiadł

Po
Wężyk,

herbu

'\-YĘŻYl.-i:
Wąż.

1624.

na stolicy biskupów przemyskich JM"

Wl\Ż.

Wężyk urodził się \V Wężykowej

Jan

woli, wsi dziedzi<::znej,

położonej

w parafii Grabno. nad rzeką G rabią, w dawnem województwie sieradzkiem,
roku 1515, z ojca Hieronima z
ty

Zll ł eskiej,

herbu

Wężykowej

woli, herbu

Wąż ,

z matki Doro-

Dolęga.

Byl on średnim z trzech braci. Najstarszy Wojciech obiąl po ojcu dziedzictwo,

młodszy

od Jana Piotr

Jan przeznaczony od
po otrzymaniu

by ł łowczym

dzieciństwa

początkowych

sieradzkim.

do stanu duchownego, oddany zoslll l

nauk w domu rodzicielskim, do

kwitnących

poJ·

ówczas szkół jezuickich w Kaliszu, zalożonych przez prymasa Karnkowskiego.

Ukończywszy

tąd

do Rzymu. Tutaj doskona1il

je chlubnie, udal

się

się

na

wyższe

nauki do I<rakowa, a stam·

przez lat i nietylko w teologii i w pra-

umiejętno ściac h uzyskal z chlubą dyplomy
i w sztuce lekarskiej. w której poczyni! znnczne postępy.

wie kanonicznem, w których to
doktorskie, l) lecz
Ten

długi

także

pobyt w stolicy

światn ch rześ cijańs kiego

nał owi

Salviati, I) który go polubiwszy dla Jt'go

przyjął

go do domu swego i

wykształcenia się

mie

dał

mu

pięknych

sposobność

7.1l\\"dzit;czal kardypr-Lymiotów i zalet,

nietylko do gruntownego

ale także do dokładnego poznania dworu rzymskiego. W Rzy-

poznał się także

z Filipem Nereuszem,

założvcielem

zgromttJzenia Orato-

I) :1olonogl1l6 .. klA!!&toru Cyue.-.6 ...... 1I0g11e, Kraków 11167. n r. 11 0.

'J

R.!olae1' NUIIC1U~&Ó" A.po.t.Obkieb " p"ltee. T. li. Itr. 237.
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ryanów i od niego lO nabyl tej prawdziwej i głębokiej pobożności, która go
c.:chowala przez cale jego życie. Po powrocie z Rzymu bawił krótki czas
II' domu rodzicielskim. poczem udal się do Warszawy, gdzie uzyskał wzgl ędy
biskupa kujawskiegf), Jana T arnowskiego. Ten przyjąl go do domu swego i
używal do zll lal\liania różnych spraw kościelnych i publicznych. Poznawsz.v
\1' nim naukę, prawdziwą pobożność i przymioty duszy, nakłonił go do obrania sobie sianu duchownego. Gdy Tarnowski zastal prymasem, otwierały się
W~żykowi \\'idoki na promocye. Atoli rychła śmierć prymasa obróciła je \I'
niwecz. Po śmierci Tarno\\'sl,iego dostał się na dwór króla Zygmunta m, l,tóry go użvwal do pisania lisló\\' prywatnych i do załntwiania spraw dotyczą
cych poselstwa. neapolitaliskiego. l-:r61 ujęty był zJolnosciami i przymiotami
Wężyka a prz.ytem rzadką biegłością jego II' załatwianiu spraw mu powierzonych, Dal mu prezentę na archidyakQnię lubelską a \\'net potem nn kanonię krakowską, wakujł\c" po Samuelu Zborowskim. Instalowal się na nią 29. maja
I tj(f.) r. Prawie równocześnie dnł mu król prezentę na probostwo sandomierskie a w roku 1613 mionował go, ZA pozwoleniem StOlicy Apostolskiej, Opatcm kornent'ataryjnym Cystersów \1' :\Iogile. Poprzednio wyniósł go na sekretarstwo wielkokoronne, przez co dał mu najwymowniejszy dowód uznania je.
go politycznego rozumu i zdolności. Obrany kanonicznie Opatem mogilskim
dnin l:,i. lipca \(l13 r. znjlll się gorliwie sprawami klasztoru swego. Zreslłlllro
\l'fll kościół klasztorny. pokrył go blachq olowianą i podwyższyj wieżę. Nn jego prośbę u\\'olni! król Z,yKmullt III przywilejem, wydanym w Warszawie dnia
;iQ. maja \UIS ro. poJdanych calego opni::twn oJ odsypu 7.ooża, przvpadajqcego
na \\'Ielkorz!\dcf< zamku kral.owskiego 7.n law ubiegle tl7. do roku 1616. Dokumentem,wyJan~'O! w;\logile dnia I U sicrpnitl IH:!O r., llskute.::.::nil Wężyk ostatecznie
podzial dóbr Idnsztornych na opackie i zakonne. Z dóbr zalwnnych minio
się \\' klasztorze utrzymywat SUlic 30 zakonników. Biskupowi Iwonowi Odro~
\\':v;owi, zalożscielowi Cystersó\\ mogilskich, wybudo\UII 1\ kościele 00. Dom:nikrlOów krakowskich pomnIk. I)
Wzorowe i przykładne życie Wężyka, Jego budUjąca bogobojność.
skromne ulożenie, znaJomosc obcych jęz.\,kÓw, zwlnslcU\ niemieckIego, byMrosc
i zdolność II' zal:l.twiaOlu srraw publicznych zyskało"~ mu względ,' u OboJl:ll
królestwn lak dalece, ic ku~J" w rolw IOIU unltłrl bIskup przel!!\'ski Stanisin\\'
SieC:iński, kr61 Zygmunt III. mianowal W~l.\'l((ł Jego następcą. O nominac, i
tej ...awiadOmil król karitulę: lislem, wydanpn \\. Wnrs7.awie W. gru\lnia I til {ł.

-
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Do kapituly przemyskiej wyslal również list z Wn rszl\\vy dnia II. grudnia
10 19 roku biskup nominat. Uwiadamia w nim kanoników o swej nom inaq i
i poleca się ich modlitwom . Również i nu ncyusz papieski Franciszek DiotaJleni
nadesła ł do kapi t u ły listy, polecając w nich kanonikom, by żądali wybvru Wę·
żska na biskupa przemyskiego. Jakoż kanonicy na kongregacyi jeneralnej,
odprawionej dnia 2. stycznia !UZO r., jednomyślnie prosili Stolicę Apostolską
o p rekonizacyę Węż,y ka na biskupa przemyskiego. Na prośbę Zygmunta III.
zatwierdzi ł Paweł V. n ominacyę królcw:kĄ i pozwolił biskupowi Wężykowi,
by zat rzyma ł obok biskupstwa przemyskiego opactwo w ~Iogile.
h:onsekrował

go Wawrzyniec Gembicki, prymas, ktÓry mu przepowiedział,
;,i-cim następcą jego nn stolicy metropolitalnej. Wężyk intronizownl
się w katedrze przemyskiej dnia 24. kwietnia !fj20 r. \\' osobie prokuratora
s\I'ego Kaspra Różynskiego, kanoniIw przemyskiego. Ingres do katedry odbył
w czasie kapituly jeneralnej , odprawionej po uroczystości św, Jana Chrzciciela.
lmicniem kapituły w i tał go wtenczas Jeremiasz Krasicki, proboszcl'. katedralny.
eż będzie

Objąwszy

w\dy dyecezyi przemyskiej, sprawował Je z wielkil gorli\\'ościq
i sumiennością. l lak: Dnia o. lipca 1620 zezwolił :\Iarcinowi Krasickiemu,
kasztelanowi lwowskiemu, przemyskiemu, itd., założyć lo\' Przemyślu klasztor
Karmelitów bosych. Na dzieri a. marca 1621 r. zwolaJ synod dyecezalny
1\' tym przedewszystkiem celu, aby duehowienst\\'o wybralo sobie posló'.... na
synod prowincyonalny, zwolany przez prymasa Gembickicgo. Akta tego synodu drukowane byly najpierw \1' Jnros ł awiu w roku iG22, a potem \\" Kra.
kowie J(i3E;' Na synodzie tym wygłosił biskup Wężyk po Mszy ś\\'. kazanie,
II' którem mówil najpierw O pożytl<8ch plynących ze zwoływania synodów ,
o godności stanu kaplanskiego, o obowiązku kaplanów prowadzenia czystegu
życia, o trudneOl położeniem kaplanów w owym czasie. kieJr to świeccy zabierali uposażenia poszczególnych kościołów jak rownieiosmutnym losie królestwa
polskiego w tych czasach. W kOllcu swej mowy zachęca kapłanów do świllto
ści życia. Na synodzie tym wydal biskup nAstępujące statutu: De Epistola Pa!ttorall Illustris. bonae mem. Cardinalis Maciejowskl. De sacramento poenilcntille, De eelebratione missae. [Je mntrimonio, Quibus et qua ratione EcclesiaS!lca
sacrnS\le-nla el sepultura possint ac de!:lellnt denegari. De ordinandis vel ordinatis ad
pro\'lsirmes I'arochorum, r;e prh'ilegiis et fundationibus Ecc1esiarum parochialium,
De officio D. D. decanorum rurolium. We wydaniu krakowskiem znajdUje się
bre\"!:: Apostolsklc Grzegorza XII!., którem pozwaln klerowi Królestwa polskiego
zalatwil\ć sprawy gardłowe w dobrach fundacyjnych przez prokuratorów i wy_
jĄtck z sesyi '22, r. II De ref. soboru lrydenckiego. Na końcu wyliczone

•
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są przypadki ustrzeżone Ojcu swię temu, grzechy i kl~ll\'y, które do rozgrzeszenia zwierzchnoSci biskupiej z prawa sa. zachowane: grzechy biskupiemu

rozgrzeszeniu wedle pospolitego i dawnego zwyczaju

naleiące.

Grzechy bislm-

piemu rozgrzeszeniu podlug zwyczaju Polski naleŻĄce i na synodzie dyccewnym przemyskim tejże zwiarzchności biskupiej zachowane. Na końcu znajduj" si~ przypadki, w których kanony sw. albo prawa kościelne bronią zl11a rIym pogrzebu chrześcijańskiego. W r. 1621 rzucił biskup Wężyk imerdykt na
przemyskie, a to z powodu bitki w katedrze, jak~ urzqdzili Jerzy Kra-

kościoły

sicki, starosta doliński, Zygmunt Stadnicki ze 2 urawicy, Miżyński i ich towarzysze. Dla lej zbrodni wykll\l biskup Jerzego Krasickiego i rzucił na \\"C:;7.y~
stkie kościoly w mieście in terdykt. Nie ma dalszego przebiegu tego smutnego
zajścia . Akta kapitulne z roku 1625 (r. 85) notują, że Stanisław Mierzko\l'ski
kanonik i kaznodzieja zwyczajny złożył do skarbca kapituly 44 n pol. dane

przez Miżyńskiego za znieważenie kościoła. - W dyecezyi przemyskiej było zaprowadzone w wielu dekanatach bractwo kapłańskie. Bylo ono również zaprowadzone w powiecie dynowskim. Otóż biskup Wężyk przejrzał statuta tegoż bractwa w I tym powiecie i zatwierdzil je, usunąwszy niektóre postanowienia,
soboru trydenckiego samym biskupom były zastrzeżone jak np.
odprawiania Mszy św. w domach prywatnych. potwierdzania testamentów swoich wsp6lbraci i inne.

które

według

wolność

Zwiedził biskup Wężyk klasztor zakonnic świętej Brygidy w Samborze
i uregulował jego sprawy. Odnośny dokument wydał dnia 3. czerwcaa 1621 r.
W dniu 2. stycznia 1622 r. zapowiedział wizytacyę kościoła katedralnego

i takoWI\ rzeczywiście odprawił. Nie wydal tylko (a przynajmniej niema go
w aktAch) dekretu rerormacyjnego. Dokumentem wydanym G. lutego 162~ r.
zreroonowa] bractwo sw. Anny w Brzorowie. Uspokoił Z6tllrgi powstałe
między

kollegiami ks. wikarych i mansyonarz-y w Przemyślu co do pobieraniu
ollar od wiernych. Księża mansyonnrze opicrajqc się na dekrecie bisł<upa I\la·
cieJ8 Drzewickiego. klóry wcielił OllM2 rodziny Grochowskich z wszystkimi
dochodami do dochodów księży mansyonnrzy, zllbierali olilIry składane przy
tym ollarzu dla Siebie a to wbrew przywilejU biskupa Piotra Tomickiego, we·
dług

kt6rego wszystkie oliary wiernych, nawet składane w kapłi cac h polożo
nyeh po za miastem, miały przypadać dla kotlegium kg. wiknr}·ch. Biskup
Wężyk \I'yrokiem wydanym dnia :!G. maren ! t3Z:! r. tak rozslrzygnĄł ten spór,
że z publicznych orlar składanych w cznsie ~Iszy i eXekwii przy ołtarzu ks.
mansyonarzy dwie części mieli pobierne ks. wikarzy! trzeciq ks. mansyonarze; ofiary zaś składane poza mszami i exekwiami mialy przypadał dla ks.
mansyonntZy.

253 zasiadal na posiedzeniach I.:al'itu ły . Ałun. kapitulne
by! obecny na posiedzeniach: dnia lO. września 1620 r.,
7. marca 1621, 2. stycznia 1623, 4. majn 1624 r. Na tych posiedzenin~' h
poddawal klInonikom do rozwagi swoje wielce doniosle \\lnioski. I tak żądni,
aby przed rozpoczęciem posiedzenia prokurator kapituły spisał pun];:ta, nnd
którymi miano się naradzać. Program taki narad mial być zukomunikowany
każdemu kanonikowi, aby każdy mógł p rzygotować się co do czynienia uwag. 2:1kazal, użeby posiedzenia kapituly pnrtykularnellie rozstrzygalyosprawach większej
wagi n to pod nieważnościii tych uchwal. - Nakaza ł również, ażeby pismn,
które wychodzily od kapituly, czy to do osób prywatny.:h, czy to do u rzę
dów i władz by ły zaopatr.:one nietylko pieczęcią kapituły, ale także podpisem
p rzewodniczącego. Na posiedzeniu odbytem w dniu 10. wrzesnia 1620 zachęca kanoników, ażeby rezydowali przy kościele katedrnlnym, prowadzili
życie pobożne, trzeźwe i prawdziwie kaplariskie i budownli przyk ladem i k łe r
niższy i lud wierny i szyzmatyków. Nakazuje, aby kapitula tego knnonika wy·
bierała deputatem do trybuna ł u królestwn, na któregoby się zgodzi! biskup, gdyż
wiele na tcm zależy, ażeby \.... ybrany był biegłym w prawie i żeby przez cały
CZI\S sqdów przebywał w Lublinie albo w Piotrkowie.
W roku Iti:ł I zakll7.uje. aby knnonicy nie przyjmowali do dOmów swoich
na mieszkanie szlacht}', gdyż 10 daje powód do rozmaitych burJ i za
mieszek, aby w domach lwpitułnych nie urządzano wyszynku winn,
piwa i wódki. Za.kawl również, aby kllnoniey nic wydawali nikomu dokumcn·
tów oryginalnych. lecz tylko odpiSy zaopatrzone piecz~cią, kapiwly.
Od czasów biskupa Janusza Lubienskiego wszeJl zwyczaj w kapitule przemyskiej, że jeśli ktory kMO"ik umarł bez testamentu, kapitula rozporządza In
dobrami pozostałem; po nim. Wężyk utrzvmywaJ. że biskup Lublenski nie mógł się
zrzec prawa co dn rozporządznnin dobrumi pozOSll\łcmi w imieniu swoich nils t ępców. Biskup Węż y k doz\\'nhl, aby kapitula używflła tego pruwa na C7.IIS
jego rZlldó\\', zlIstrzegl jednak sobie, że Illlstępcy jego nic mają b.ye krępowa
ni tcm jego zezwoleniem . Or.tgn spr.t\\'o, inkI! miill biskup z. kapitul;'\, by ła nasu;,pująca
Po śl1uerc i biskupn Sle c lńsl,lego z.1rządznł dobrami stolowcmi biskupstwa przemyskiego Jeremiasz "rflsieki, pruboszcz kapituly a krewny zmMłego biskupa Czy to przez potłlltliwość, czy to przez nicdbal0SĆ I<rasickiegl),
z,'\brllli sukcesorowic Sieciriskiego, przebywający w dobrach biskupIch, wielką
częśe bydła inwentarskiego i powiedzieli, że bydlo wyginęł o na za razę. Biskup
Wężyk objąwszy zarząd dyecezyi, dowiedział się o tych krzywdach i szkodnch
i za\\'ezwn ł adminiSltalOta do zdania rachunku z gospodarowania swego. Dotknęlo 10 niemile kapitułę, która zaczęła wywodzić żale , że biskup z8walcil
Ks. biskup

wspominają,

że

często

-
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przywilej, według którego kanonicy nie mogli być wzywani przed sądy biskurie, lecz mieli być napomnieni w gronie swych wspólbraci. Bisłcup Wę
ż"k dozwolił na to, aby spra\va ta byla sądzona przez I,ononików, Ci uz.nali
Krasickiego winnym zarzuconych mu szkód i nakaznli mu naprawienie tych że
I\iedy w rOkU 1622 wybuchła ZO rfl Z<l , nakazał biskup dla przebłagania gniewu Bożego publiczne modły i polecił udawać się o wstawienie do nowo kAnonizowanych świetych: Ignacego Lojoli, Franciszka l\sawerego, Izydora_ Filip,.
1\creusza i świętej Teresy_ - W roku 1623 dnia 2, w rześnia oddal biskup na
prośbę ~Iikolaja z turowa Danilowicza, najwsższego podska rbiego n opiekuna
Erazma z Fulsztyna Herburta, zarząd kosciola parnfialnego w SąsiAdowicach
00. Karmelitom, Tegoż samego roku pismem wydlłnem w Mogile 4 pażdzier
nika publikuie biskup Wężyk bullę Grzegorza XV z dnia 23. czerwca l62~ roku, mocą której zaprowadzone zostalo w całej Polsce nabożeństwo dziękczyn
ne na pamiątkę slawncgo zwycięstwa, jakie odnioslo wojsko polskie nod Tur '
kumi \\' r. 1621 pod Chocimem.
Za rządów biskupa Wężyka w latach 1623 i 1624 mialy miejsce dwa
straszliwe nopady Tatarów, Zniszczyli wtenczas miasteczko Radymno z kC/ściolem i zamkiem, miasteczka Zilrszyn, JaĆmierz. Tyrawę, wsie Nowosielce
Dlugie, Wzdów, ]nsionów, Trzcśmów, Hoczów, Wróblik, Wisioczek, Polany,
BlIkowsko. Grabalvnicę. Pohańcy ci spalili kościoly II' Bukowsku j Grabuw~icy II złupili w RlIdołowicach, w Tuliglowach, w Trzt>sniowie, IV Iwoniczu,
w I\rościenku, w Zręcinie. W Strachocinie spalił się IV podpalonej przez Tat3rów plebanii proboszcz X. Adam ~Iajstr(\ga. Wroku 1623 dnia 17. grudnia zez\\":lla
biskup I\onstantemu I{ornioktowi, właścicielowi So~nicy, na zlłlożenie klasztoru
l\annelit6w bosych na polu blisko miasta Hu~tkowa.
Biskup Wężyk otrzrmlł! od Ojco świętego L'rbnna VIII listem wydanym
w I{zymie dni&. 8. marca 1621r. Illadzę dyspenzowania w sprawie posiadania wię..:ej
benel1cy6w a to na przeciąg trzech lat.
Biskup \V~ż.vk poświęcił kościoły parafialne II' l\or~zynie, Jasienicy, II' Hr'
żnem w Sqdowej wiszni i kaplicę na zamku od rzykońskim. Za jego rządów
e~·go\\'an" 1.:05tal/\ parafia w Zolrni.

Tenże

autor vvydal:

'Vspomnienie o ks. Feliksie Dyumickim, katechecie i

za łożycielu

bursy

gimnazyalnej w Rzeszowie. Rzeszów 1885 (wyczerpane.)
Książeczka

do

nabożeilstwa..

Wydanie 6 (do nabycia u

Kuczabińskiego

we Lwowie).
O farz e i dzwonaell kl'os nienskieh . Lwów 1800. Odbitka z Gwiazdy
katolickiej .
Kosciól i klasztor 00. Kapucynów w Krośni e. K raków 1891. Odbitka
z Dzwonka.
Kal endal'z Mal'yllilSki . Winterberg. Rocznik6w 8 .
.Pl'Zygotowanie do lwszej spowiedzi. Gródek 1894. Do nabycia u autora.

PI'zygotowanie do l -szej Komunii. Tarnów 1807. OJbitka z Dwutygodnika katech. (wyczerpane).
Katolicyzm Adama Mickiewicz& w jego życiu . Winterberg 1898. Odbitka
z Kalendarza Maryańskiego (wyczerpane),
Opis powiatu kI'ośnicilskicgo str. XII i 536 Przemysł 1898 (wyczerpane).
Przygotowanie do Sakl'amentu Bierzmowania. Tarnów 1898. Odbitka

z Dwutygodnika katecheto (wyczerpane).
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