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Oddział pierwszy.
O początku i rozkrzewieniu XX. Kanoników Stróżów 

Grobu Chrystusowego.

Już blisko dziewiętnasty wiek dobiega, jak w ko-
ściele Bożym, w pierwszem stóleciu ery chrześcijańskiej, 
zgromadzenie składające się z ka płanów, pod imieniem 
Stróżów Grobu Chrystu sowego, w Jeruzalem istnieć 
poczęło. Tak sta rożytnego zakonu wyświecić w obec-
nym czasie dziewiętnastą wiekami zamgloną historyją 
i oka zać dowodnie, że zakon ten rzeczywiście pocho
dzi z czasów apostolskich, lubo przytrudną, wa żną jed-
nak jest rzeczą, tak dla utrwalenia jego dziejowej pamię-
ci, jako też dla wykazania za sług, które położył nie tyl-
ko w Palestynie, lecz i w całej Europie; zaczem sława jego 
z poboż nej pracy około ludu prawowiernego, szczegól
niej w Polsce, nierychło wygaśnie.

Kiedy bowiem Apostołowie mieli wykonać główny rozkaz 
Chrystusa, Mistrza swojego, i roznieść po całym świecie uszczęśliwia-
jące ród ludzki słowo Boże, wtedyto przed swem rozejściem się mię-
dzy narody, zgromadzili się do owego Wieczernika (in Coenaculum), 
w którym Zbawiciel na pamiątkę bolesnej swej męki i śmierci krzy
żowej ustanowił był nowego zakonu niekrwawą ofiarę; w którym też 
i Ducha św. odebrali, przeznaczyli go na świątynię Pańską. A widząc 
wielce świątobliwe życie Ja kuba apostoła, którego mniejszym zwano, 
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i że był cio tecznym Chrystusa bratem1), ustanowili go przy tym dla 
pierwszych chrześcijan pierwszym w kościele biskupem Je rozolimy. 
A kiedy się we wschodnich krajach korzystnie krzewć zaczęła religi-
ja chrześcijańska, apostołowie wy soko ceniąc Jakuba, schodzili się do 
niego jako do ojca swojego, by się u niego pokrzepili i utwierdzili du-
chem Bożym w apostolskiej pracy; z nim radzili nad urządze niem 
obyczajów dla pierwszych chrześcijan; on podnosił swój głos na 
zgromadzeniu i swe objawiał zdanie2). Tak więc kościół jerozolimski 
był zrazu matką i rozkrzewcą zaprowadzonych w Palestynie i w Syryi 
kościołów. Jakub apostoł i biskup Jerozolimy udzielał święcenie ka-
płańskie mężom poważnym, żarliwie broniącym nauki Chrystusa, 
których zwano presbyterami czyli starszymi ludu prawo wiernego3). 
Zacni ci mężowie policzeni w poczet ducho wieństwa jerozolimskie-
go kościoła, wiedli życie społeczne według ustawy przez apostołów 
podanej i w owym Wie czerniku swe odprawiali nabożeństwa. Zasa-
dami wiary świętej objaśniali lud nawrócony, a przytem strzegli Gro-
bu Pańskiego, by ten nie został przez Żydów lub poganów sprofano-
wany, dla tego zwano ich Stróżami Grobu Chrystusowego. Klemens 
I. papież, męczennik, następca Piotra świętego, napisał list do tych 
jerozolimskiego ko ścioła kapłanów, upominając ich, by społeczne 
wiedli ży cie, a od apostolskiej stawy nie dali się nikomu od ciągnąć4).

Jakub apostoł i biskup siedział w jerozolimskiej ka tedrze lat 29, 
tak ścisłe wiódł życie, że go sprawiedli wym zwano; jego zatem poboż-
nością mieszkańcy Jerozo limy zagrzani, pomnażali coraz większą 
liczbę wierzących w Chrystusa. To wzrastanie liczby chrześcijan nie 
było po myśli starszych żydowskich, zaczem Anan naczelnik kapła-

1) Ś. Jakób apostoł, mniejszym i sprawiedliwym nazwany, był synem Alfeusza, urodził
on się z Maryi, która była córką siostry św. Anny a siostrą cioteczną najśw. Panny 
Maryi. Ewangelia ś. Jana r. 19.
2) Dzieje apost. R. 15, w. 1321.
3) List Jakuba apost. R. 5, w. 14
4) Clem. Papae, Mart. Epist. 5.
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nów obudził w Żydach zamieszkę i wielka niena wiść ku Jakubowi.  
W roku 62 po narodzeniu Chrystusa wyprowadzono go na ganek 
kościelny i kazano mu, by o Chrystusie swe objawił mniemanie: wy-
znał on głośno i  rzetelnie, że Jezus siedzi po prawicy Boga Ojca w nie-
biesiech. Za to jasne wyznanie Chrystusa, zrzucono Ja kuba z ganku,  
kijem farbierskim i kamieńmi srogo za bito5). Po męczeńskiej śmier-
ci Jakuba apostoła, osierociałe duchowieństwo powołało Symeona,  
syna Kleofasa, a brata Jakuba i Judy apostołów do jerozolimskiej 
ka tedry; rządził kościołem w Jeruzalem Symeon aż do cza su, w któ-
rym Trajan, cesarz, srogo zaczął prześladować wyznawców Chrystu-
sa. Od męczeńskiej Symeona śmierci aż do Makarego biskupa Jero-
zolimy, Genebard6) wyli cza trzydziestu dziewięciu biskupów jerozo-
limskich. W ro ku 312 już  stępiał topór pogański na karkach chrze-
ścijan, którym prawie przez 300 lat zabijano czcicieli Boga prawego,  
a natomiast zajaśniała piękna dla wiary świętej pogoda. Kiedy bo-
wiem Konstantyn, Wielkim na zwany, jeszcze poganinem będąc, 
miał zwieść bój krwa wy z Maksencyuszem cesarzem, dniem przed 
tą bitwa uj rzał w powietrzu nad zachodzacem słońcem krzyż a oko ło 
niego napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Cesarz ten z uwagą zasta-
nawiał się nad niezwykłym krzyża obja wem. Następnej nocy we śnie 
ukazał mu się Chrystus i upewnił go o niezawodnem zwycięstwie, 
jeśli znak ten, który mu się w dniu wczorajszym ukazał, każe nieść 
przed wojskiem swem do walki. Konstantyn spełnił roz kaz Chrystu-
sa, a walne zwycięstwo nastąpiło. Często po tem ten monarcha mówił 
o wymienionym krzyża obja wie i swe zeznanie przysięgą utwierdził,  
a Euzebiusz, znamienity pisarz historyi kościelnej, słysząc z ust cesa
rza tę mowę, w swej historyi ją umieścił7). Konstantyn cesarz pora-
ziwszy wojsko Maksencyusza, bez wahania się z całym swym dwo-

5) Hegesip. ap. Euseb. l. 4 cap. 22.
6) Genebardi Chron. l. 3, fol. 377.
7) Euseb. in Constant, l. 1. c. 27.
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rem i rodziną uwierzył w Chrystusa i odrazu wydał edykt w obro-
nie chrześcijan; kazał oddać im zabrane kościoły i fundusze, pozwo-
lił im jawnie od prawiać swe nabożeństwa8). Niedługo potem Hele-
na, matka jego, ogrzana łaską Zbawiciela, już ośmdziesięcioletnia  
a wielce świątobliwa ta pani, zawrzała żywem pragnieniem zwiedze-
nia miejsc świętych w Jeruzalem. Puściła się zatem w drogę w świet-
nym swych dworzan orszaku do Palestyny, a stanąwszy na wzgó-
rzu Kalwaryi, na którem Zbawiciel poniósł na krzyżu sromotnym 
śmierć bolesną i dokonał dzieła odkupu rodu ludzkiego, w głębo-
kiem ukorzeniu rozrzewniona rzekła: „Oto ja garstka ziemi! jestem 
w koronie, drogiemi nasadzanej perłami i kamieniami, a krzyż mego 
Zbawiciela krwią jego uświęcony w ziemi ukryty”9). Kazała odkopać 
ziemię, poczem znaleziono trzy krzyże, lecz nie wiedziano, który był 
Chrystusów. Tu Makaryusz, biskup Jerozolimy, pada na kolana, mo-
dli się gorąco do Boga, natchniony du chem Bożym, kazał przynieść 
niewiastę śmiertelną cho robą ujętą, a skoro ją z porządku na trzecim 
krzyżu po łożono, odrazu wstała uzdrowiona. Większą część Krzy-
ża świętego Helena kazała oprawić w srebrną blachę i po wierzyła ją 
miejscowym kapłanom, aby ci strzegąc Gro bu Pańskiego, strzegli  
i Krzyża świętego. Wielki Konstantyn matki swej Heleny przełoże-
niem zachęcony wy stawił na wzgórzu Kalwaryi wielki kościół z mar-
muru, w którym się mieści Grób Zbawiciela. Ten kościół kazał zdob-
nie wyzłocić, a przy nim wystawił mieszkanie dla biskupa i jego kano-
ników, i funduszem hojnie go opa trzył10).

Kiedy ś. Cyryl 41 biskup Jerozolimy ciężko prze śladowany  
i spotwarzony, dobrowolnie ustąpił z biskup stwa a potem w roku 
361 znowu wrócił do jerozolim skiej katedry: za jego biskupstwa  
w roku 362 Julian, cesarz, odstępca od wiary świętej, pozwolił Ży-

8) Euseb. l. 10. c. 5.
9) Ambr. in orat. de obitu Theodosii.

 10) Euseb. l. 3. vit. Const. c. 26.
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dom od budować dawny kościół w Jeruzalem, który w roku 70 Ty-
tus, syn Wespazyana cesarza spalił, a w roku 134 ery chrześcijańskiej 
Hadryan Elius, cesarz, kazał nawet ka mienie z fundamentów wyko-
pać i zgruchotać. Żydzi upo jeni nadzieją, że już nadszedł czas, w któ-
rym przyjdzie długo oczekiwany ich Messyjasz, czem prędzej z wiel-
kim zapałem jęli się roboty około wystawienia nowego kościoła. Tu 
Bóg wszechmocny utwierdzić i spełnić chciał proroctwo Chrystu-
sa o zburzeniu Salomonowego kościoła i że ten już nigdy odbudo-
wanym nie będzie11), okazał swego ramienia potęgę: kiedy bowiem 
z wielką usilnością kładziono fundament, ogniste kręgi płomieni 
wypa dały z ziemi przy fundamentach i robotników paliły. Ammia-
nus Marcellinus, wielce Julianowi cesarzowi przy chylny poganin, to 
zdarzenie opisał w swej historyi: „Ambitiosum ąuondam apud Jeroso-
lyniam Tentplum, quod post multa et interneciva certainina obsidente Ve-
spasiano, posteaquam Tito , aegre est expugnatum, instaurare sumptilus 
cogitabat Julianus immodicis: negotiumque maturandum Alypio dederat 
Antiochensi, qui olim Britannias curaverat pro Praefectis. Cum itaque rei 
idem fortiter instaret Alypius, juvaretque Provinciae Rector, metuendi globi 
flammarum prope fundamenta crebris assultibus erumpentes, fecere locum 
exustis aliquoties operantibus inaccessam. Hocque modo elernento destina-
tius repellente cessavit inceptum” 12).

W roku 386 zasiadł w katedrze jerozolimskiej Jan biskup, za 
jego czasów Bóg objawić raczył pobożne mu kapłanowi w miastecz-
ku Kafargamalam, 20 mil od Jeruzalem odległem, miejsce, które  
w sobie taiło szczęty Świętych: Szczepana pierwszego męczennika, 
Gamaliela, który był nauczycielem ś. Pawła apostoła, i Nikodema, 
który był przyszedł w nocy do Chrystusa. Te święte cia ła wynalezio-
ne i z ziemi podniesione, w roku 415 były z wielką uroczystością prze-

11) Ewang. Marka św. r. 13, w. 2.
12) Ammian, Marcell, hist. l. 23, c. 1.
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niesione do kościoła Zmar twychwstania Pańskiego13). Jeszcze za ży-
cia tego biskupa Eudoksia cesarzowa kazała wystawić wspaniały dom 
oddzielny dla jerozolimskich biskupów i pięknie go urzą dzić, a na 
coroczne utrzymanie biskupa wyznaczyła ze swego skarbu tysiąc nu-
mizmatów, a dla kanoników, któ rzy śpiewali kapłańskie pacierze  
w kościele Zmartwych wstania Chrystusowego, poleciła rocznie wy-
płacać po czterysta numizmatów na ich potrzeby.

Jerozolimscy biskupi jeszcze do tego czasu nie byli mianowa-
ni patryarchami, dopiero za szczęśliwego pano wania Justyniana, ce-
sarza, na jeneralnym soborze w roku 553 w Konstantynopolu od-
bywanym, radzący biskupi pod przywództwem papieskiego Lega-
ta postanowili, by po rzymskim biskupie a pierwszym patryarsze  
i głowie po wszechnego kościoła, drugim był patryarchą biskup Kon
stantynopolitański, trzecim Aleksandryjski, czwartym Antyjocheń-
ski a piątym patryarchą biskup Jerozolimy. Pod jerozolimskiego pa-
tryarchę należały cztery arcybiskupstwa: 1sze Cezaryjeńskie, a w tem 
było 19 biskupstw; 2gie Scitopolskie, w niem 9 biskupstw; 3cie Reb-
skie Moabitów obejmowało 12 biskupstw; 4te Bitirejskie w Arabii 
składało się z 35 biskupstw i 25 sufraganów. Wszystkie te biskupstwa 
w ogóle 75 po szczególe wymienia Wil helm Tirius14) w swej historyi. 
W roku 601 zasiadł na patryarchalnej stolicy w Jeruzalem Zachary-
jasz, biskup z porządku 59. Niedługo potem, bo w r. 610 zachwiało 
się na Wschodzie rzymskich monarchów panowanie: Kosroas, król 
perski, wtargnął z licznem wojskiem swem do Palestyny; a jako strasz-
na burza grozi, sroży się i wszyst ko powala, tak on dobywszy Jerozo-
limy zrabował ją zu pełnie, zabrał drzewo Krzyża świętego w srebro 
przez Helenę cesarzową misternie oprawione, uprowadził do twar-
dej niewoli patryarchę Zacharyjasza, zagarnął zara zem wielką licz-
bę chrześcijan i do Persji zapędził, po tem ich za bardzo małą cenę 

13) Surius Tom. 4. Baron. Annal. Tom. 5, an. 417, fol. 485.
14) Vilhelmus Tirius de bello sacro l. 24, c. 12 Baron. annal. Eccles. Tom. 6, an. 553.
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Żydom sprzedawał. Za wistni chrześcijanom Żydzi z dziką wściekło-
ścią rozmai tym katuszy rodzajem nieszczęśliwych jeńców okrutnie 
pomordowali. Pozbawioną swego pasterza Jerozolimę ob jął w tym-
czasową administracyją niejaki Modest, prze łożony klasztoru w Pa-
lestynie. Czuły ten ojciec, widząc w Jeruzalem pomordowane ciała 
kapłanów i mieszkańców skrzepłe i nie pogrzebione, ciężko zabo-
lał nad męczeń stwem sług bożych i ludu prawowiernego15); gorliwie 
i czemprędzej zajął się pochowaniem ciał męczeńskich. Dziejopiso-
wie wschodnich krajów mówią, że w tej okrop nej klęsce do 90.000 
chrześcijan częścią zamordowano, a częścią do niewoli zabrano16). 
Nie zaspokoił się po bożny Modest samem tylko pochowaniem w oj-
czystych grobach ciał zabitych: prócz tego jął się naprawy spa lonych 
kościołów, z któremi zarazem i świątynia Grobu Pańskiego spłonęła.

Św. Jan, patryarcha Aleksandryjski, jałmużnikiem zwany, wy-
łożył wielką summę złota (8000 funtów) na wykupno chrześcijan  
z perskiej niewoli, jako też na ży wność nieszczęśliwych mieszkańców 
w Palestynie i w Je rozolimie; wystawił dla nich domy schronienia, 
dostar czał im zboża i odzieży.

Herakliusz, cesarz, objąwszy w r. 612 po Fokasie rządy państwa, 
zgromadził liczne wojsko chrześcijańskie; po upływie lat 14tu, przez 
które Persi gościli w Jeruzalem, w r. 626 nietylko wyparł Persów z Pa-
lestyny, ale też wszedłszy z chrześcijańskiemi zastępy do Persyi, woj
sko Kosroasa na głowę poraził. W tej porażce Kosroas ucieczka rato-
wać się musiał, a rozpaczając o swem po siadaniu królestwa, młodsze-
go syna swego Medarsana swym uczynił następcą. Siroes starszy syn 
jego swem poniżeniem obrażony, prosił Herakliusza, cesarza, o po
kój i aby mu perskie przyznał królestwo, a tymczasem zabił ojca swe-
go Kosroasa i brata swego Medarsana. Herakliusz cesarz zawarł so-

15) Kanonicy Grobu Pańskiego pamiątkę 10.000 tych męczenników dnia 22 Czerwca 
nabożeństwem co rok uświęcają.
16) Theophan. Chron. pag. 250.
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jusz z Siroesem pod warun kami: aby drzewo Krzyża świętego oddał, 
Zacharyjasza jerozolimskiego patryarchę i wszystkich jeńców, którzy 
jeszcze przy życiu zostali, z niewoli wypuścił. Tak więc i drzewo Krzy-
ża świętego bez uszkodzenia oddane zosta ło i patryarcha do Jeruza-
lem powrócił. Po szczęśliwym zgonie Zacharyjasza kanonicy Grobu 
Pańskiego z pomię dzy siebie wybrali Sofroniusza wielce świątobliwe-
go ka płana. Lecz niestety! szczególniej za czasów tego patryarchy reli-
gija Machometa mieczem szerzyć się zaczęła: albowiem Omar Kali-
fa następca Machometa zajął Jero zolimę i zniósł rzymskich monar-
chów panowanie na Wschodzie17).

A lubo Omar kalifa (kalifa znaczy wikaryusz) w 5 lat po śmierci 
Machometa zabrał Jerozolimę18), jednak nie odebrał chrześcijanom 
ich kościołów. Wszakże zmie niono wybór patryarchów, albowiem 
po śmierci Sofronijusza, jerozolimskiego patryarchy, w roku 638. już 
nie władza duchowna, ale rząd machometański mianował patryar-
chów w Jeruzalem. Zmieniona została potem ta ustawa. Przy schyłku 
ósmego stulecia Karol W. cesarz, dostał w darze od Aarona księcia Sa-
racenów kościół Gro bu Pańskiego, oraz inne kościoły w Jeruzalem, 
przy nich zatem zaprowadził kapłanów łacińskiego obrządku19).

17) Urodził się Machomet jak wiadomo w Mekce 568 r. w Ara bii, z ojca Abdul-
la, który Machometowi nie zostawiwszy ża dnego zgoła majątku, oddał go bratu  
swemu na wychowa nie, a ten dorosłego Machometa używał do kupiectwa wiel
błądami. Przypędził on na sprzedaż wielbłądy do Damaszku i zamieszkał u jednej 
wdowy imieniem Gadii, ta polubiła Machometa; zrazu uczyniła go rządzcą swego 
domu a po tom pojęła go za męża w r. 608, w zamiarze, by w Arabii różniące się po-
między sobą trzy pogodził religije: chrześci jańską, żydowską i pogańską. Jakoż we-
zwawszy w pomoc Sergijusza mnicha Nestoryjańskiego, nową utworzył religiią a do-
dawszy do niej niektóre według swego uznania zasady, ogłaszał ją w Arabii. Nazwał 
on się prorokiem, a że cier piał wielką chorobę (epilepsim), ile razy ujęty został jej parok-
syzmem, tyle razy zmyślał, że objawienia od anioła Gabryela odbiera. Zaczął on naj-
przód w Mekce ogłaszać swo ją naukę, ale ta nie była po myśli mieszkańców, zaczem 
wyparty z tego miasta, przeniósł się do Medyny, tu zjednał sobie wielu orężnych zwo-
lenników, z nimi zatem wrócił do Meki, a pokonawszy swych przeciwników, nietyl-
ko ze sła wą do miasta został przyjęty, ale też ogłoszono go całej Arabii panem i ksią-
żęciciem. Ten jest w r. 622 zawiązanego Islamizmu początek. Wzmógł się potem Ma-
chomet w potęgę i nietylko całą Arabiją, ale też inne przyległe prowincyje pod swoje 
zagarnął panowanie Umarł on w roku 632.
18) Theophan l. c.
19) Lucius Ferrar. bibliotch. lit. Religiones, Reg. Art. III, n. 97.
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Kiedy Turcy coraz bardziej na Wschodzie uciskali wyznawców 
Chrystusa i z dziką srogością nęcili się nad niemi, tak, że prawowierny 
lud nie był bezpieczny ani swych osób, ani też swego mienia, Aleksy 
Komnen, ce sarz grecki, w roku 1095 wyprawił posłów z usilną proś bą 
do Urbana II. papieża na sobór odbywający się w Placencyi o rychłą 
pomoc dla chrześcijan. Posłowie Komnena cesarza wystawiwszy pa-
pieżowi i radzącym biskupom na soborze w żywym obrazie uciski  
i dzikie prześladowa nie prawowiernych na całym Wschodzie, obu-
dzili wielką litość nad nieszczęśliwym ludem chrześcijańskim. Papież 
zagrzewał cały sobór do spiesznego ratunku prześlado wanych chrze-
ścijan. Jakoż uwagami papieża zagrzani bi skupi i chrześciańscy pa-
nowie wiarą się obowiązali do niesienia pomocy20). Papież przeniósł 
sobór z Włoch do Clairmont we Francyi, tu ostatecznie uchwalono 
wojenną wyprawę do Palestyny. Właśnie i w porę Piotr pustel nik, ro-
dem Francuz, pątniczył do Palestyny dla zwie dzenia miejsc świętych 
w Jeruzalem, powróciwszy z piel grzymki, przyniósł list od Symeona, 
jerozolimskiego patryarchy. To pismo jeszcze silniej obudziło zapał 
wszyst kich do wspólnego ruszenia, do krzyżowej wojny.

W roku 1096 zgromadziła się wielka liczba wojsk z Hiszpanii, 
Francyi, Włoch i z niemieckich prowincyi, te wojska składały się zjaz-
dy i piechoty, a każdy miał na sukni krzyż czerwony. Na czele zgro-
madzonych za stępów krzyżowych stanął Godefryd de Biulion, ksią-
żę Lotaryngii; pobożny ten książę sprzedał swe księstwo biskupowi 
Laodyjskiemi i wszystkie pieniądze wyłożył na wojenne potrzeby. 
Z nim połączyli się bracia jego Baldwin i Eustachiusz, tudzież inni 
książęta. Całe to wojsko krzyżowców w oddzielnych hufcach szło 
ku Wscho dowi, jedni lądem kroczyli, drudzy morzem płynęli. A lu
bo bardzo wielu ogrzała do tej wojny prawdziwa poboż ność i żarli-
wość o wiarę świętą, to jednak niektóre hufce owiała naganna chęć łu-

20) Acta Concil. Tom. 10.
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pieztw i mordów, których się szcze gólniej w Niemczech na Żydach 
dopuszczały. Ksiądz Gotteschalk, świecki kapłan prowadził przez 
węgierską krainę 15.000 krzyżowców: nie umiał on rozhukanej tej 
zgrai utrzymać w karbach wojskowej karności, a tak spo sobem roz-
bójników dozwalała sobie wielkich nadużyć. Węgrzy zgromadziw-
szy się wygubili cały ten pietnastotysięczny oddział21). Skoro wojska 
krzyżowe przybyły do Carogrodu, wodzowie i wojsko ugodzili się  
z Aleksym Komnenem cesarzem, że wszystko co na Turkach zdo
będą, będzie pod jego zarząd oddane, z tym jednak wa runkiem, by  
i on dostarczał siły zbrojnej i żywności dla krzyżowej wyprawy. 
Wszakże cesarz grecki nie dotrzy mał warunków układu, albowiem 
jak niesie podanie, że nietylko nie dostarczył wojska, ale nawet gips 
kazał mieszać do mąki dla europejskiego wojska, a to bardzo zaszko-
dziło zdrowiu krzyżowców, a zatem i wodzowie krzyżowej wyprawy 
nie byli obowiązani dotrzymać mu przyrzeczonego układu.

Wszystkie wojska zachodnie zgromadziły się pod Niceą, sto-
łecznem Bithinii miastem, okazała się zatem ogólna liczba 100.000 
jazdy a 600.000 piechoty. Dnia 14 Maja 1097 roku zaczęto dobywać 
miasta, a po nie długim czasie dostało się krzyżowcom. Po zdobyciu 
Ni cei, całe wojsko podzielono na części i w tych oddzia łach wypra-
wiono je do wschodnich krajów. Krocząc europejskie zastępy przez 
Natolią i Cylicyą, wszędzie z ła twością zabierały miasta i miasteczka. 
Książę Baldwin zaprowadził swe wojsko aż ku rzece Eufrates i całą tę 
zawojował prowincyę, a Edesseńczykowie wezwali go do siebie i ogło-
sili księciem Edessy.

W jesieni 1097 r. krzyżowcy zaczęli dobywać Antiochii, warow-
nego a stołecznego miasta Syryi; po siedmiu miesiącach oblężenia 
wzięli chrześcijanie miasto wielką klęskę Turkom zadawszy. A cho-
ciaż zaraźliwa choroba znacznie przerzedziła krzyżowe zastępy, jed-

21) Gulielm. Orderic. Berthold. Fulcher, lib. 2 c. 27, hist. Trevir. Tom 12.



13

nak umysły wodzów i wojska zawrzały żywem pragnieniem odebra-
nia Turkom Jerozolimy, bo ten był szczególny cel krzyżowej wypra-
wy. Już wtedy bardzo zmniejszona zo stała owa wielka liczba wojska 
europejskiego przez zo stawianie załogi w miastach i miasteczkach, 
jako też przez choroby powszechnie we wschodnich grasujące kra
jach, tak dalece, że oprócz wojska, które miał książę Baldwin w Edes-
sie, zostało zdatnych do noszenia broni tylko 20.000 piechoty a 1500 
jazdy.

W Jeruzalem stało 40.000 Machometanów; Turcy zasypali zie-
mią wszystkie źródła i studnie o sześć mil około Jerozolimy; obok 
wszelkich przeszkód i obrony tu reckiej, po pięciutygodniowem 
oblężeniu, dnia 15 Lipca 1099 r. w Piątek wojsko europejskie doby-
ło miasta, a w niem 20.000 Turków trupem położyło22). Na podzię
kowanie Panu Bogu i na utrwalenie pamięci walnego nad pohańca-
mi zwycięstwa, Kanonicy św. Grobu dzień 15 Lipca corocznem uro-
czyście uświęcali nabożeństwem pod imieniem dedykacyi kościoła 
św. Grobu jerozolim skiego.

Kiedy wojsko chrześcijańskie już prawie całą na Turkach zdo-
było Palestynę i wyparło ich z Jerozolimy, Antiochii i innych miast 
warownych, silnemi utwierdziw szy je załogami; naczelni wodzowie 
krzyżowej wyprawy złożyli radę, kogoby najgodniej z pomiędzy sie-
bie królem Jerozolimy obrać mieli. Na posiedzeniu padł szczęśliwy 
wybór na Godefryda de Builion księcia Lotaryngii, ten bowiem od-
ważny bohater zawrzał dziarskiego młodzieńca ogniem, on pierwszy 
wyskoczył na mury podczas doby wania Jerozolimy. Lecz kiedy chcia-
no włożyć na skronie jego złotą koronę, nie przyjął tego godła władzy 
kró lewskiej i odpowiedział z pokory, że na tem miejscu nie przystoi 
wieńczyć głowy złotą koroną, na którem Zba wiciel, Król najwyższy 
był cierniem ukoronowany. Wiel ce pobożny ten monarcha, gorliwie 

22 Guilhelmus Tyrius de bello sacro lib. 8. c. 24, an. 1099.
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przedewszystkiem za jął się zaprowadzeniem chwały bożej; przez Sa-
racenów znieważony kościół Grobu Pańskiego kazał zdobnie urzą
dzić i na nowo poświęcić. Odświeżył zaniedbany instytut Kanoni-
ków, Stróżów Grobu Chrystusowego, by śpiewem hymnów i psal-
mów, gorącemi modły i urządzonem na bożeństwem cześć oddawali 
Bogu w kościele Zmartwych wstania Pańskiego. Jak bowiem w pierw-
szem stuleciu apostołowie i kapłani żyli społecznie i nikomu nie wol-
no było nic własnego posiadać, tak też i Godefryd tą usta wą przez 
apostołów podaną i Kanoników Grobu ś. zobo wiązał. Po śmierci Sy-
meona wielce pobożnego patryarchy, który podczas oblężenia Jero-
zolimy na wyspie Cy pru życia dokonał, nie ustanowiono zaraz no-
wego patryarchy, wybór ten zostawiony został papieżowi, kogo on 
na patryarchę przedstawi. W tem też czasie wynaleziono wielką część 
Krzyża ś. w srebrną tekę oprawioną, którą pobożność chrześcijan 
przed laty w tyle kościoła ś. Gro bu, z bojaźni przed Turkami ukryła,  
a którą pewien Sy ryjczyk, chrześcijanin, tego ukrycia świadom, Go-
defrydowi wyjawił23).

Przy schyłku roku 1099 na przełożenie króla Je rozolimy posłał 
Urban II. papież, X. Daimberta arcybi skupa Pizańskiego z dostojno-
ścią legata stolicy apostol skiej i zalecił go na patryarchę Jerozolimy. 
Jakoż po odprawionej uroczystości Urodzin Zbawiciela, książęta, bi-
skupi i kanonicy ś. Grobu naradziwszy się obrali Daimberta na je-
rozolimskiego a pierwszego z łacinników patryarchę. Ten patryarcha 
namaścił Godfryda na króla Palestyny, poczem Godfryd zasiadł na 
jerozolimskim tro nie. Pobożny ten monarcha kazał naprawić i pięk-
nie urządzić opustoszone domy: dla patryarchy, kanoników i niższe-
go duchowieństwa; nietylko oddał przez Saracenów zabrane im fun-
dusze, ale też nowych przydał do chodów. Obok zaprowadzonego  
w pięknym porządku du chowieństwa przy Grobie Zbawiciela w Je-

23) Guithel. Tyrius, l. 9, c. 4.
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ruzalem, wielkomyślny król Godfryd ustanowił ze znamienitych 
osób krzyżowej wyprawy i Zakon Rycerski pod nazwą: Obroń ców 
Grobu Chrystusowego; i podał im za wskazówkę życia regułę Au-
gustyna świętego. Rycerze, czyli kawa lerowie Grobu Pańskiego, wol-
ni byli od ślubu bezżeństwa, nosili suknie białe po kostki długie,  
a na płaszczu krzyż pojedynczy czerwonege koloru, w którego czte-
rech kątach były umieszczone cztery małe krzyżyki tegoż ko loru, na 
kształt herbu miasta Jerozolimy. Zbroja ich była: szyszak, pancerz, 
tarcza, miecz obosieczny, koncerz, łuk i strzały. Obowiązani byli od-
prowadzać pątników, przybywających do Jeruzalem dla zwiedzenia 
miejsc świę tych; bronić Grobu Chrystusowego; iść z wojskiem do 
boju przeciw nieprzyjacielowi wiary świętej. Patryarcha jerozolimski 
był upoważniony od Stolicy apostolskiej i od królów jerozolimskich 
przyjmować do zakonu wymienio nych kawalerów, tylko znamieni-
tego urodzenia osoby, i dziarskich młodzieńców.

Kiedy Salhadin, kalifa Egiptu w roku 1186 ode brał chrześcija-
nom Jerozolimę i wyparł z niej łacińskie duchowieństwo, zakon ka-
walerów Grobu Chrystusowego wygasł i zupełnie istnieć przestał. 
Wszakże Robert, król Obojej Sycylii za wielką summę pieniędzy  
i usilnem sta raniem w roku 1304 uzyskał od sułtana Egiptu pozwo
lenie dla Zakonników św. Franciszka do zamieszkania w Jeruzalem, 
i aby ci w kościele Grobu Chrystusowego swe odprawiali nabożeń-
stwo24). Zaczem i zakon kawa lerów ś. Grobu Chrystusa został od-
świeżony. Lubo Inno centy VIII, papież, w r. 1484 połączył był te dwa 
ry cerskie zakony: Grobu Pańskiego z Rodeńskim, później Maltań-
skim zwanym, jednak Aleksander VI w roku 1496 rozłączył te zakony 
z uwagi, że kawalerowie Maltańscy czynią ślub bezżeństwa, od któ-
rego wolni są kawalero wie Grobu Chrystusowego i dozwolił gwar-
dyanowi ojców Bernardynów, a komisarzowi apostolskiemu Zie-

24) P. Anton de Venetiis In Virid. Francisc. Tom. 1., par. 1, c 20. A. Tom. 2. par 7 c 8 – Lucius 
Terrar. verb. Relig. reg. art. III, n. 97.
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mi ś. na nowo pasować kawalerów Grobu świętego. Ten przy wilej 
zatwierdził w r. 1518 Leon X, potem Klemens VII i Urban VIII pa-
pieże25. Wszakże obecnie panujący Pius IX, papież, w roku 1848 na 
nowo ustanowił jero zolimskiego patryarchę ks. Valergę, rodem wło-
cha, i po słał go do Jeruzalem, któremu służy poprzednich papieżów 
przywilej pasowania Rycerzów Grobu Pańskiego. Za mieszczamy tu 
dla wiadomości przywileje, jakie nadali papieże i królowie chrześci-
jańscy Rycerzom Grobu Chry stusowego: 

1mo. Quod tales Milites praecedere debeant reliąuis cujuscunque Or-
dinis seu Militiae, exceptis solis, qui de Toso d’Oro vocantur;

2do. item, quod ipsi  Milites possint legitimare eos, qui ex legitimo 
matrimonio non sunt nati, et mutare nomen baptismale, et arma seu ste-
mata concedere; 

3o. item, quod possint Notarios creare; 
4to. item, Bena ecclesiastica pro tuenda Christi fide, etsi uxorati sint, 

possint tenere sine praejudicio Ecclesiae;
5to. item, a vigiliis tempore belli sint exempti et ab hospitio militum, 

et nemo ad hoc eos cogere possit; 
6to. item, ab omnibus gabellis et tributis sint exempti ubique locorum, 

tam vini quam cerevisiae et aliorum etc;
7mo. item, quod possint, vestiri sericeis, holosericeis et hujusmodi ve-

stibus ut solent alii Equites et Doctores;
8vo. item, quod corpus patibulo suspensum, si in via repererint, 

exempto gladio praecidere possint et ut sepulturae mandetur imperare. Ideo 
jure optimo eos dici non immerito Equites esse ac valere, et gaudere omnibus 
his privilegiis, sive immunitatibus, praerogativis et praeeminentiis et aliis, 
quibus caeteri Mi lites uti frui consuevere, contestor. In quorum omniutn etc., 
nostro Chirographo et Sigillo S. Sepulchri munimur. – Dat. Jeros. in Gon-
tu. S. Salvatori 1053 a.

25) Art. IV. n. 45 et 47.
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Po tak szczęśliwem zdobyciu na Turkach niemal całej Palesty-
ny, po szykownem rozstawieniu w miejscach warownych wojska eu-
ropejskiego; po urządzeniu ducho wieństwa i stanu rycerskiego dla 
utrwalenia chwały Bo żej na Ziemi świętej, niedługo niestety! cieszy-
ła się Je rozolima pobożnym swym królem! Godfryd w roku 1100  
w tym samym miesiącu lipcu, w którym dobył Jerozo limy, gwałtow-
ną ujęty chorobą, dobiegając doczesności kresu, opatrzony święte-
mi Sakramentami dokonał żywota i pochowanym został w kościele 
Zmartwychwstania Pań skiego. Pielgrzymujący do Ziemi ś. podają, że 
jeszcze do tego czasu istnieje jego nadgrobek w następujących wyra-
zach: „Hic jacet inclytus Dux Godefridus de Bullion, qui totam istam ter-
ram acquisivit cultui christiano: cujus anima reguiescat in pace”.

Ciężki smutek osiadł na czołach rycerzy, ducho wieństwa i ludu 
prawowiernego po stracie pobożnego mo narchy. Po jego śmierci 
stan rycerski i duchowieństwo miejscowe czemprędzej złożyli radę, 
na niej odrazu obrano Baldwina, brata zmarłego monarchy a księcia 
Edessy, królem Jerozolimy. Ten nowy a mężny monarcha pora ził Sa-
racenów i wyparł ich z miast: Antypatrydy, Ceza rei, warownej Ptolo-
majdy, Tripolu i Berytu.

W roku 1107 umarł wielce pobożny Daimbert, patryarcha jero-
zolimski; na jego miejsce posiał Paschalis II, papież, Gibelina arcybi-
skupa Arelateńskiego w urzę dzie posła apostolskiej stolicy i przedsta-
wił go kanoni kom ś. Grobu do obrania na patryarchę; jakoż zgodne-
mi ich głosy obrany zasiadł w jerozolimskiej katedrze. Czynny ten 
patryarcha zajął się ustanowieniem biskupstw w Pa lestynie; wypra-
wił zatem do papieża w tym samym roku poselstwo z przełożeniem, 
by w celniejszych miastach Syryi pozwolił mu zaprowadzić biskupie 
katedry. Widząc papież, że na wschodzie korzystnie krzewi się religi-
ja chrześcijańska, wielce uradowany chętnie przychylił się do przeło-
żenia. Gibelin odebrawszy brewe od papieża, gorliwie zaczął ustana-
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wiać biskupstwa i urządzać dyecezye. Przy kościele w Bethlehem za-
prowadził biskupią katedrę i do niej konsekrował na biskupa księ-
dza Aschetina, kanonika Grobu Pańskiego26). Drugie biskupstwo 
ustanowił w Hebronie dla odświeżenia w pamięci słynnych w starym 
Testamencie patryarchów: Abraama, Izaaka, Jakuba i Józefa27), że 
w tem mieście mieli swe groby. Wmieście Tyrze ustanowił arcybi-
skupstwo; w Ptolomajdzie zaprowadził katedrę dla biskupa, ale ten 
pod arcy biskupa Tyra należał. Gibelin, patryarcha, niedługo przod-
kował w Jeruzalem, w roku bowiem 1111 dokonał żywota. Na miejsce 
zmarłego Gibelina kanonicy ś. Grobu powołali księdza Arnulfa de 
Reoës archidyakona kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Arnulf 
patryarcha odświe żył ustawę, którą król Godfryd był podał kanoni-
kom Grobu Chrystusowego i kazał im, by wedle pierwotnej przez 
apostołów zaprowadzonej reguły społeczne wiedli życie.

Tak więc przez Godfryda w Jeruzalem ustanowiony zakon 
kanoników Stróżów ś. Grobu Chrystusowego Celestyn II, papież,  
w roku. 1143 zatwierdził bullą, która się zaczyna od wyrazów: „Si 
mansuetudo” 28).

W przywiedzionej bulli Celestyn papież wymienia 20 kościo-
łów, które już wtedy w Palestynie i w króle stwie Neapolitańskiem we 
Włoszech istniały, a do kano ników jerozolimskich nadawnictwo na-
leżało. Z tych nie które na historyczne zasługują wspomnienie: Ko-
ściół zwany Kwarantanna, blisko Jordanu, przy wyniosłej gó rze gę-
stym okrytej lasem, pomiędzy Jeruzalem i Jericho położonej. Ś. Hele-
na cesarzowa, kazała wystawić ten kościół pamięci ś. Jana Chrzcicie-
la, że on tu w Jordanie ochrzcił Chrystusa P. i te do ludu wyrzekł sło-
wa: „Oto Baranek Boży!” a według podania na tej górze Zbawi ciel 
miał odprawić post czterdziestodniowy. Przy tym kościele książęta 

26) Jacobus de Vitriaco Hist. Jerosol. c. 57, fol. 1077.
27) Vitriac. l. c.
28) Bulla ta jest umieszczona u Nakielskiego str. 2
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chrześcijańscy wystawili wielki klasztor, z którego dotąd jeszcze są śla-
dy mieszkań i sklepień gru zami zawalonych29).

Kościół ś. Piotra w starożytnem mieście Jope, które wystawić 
miał Jafet, syn Noego, na skalistem wzgórzu nad morzem; tu Piotr 
apostoł zamieszkał u Szymona garbarza, tu też Korneliusz setnik  
z Cezarei posłał swe sługi do Piotra, by przybył objaśnić go i cały dom 
jego w wierze świętéj30). Miasto Jope za pierwszych czasów chrześci-
jańskich miało swego biskupa, który był sufraganem jerozolimskie-
go patryarchy; wszakże po zdobyciu na Turkach Palestyny kościół 
w Jope nie miał swego biskupa, ale należał do kanoników ś. Grobu. 
Atoli gdy się Turcy wzmogli i wyparli chrześcijanów, miasto Jope 
gruzami zasiali31).

Kościół pod tytułem Grobu świętego w warowném mieście 
Akon; to miasto dawniéj zwano Ptolomajdą od imienia króla Pto-
lomeusza swego założyciela; odległe 36 mil od Jerozolimy; dawni-
éj miało swego biskupa, a ten należał do arcybiskupa Tyru. Po ode-
braniu chrześcija nom w r. 1186 Jerozolimy, patryarcha jerozolimski 
miał w tém mieście aż do r. 1291 swą katedrę.

Kościół Panny Maryi w Tyrze, stółecznem mieście Fenicyi. 
Miasto Tyr warowne nietylko w powszechnéj historyi, ale też w Pi-
śmie świętém słynne z kupiectwa, najludniejsze w Fenicyi, miało swe-
go arcybiskupa, który po jerozolimskim patryarsze piastował pierw-
szą godność kościelną. Oprócz kościoła Panny Maryi był też w Ty rze 
wspaniały kościół katedralny pod imieniem Grobu Chrystusowe-
go32). Tu także ma grób Aenobarbus, czyli Barbarossa, cesarz niemiec-
ki, który poraziwszy wojsko sułtana dobył miasta Iconium; a gdy pę-
dząc nieprzyja ciela w letniej porze, upałem znużony chciał skąpać się 
w rzece Serra, wszedłszy do wody nagle został słabością ujęty i niedłu-

29) Jacobus de Vitriaco l. c.
30) Acta apost. c. 10. v. 22.
31) Joan. Coto. itiner. Hierosol. lib. 2. c. 1. fol. 134.
32) Adrichon in Teatr. Terrae sanctae fol. 9.
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go życia dokonał. Wielkomyślny ten mo narcha panował Niemcom 
lat 38. Podczas uroczystego pogrzebu czcigodnych zwłok jego, woj-
sko i lud rzewnie go płakali. Tu też ów słynny w dziejach kościelnych 
z pracy około Pisma świętego w drugiém stuleciu Origienes ma pięk-
ny pomnik, który marmurowa wyzłacana zdobi kolumna33).

Na górze dwie mile od Tripolu odległéj, Rajmund hrabia Tolo-
sy, wystawił piękny kościół pod imieniem ś. Grobu i oddał go kano-
nikom jerozolimskim; a że piel grzymujący do Ziemi świętej znacz-
nie przyłożyli się do wystawienia tego kościoła, ztąd Górą pielgrzy-
mów ją na zwano, która natura i sztuka uczyniły twierdzą warowną.

Nie wymieniamy tu po szczególe wszystkich kościo łów i klasz-
torów, które na wschodzie do zakonu kanoni ków Stróżów ś. Grobu 
jerozolimskiego należały, albowiem Honoryusz III, papież34), przy-
garnąwszy zakon ten pod szczególną Stolicy apostolskiéj opiekę,  
w bulli swej w 1220 roku wydanéj wylicza wszystkie nietylko w Pa-
lestynie, ale też po całéj Europie szeroko rozkrzewionego zakonu, 
klasztory, kollegia, kościoły, probostwa i fundusze, które posiadał 
ten zakon w Syryi, w Grecyi, w Hiszpanii, w An glii, we Flandryi, we 
Francyi, Włoszech, Sycylii, w Niem czech, Polsce, we Węgrzech, Cze-
chach, w Morawie Honoriusz Szlązku. Tenże Honoryusz III zatwier-
dził swoja apo stolską władzą wszystkie przywileje, które dawniéj 
pa pieże temu nadali zakonowi35); a Aleksander III, pa pież, w r. 1161 
dnia 10 Lutego bullą swą zrównał ka noników ś. Grobu we wszyst-
kich przywilejach i swobodach ze Szpitalnikami ś. Jana, których te-
raz Maltańskimi zowiemy36).

O przywilejach kanoników Grobu świętego w Jezuzalem pisze 
Jacobus de Vitriaco S. R. E. Cardinalis, Episcopus Aconensis, Legatus apo-
stolicus in Oriente, de praerogativa Ecclesiae s. Sepulchri ejusque canonicis: 

33) Adrichon in Theatro Terrae s. fol. 9
34) Nakielski, Miechovia fol. 136.
35) Nakielski, Miechovia fol. 136.
36) Nakielski, l. c. fol. 54.
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„Ha bet Hierosolymitanus Patriarcha Abbates et Priores sibi subjectos, in-
sigma pontificalia, baculos scilicet et mitras, annulos et sandalia ex privi-
legio dignitatis habentes, Do mino Patriarchae in ministerio reverenter as-
sistentes, Patriarchalis siquidem Ecclesia, quae est Dominici Sepulchri, sub 
monte Calvariae Canonicos habet regulares37), secundum habitum et regu-
lam D. Augustini viventes. Habent autem Priorem, ad quem cum praedic-
tis Canonicis pertinet eligere Patriarcham, qui est eis loco Abbatis”.

Ten sam autor opisał Grób Pański w Jeruzalem: „Adeo, inquit, 
Adrianus Imperator ampliavit Civitatem, quod locum Dominici Sepul-
chri, infra murorum ambitum inclusit, in quo loco postea christiani ob re-
verentiam Do minici Sepulchri, artificioso opere, decenti schemate, forma ro-
tunda, uno tantum foramine superius apertam Dominicae Resurrectionis 
Ecclesiam construxerunt, qua inter sancta et venerabilia loca non immeri-
to obtinet principatum. In quo loco Corpus Domini praetiosum, cum aro-
matibus honorifice sepultum, usque in diem tertiam requievit... In quo an-
geli mulieribus apparuerunt. Milites autem sepulchrum custodientes veluti 
mortui effecti sunt etc38).

Po szczęśliwém w roku 1199 pokonaniu w Syryi tureckiej potęgi, 
w następnych latach wzmagać się na nowo zaczęli Saraceni; wyparli 
chrześcijanów z Edessy i z dziką srogością nęcili się nad nimi. Bisku-
pi armeń scy nie mogąc się w artykułach wiary pogodzić z Gre kami, 
wyprawili w r. 1145 poselstwo do Eugeniusza III, papieża, a przytem 
przełożyli mu wielkie uciskanie chrze ścijan przez Turków. Papież li-
tując się nad ludem nie szczęśliwym, w tym samym roku rozesłał listy 
do europejskish monarchów wzywając ich do niesienia pomocy nie-
szczęśliwym wyznawcom Chrystusa, przeciwko Saracenom. Jakoż 
Ludwik, król Francyi, przełożeniem papieża zagrzany oświadczył 
swą gotowość do krzyżowéj wojny i przyjął krzyż, jako godło drugi-

37) Wyraz kanonik z greckiego pochodzi wyrazu; i znaczy regułę, prawidło życia; stąd 
wszyscy kanonicy, tak zakonni jako téż świeccy są regularnemi kanonikami. Cap. Ca-
non. 1 Dist. 3. Concil. Colon. II, parte 3, cap. 4.
38) Jacobus de Vitriaco lib. hist. orient. cap. 58 et 61.
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éj wyprawy do Pale styny. Ś. Bernard zachęcił Konrada III, cesarza, do 
wspólnej pomocy, a z nim połączyli się drudzy niemieccy i francuz-
cy książęta spólnemi siły. Wszakże Bernard święty przestrzegał, by się 
wojska krucyaty powściągały od tych okropnych nadużyć i mordów, 
jakich się dopusz czały w pierwszej wyprawie szczególniej na żydach 
w Niem czech39). W roku 1147 Konrad, cesarz, z niemieckich prowin-
cyj, Ludwik z Francyi, Alfons z Hiszpanii, Hen ryk z Anglii, wielką 
liczbę wojsk zgromadziwszy, udali się na wschód. Jak w pierwszej wy-
prawie tak też i w tej żołnierze miei czerwone krzyże na prawej stronie 
sukni. Kiedy wojska przybyły do Grecyi, wodzowie krucyaty ułoży-
li się z Manuelem, greckim cesarzem, by do zwolił im przeprawić się 
przez Bosfor i aby wojsku krzy żowemu dostarczał żywności; a pod 
Ikon posłał swoje posiłki. Ale cesarz Manuel bojąc się, by zachod-
ni mo narchowie pod swoje panowanie nie zgarnęli całego z Grecyą 
wschodu, nietylko nie dał przyrzeczonego posiłku, lecz użył wybiegu 
i zdrady, osadził na górach swe woj sko, by w wązkich przechodach 
między górami idących krzyżowców z gór raziło; jakoż wielką zadało 
im klęskę. Oprócz téj zdrady kazał zaprawić mąkę gipsem i tę po syłał 
do roztoczonego krzyżowéj wyprawy obozu; z niej chleb upieczony 
zrządzał śmiertelność w wojsku; a na domiar zdrady zawiadomił suł-
tana o nadchodzącém woj sku krzyżowem. Stanąwszy potem choro-
bą i głodem znękane wojsko z Turkami do boju, zostało tak bardzo 
porażone, że zaledwie dziesiąta część uszła tureckiego oręża. Wodzo-
wie po wielkiej swego wojska stracie, zmu szeni byli bez skutku wró-
cić do Europy40).

39) S. Bernardus Ep. 365 – Otto Frising l. c. 37.
40) Nicetas l. 1. v. 4. – Otto Frising de s. Bello – Długosz pisze pod r. 1147, że polscy książę-
ta Bolesław, Mieczysław i Henryk z wielkim czci okazem przyjmowali Konrada III ce-
sarza, przechodzącego ze swem rycerstwem przez Polskę do Palestyny. Wszakże Na-
ruszewicz, w historyi narodu polski pod r. 1147 na str. 272 w przypisku 1), dowolnie 
zaprzecza przechodu Konrada ze swym żołnierzem przez Polskę do Ziemi świętej. 
Przywodzi on świadectwo Ottona fryzyngieńskiego, który i sam do tej należał woj-
ny; pisze Otto w księdze de gestis Friderici I, w rozdz. 44: „Conradus rex, a Norico Castro cum 
suis profectum movens, per Danubium iturus Ratisbonae naves ingreditur, ae in Ascensione Domini 
(1147) in orientali Marchia... castra ponens,... celebratique ibi sancta Pentecostes cum universis pene 
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Oddział drugi.
O zaprowadzeniu Zgromadzenia XX. kanoników Grobu Pańskie-

go w Miechowie

Kiedy w roku 1154 Fulcheryusz, według łacińskiego obrzędu 
VII. patryarcha jerozolimski, już stuletni starzec, mąż wielce poboż-
ny, a o chwałę bożą gorliwy, dobiegł doczesności kresu, na jego miej-
sce kanonicy św. Grobu obrali Almeryka, przeora klasztoru Grobu 
Chrystusowego w Jeruzalem, rodem Francuza, w naukach pięknie 

copiis suis in Pannonia tentoria fixit, etc.” Oprócz tego, sam nawet Konrad, cesarz, pisząc 
z podróży do Wibalda opata stabuleńskiego, mówi w liście swoim, znajdują cym się 
w zbiorze Martini i Duranda w tomie II na str. 213: „Sani Deo gratias et integri sumus, 
per Hungariam descendentes in Graeciam usque pervenimus”. A tak Kon rad nie przechodził 
przez Polskę. – Pisze Naruszewicz na str. 269 i 270; „Rzecz do prawdy podobna, że 
jeżli nie sam Władysław jechał z cesarzem do Palestyny dla ujęcia sobie Konrada i pa-
pieża, tedy posłał mu na pomoc znaczną liczbę ludzi narodowych pod wodzą jakie-
goś z możniejszych krajowców”; – i popiera swój wniosek w przypisku I, w któ rym 
powiada: „że Jan Cynnamus, greczyn, pisarz współ czesny, w księdze drugiej, §. 18, 
na str. 38 edit. venec. mówi: „Allemani – ut venerunt Nicaeam, Germanis progredientibus, ibi 
se adjungunt regibusque aliis, qui et ipsi non modicos secum ducebant exercitus. Horum alter Tzecho-
rum (Czechorum) genti imperabat, alter praecrat Lechis, Scyticae genti, quorum regio Hungaris occi-
dentalibus contermina es”. – Powiada Naruszewicz, że z powieści Cynnama wyraźnie wi-
dzieć Polaków; rozumiem, że z cesarzem jeździł Jaksa herbu Gryf.” – Czy Jaksa jeź-
dził z Konradem do Palestyny? niżej będziemy prawili. – Dla uchylenia więc niedo-
syć uzasadnionego Naruszewicza wnio sku, jakoby Władysław posłał z Konradom ce-
sarzem znaczną liczbę ludzi narodowych pod wodzą jakiegoś z możnych kra jowców, 
wypada bliżej zastanowić się nad zatargami, w któ rych Władysław zostawał z bracią 
swą w 1147 roku. Albo wiem już nawet w r. 1144 Wszebor wojewoda z Sandomierza-
nami tak potężnie pogromił wojsko jego nad rzeka Pi licą i resztę rozsypał, że Włady-
sław został spowodowany wezwać na pomoc Rusinów; a tak przyznamy tę jasną praw-
dę, że ani Władysław nie jeździł z Konradem do Palestyny, bo właśnie w tym roku  
w jesieni z Polski był wydalony, i nie mógł dać cesarzowi znacznej liczby polskich żoł-
nierzy, zostając w nieprzyjaznych z bracią stosunkach, sam o sobie musiał dobrze ra-
dzić. — Wyżej przywiedzioną powieść, Cynnama Greczyna, o Lechach, ta usuwa oko-
liczność, że pierwszy miał być królem Czechów, drugi Lechów (Polaków); wia domo 
także, iż Polska nie zupełnie graniczy z zachodniemi Węgrami. Na str. 272 w przypi-
sku powiada Naruszewicz: „Że Władysław czeski wygnał stryjecznego swego Konra-
da z Moraw. Konrad udał się do cesarza, i na jego wstawienie się odzyskał od Włady-
sława utraconą ziemię. Cesarz po godziwszy Czechów nakłonił Władysława, a z nim  
i Kon rada, że mu do Palestyny towarzyszyli. Tak się nam zdaje, że owi u Cynnama Le-
chowie, byli to Morawianie, Hanaki, boć Morawa bliższa jest zachodnich Węgier, niż 
Polska; prócz tego ani Bogufał, ani też Kadłubek nie czynią wspo minki, iżby Polacy 
w r. 1147 mieli z Konradem cesarzem mieć udział w krzyżowej do Palestyny wyprawie.
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wy kształconego kapłana. Za czasów tego patryarchy szczę śliwie za-
wiązała się w Polsce trzecia wyprawa krzyżowa. Henryk, syn Bolesła-
wa III., książę sandomirski i lubelski, korzystając z błogiego w Pol-
sce pokoju, w roku 1154 jak pisze Dłogosz, upatrzył piękną pogodę, 
wypra wy do ziemi świętej; oddał swe księztwa pod tymczasowy za-
rząd i opiekę bratu swemu Bolesławowi Kędzierzawe mu, a uczyniw-
szy przegląd swego rycerstwa, z niem wy prawił się do Palestyny dla 
wsparcia chrześcijan, których podówczas Turcy srogo uciskali. Wielu 
też zamożnych panów polskich i szlachty, przyjąwszy znamię krzy-
ża, udało się z księciem Henrykiem do wschodnich krajów w obro-
nie wiary świętéj, na zarobek wiecznéj nadgrody. W téj polskiego ry-
cerstwa wyprawie wziął także udział Jaksa herbu Gryf kawaler, ksią-
żę syrbski, hrabia na Mie chowie, mąż prawy, mówi Długosz, bogaty 
i w dobra ziemiańskie zamożny; który z doborowym swym i swych 
przyjaciół żołnierzem puścił się do Palestyny41). Szczęśliwa była acz 

41) Długosz na kar. 4867. Wyd. lipskie. – Nakielski 1. c. str. 57. – Naruszewicz hist. 
narodu polsk. rok 2153 – 7 karta 292 – 3. – Naruszewicz w hist. narodu pols. na str. 
270 przyp. 1 wyd. krak. w roku 1859, zaprzecza temu, iżby Jaksa w r. 1154 z Henry-
kiem, księciem sandomirskim uczest niczyć miał w wyprawie do Palestyny. Powia-
da on: „że Henryk sandomirski miał żądzę, (w r. 1147) jechania z ce sarzem na tę wy-
prawę, lecz dla domowych kłótni odłożył na potem to przedsięwzięcie, które wykonał  
w r. 1154. Rozumiem, że z cesarzem jeździł Jaksa herbu Gryf, Polak, idący z książąt Syr-
bii dawnej, jak świadczy Długosz na karcie 501 lubo roku nie wymienia. Nakielski in 
Miechovia powiada także o wyprawie tego Jaksy do Palestyny, lubo jego podróż fałszy-
wie kładzie z Henrykiem sandomirskim w r. 1154 przytaczając Długosza, który mówiąc 
o Henryku, nie wspomina o Jaksie, więc Jaksa musiał jeździć pierwej z rozkazu Włady-
sława z Konradem”. Dotąd Naruszewicz. Domysły i wnioski Naruszewicza w przywie-
dzionym jego przypisku przeczyścimy w ogniu bezstronnej krytyki. Pisze on: „Rozu-
miem, że z cesarzem (Konradem 1147 r.) jeździł Jaksa, jak świadczy Długosz str. 501”. 
Na to odpowiadamy, że Jaksa nie jeździł w r. 1147 z Konradem do Palestyny, bo Konrad 
nie przechodził w tym roku przez Polskę, oka zał to dowodnie sam Naruszewicz, ani też 
cesarz nie żądał od Władysława posiłku z Polski, wiedząc o wielkiej między Władysła-
wem a bracią niezgodzie. Oprócz tego wiadome z dziejów okrucieństw, które popełnił 
Władysław na Piotrze Danie; to nie przywiązało pewnie familii Piotra Dana, ani jego 
zięcia Jaksy do Władysława; wiedział on o tem, że dwaj ci zamożni panowie polscy czyn-
nie bronili strony po krzywdzonych książąt. Długosz na str. 501 pod r. 1162 nie mówi, 
że Jaksa jeździł z Konradem do Palestyny; oto są jego wyrazy: Magno in Deum et meritum 
passionis Jesu Christi, miles nobilis Jaxa de Miechów, armiger Dioecesis Cracoviensis*), actus ardore, 
*) Skoro Długosz pisze, iż Jaksa był: armiger dioecesis Cracoviensis; do dyecezyi krakow-
skiej wtedy należały województwa: sandomirskie i lubelskie, nie zachodzi zatem żad-
na wątpliwość, że Jaksa uczestniczył w wojennej wyprawie z Henrykiem księciem san-
domirskim w r. 1154.
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nieliczna ta z polskich zastępów do Syrii wyprawa; polscy bo-
wiem wodzowie bez przeszkody Greków przybyli ze swem rycer-
stwem do Ziemi świętej, a połączywszy się z wojskiem Baldwina 
trzeciego króla Jerozolimy silnie je wzmocnili. Król Baldwin pol-
skim wsparty żołnierzem wyparł Egipcyanów i Babilończyków 
z wielu miast w księztwie edesseńskiem, odebrał Edessę i stałym 
utwierdził ją pokojem. Kiedy polscy wodzowie ze swym żołnie-
rzem przez parę lat ko rzystnie zwalczali Saracenów, nieprzyjaciół 
wiary świętej, i po uskromieniu Turków napadających na chrze-
ścijan, wracać mieli z Palestyny pod ojczystą strzechę, książę Hen-
ryk i Jaksa z pobożności zwiedzili Grób Pański w Je ruzalem. Tu 
Jaksa widząc księży kanoników, Stróżów św. Grobu, prawdziwą 
pobożność, gorliwe o chwałę bożą za biegi i skrzętne ich staranie 
około pątników miejsca święte w Jeruzalem zwiedzających, łaską 
Zbawiciela ogrzany, zawrzał żywem pragnieniem zaprowadzenia 
tego zakonu na polskiej ziemi; prosił zatem wyżej wymienio nego 
Almeryka jerozolimskiego patryarchę, by mu dał jednego z kol-
legium swych kanoników do Polski dla rozkrzewienia tego zako-
nu w zachodnich prowincyach. Jakoż patryarcha skłonił się ku 

vir pro ea tempestate magnarum possessionnm atque opum abundantia insignis, in subsidium terrae 
sanctae, personaliter cum familiaribus atque armigeris suis profectus, aliquanto tempore illic moram 
gessit, et enixius quo poterat pro terra sanctae defensione cum suis militavit. In Poloniam reversurus 
inter alia devotionis suae insignia, apud patriarcham sacri Sepulchri Hierosolymitani et ejus conven-
tum sub S. Augustini regula Deo militantium, bifurcatam crucem rubeam deferentem, obtinuit ut se-
cum unus ex canonicis suis in Poloniam ordinem praedictum plantaturus mitteretar. – Dalej mówi 
pod tym 1162 rokiem o wystawionym już w Miechowie klasztorze i kościele i uposaże-
niu go, co też Maciej z Miechowa w księdze 3. rozdz. 21 poświadcza. Stąd się, pokazu-
je, że Jaksa nieco wcześniej przed rokiem 1262 puścił się do Palestyny. Długosz pisząc 
o wyprawie Henryka sandomirskiego do ziemi świętej nie nadmienia o Jaksie, to też 
i innych nie wymienia wodzów, chociaż wiemy, że nie sam książę Hen ryk dowodził 
swym żołnierzem. Że nie wcześniej ani później ale w r. 1154 Jaksa wyprawił się do Pale-
styny z Henry kiem sandomirskim, świadczy Kromer w księdze 6tej swej historyi: Cum 
Henrico Sandomiriensi Duce, fratre Boleslai Crispi. Ducis Cracoviens. germano, ad Jerosolymitanam 
militiam profectum fuisse Jaxam nobilem ac locupletem equitem, de familia Gryphium etc. – Nie-
słusznie zatem Naruszewicz pomówił nakielskiego o fałsz, skoro on na utwierdzenie 
swego wniosku nie przywiód z polskich kro nikarzy pewnego dowodu.
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prośbie Jaksy, wyprawił z nim do Polski Marcina Galla42) rodem 
z Francji, szlachec kiego urodzenia, przydomku Wielbłąd, poboż-
nego kapłana. 

Po swym z wyprawy krzyżowej na ojczystą ziemię w r. 1150 po-
wrocie, Jaksa przede wszystkiem czułe skła dał dzięki Zbawicielo-
wi, że go zachował od wszelkiej na lądzie i morzu przygody; i aby 
wdzięczność swą ku Bogu dowodniej okazał, księdza Marcina Gal-
la we własnej swej wsi Miechowie umieściwszy, zajął się czemprędzej 
wy stawieniem małego wprawdzie klasztoru i kościółka pod imie-
niem św. Katarzyny aleksandryjskiej P. i Męczenniczki, dla zaprowa-
dzenia w Polsce zakonu kanoników Stróżów św. Grobu jerozolim-
skiego i stałym obdarzył go funduszem. Dał Jaksa na wieczne cza-
sy prawem własności klasztorowi miechowskiemu trzy wioski: Mie-
chów, z któ rego później miasteczko powstało, Zagrzyce i Komorów.

W roku 1162 Marcin Gall za zezwoleniem księdza Mateusza, 
herbu Cholewa, krakowskiego biskupa, i Bole sława Kędzierzawego 
polskiego książęcia, wprowadził wy mieniony Instytut do nowo wy-
stawionego klasztoru. Sie dział wówczas na stolicy Piotra św. Alek-
sander III. pa pież. Byłto zrazu bardzo mały tego zakonu zakład  
w pol skim narodzie; wszakże niedługo potem ziemiańskich oby-
wateli synowie widząc Marcina Galla i kilku nowych zakonników 
ujmującą pokorę, serce uprzejme i gorącą podczas nabożeństwa  
w kościele pobożność, prawdziwém powołaniem wiedzeni ochotnie 
wchodzili do świéżo zapro wadzonego instytutu; zwiększali liczbę 

42) Dwóch mamy Marcinów Gallów; pierwszy był Benedykty nem z klasztoru Saint 
Gilles z Francyi, ten bawił na dwo rze Bolesława III i ten jest pierwszym dziejopisem 
pols kim. Przypisał on pierwszą księgę swej kroniki między ro kiem 1109 i 1110 bisku-
pom: Marcinowi krakowskiemu, który został biskupem w r. 1108, i Pawłowi kujaw-
skiemu, ten umarł w r. 1110; Czytaj kronikę Marcina Galla wydanie Bandtkiego w r. 
1824. Warsz. przypis na str. 3 wyjęty z dzieła Maks. Ossol. wiad. hist. kryt. do dziejów 
lit. pols. Drugi Marcin Galli także rodem Francuz, daleko późniejszy bo w roku 1156 
przez Jaksę od Grobu Pańskiego z Jeru zalem do Polski sprowadzony, był pierwszym 
proboszczem miechowskim i rozkrzewcą XX. Kan. Stróżów św. Grobu w Polsce. Nie 
pisał on dziejów polskich; umarł w r. 1198. Nakielski 1. c. str. 63 i 122.
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zgromadzenia; a zamożni polscy panowie patrząc na czynne tych za
konników życie około obsługi parafian i nauczania w szko łach pol-
skiéj młodzieży, ogrzani łaską bożą dla dobra religii i korzyści swe-
go narodu, nie szczędzili swego mie nia, hojnemi zatém dary i ofia-
ry zwiększali fundusze miechowskiego klasztoru. Ztąd więc ukazała 
się w póź niejszych czasach rozleglejszego klasztoru i kościoła w Mie-
chowie wybudowania potrzeba. Jakoż w r. l283 wy stawiono obszer-
ny klasztor, w którym sto zakonników mieścić się mogło; i wielki ko-
ściół pod tytułem Ducha Świętego.

Właśnie jakby za śladem najprzód zaprowadzonego w Miecho-
wie Zgromadzenia XX. Kanoników św. Grobu z Jeruzalem sprowa-
dzonych, poszły i inne w Europie królestwa, i zakładały dla tego za-
konu obszerne klaszto ry, o których już wyżej namieniliśmy. Zachod-
ni bowiem monarchowie widząc, że czynny ten zakon korzystnie dla 
ludu krzewi się i utwierdza w ich państwach, że zapro wadza szkoły 
dla młodzieży pragnącej kształcić się w na ukach; podejmuje szpita-
le dla starców, chorych i kalek; poświęca się religijnej posłudze przy 
parafialnych kościo łach: stałym opatrzali go funduszem i pod szcze-
gólną przygarniali opiekę. Podczas gdy się zakon Kanoników Grobu 
św. na zachodzie tak pięknie rozwijał i zakwitał; na wschodzie w sa-
mém gnieździe zachwiało się jego istnienie! Turcy widząc że się woj-
na krzyżowa w roku 1148 na wschodzie nie powiodła, nabierali coraz 
większéj odwagi do wyparcia chrześcijan z Palestyny, częstemi napa-
dy odbierali im zamki i miasta, a chociaż w roku 1158 król Baldwin 
III. z polskim żołnierzem silne sta wił im czoło, to jednak po powro-
cie Polaków do kraju, Salhadin sułtan Egiptu często nachodził Pale-
stynę i sro gą groził wojną.

Dowiedział się Aleksander III. papież, o zamachu Salhadina 
na zwojowanie Palestyny, i wielkich już do wojny przygotowaniach, 
zachęcał więc listem swym w r. 1180 wszystkie książęta zachodnie  
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i wszystkich bisku pów do krzyżowej wyprawy43). – Wszystkim bio-
rącym udział w téj wojnie, co za wiarę Chrystusa ponieść mieli swo-
je ofiary i życie, papież udzielił te same odpusty, jakie poprzedni-
cy jego Urban II. i Eugeniusz III. dawniej byli nadali. Lecz chciało 
mieć nieszczęście, że Aleksan der III. papież, dwadzieścia dwa lat sie-
dzący na Stolicy Piotra świętego, w r. 1181 dobiegł doczesności kre-
su. Mąż ten stateczny w przygodach panowania, wyższy niezachwia-
nym umysłem nad ciężkie prześladowanie, którém go uciskał cesarz 
Barbarossa; wspierany pomocą Wenetów zawsze zwyciężał swych 
prześladowców. Tak więc gorliwe jego około wyprawy krzyżowej za-
biegi nie doszły do skutku. Po nim obrany Lucyusz III., niedługo 
pano wał. Tymczasem zawiść, córka chciwości, obudziła pomiędzy 
chrześcijańskiemi pany na wschodzie, mianowicie między Gwido-
nem ósmym królem Jerozolimy, niezdatnym do królewskiej koro-
ny, a Arnoldem hrabią Trypolu wiel kie zajście. Urban III. po Lucy-
uszu obrany papież, wszelkiemi sposoby usiłował pogodzić zwaśnio-
ne chrześcijań skie w Palestynie książęta, ale złośliwością podżegana 
niezgoda nie dała się papieżowi ugłaskać; i to było głó wnym powo-
dem szczególniej ze strony Gwidona do utra cenia Jerozolimy. Salha-
dyn sułtan turecki dowiedziawszy się o nieukojonem zajściu między 
królem Gwidonem i Arnoldem hrabią Trypolu, mistrzem Templary-
uszów, czemprędzej zgromadził liczne swe wojska, i w krótkim czasie 
odebrał chrześcijanom w Syryi kilka miast wiel kich, pod Jerozolimą 
obóz roztoczył i obległ stołeczne to Palestyny miasto. Turcy zwiedli 
bój krwawy, porazili pod Tyberyadą wojsko chrześciańskie, z którego 
25.500 trupem padło a reszta tył podała. Dnia 4 Października 1186 r. 
Salhadyn dobył Jerozolimy, w ośmdziesiąt ośm lat po szczęśliwem jej 
przez Godfryda w r. 1099 na Tur kach zdobyciu. W tym boju pod Ty-
beryadą zwiedzionym, Gwido, król Jerozolimy, i biskup Ptolomaj-

43) Baron. Annal. Eccles. Tom 12 an. 1180.
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dy z drzewem Krzyża św. uchodzący, dostali się do niewoli; a Arnol-
da Wielkiego mistrza Templaryuszów, Luzytańczyka, Salha dyn wła-
sną zabił ręką, za to szczególniej, że Turków do Mekki pielgrzymu-
jących kazał chwytać, odzierać i zabi jać; zostawił mu jednak wybór, 
aby przyjął machometanizm, albo śmierć. Innych zaś wodzów wol-
nością da rował. W tej wojnie chrześcijanie prawie wszystko utra cili, 
zostały im się tylko trzy miasta: Trypol, Tyr i Antiochia44).

Podczas oblężenia Jerozolimy Herakliusz patryarcha ze swem 
duchowieństwem, z rycerskiemi zakonami i z wielką liczbą, chrześci-
jan, zmówiwszy się tajnie wyszedł z oblężonego miasta; jedni z ucho-
dzących udali się do Tyru, drudzy do Antiochii; a niektórzy z oca-
lonych wsiadłszy na sycylijskie statki do Włoch odpłynęli. Salhadyn 
z wielkiej ku łacińskiemu duchowieństwu niena wiści zawarł z caro-
grodzkim cesarzem przymierze i od dał mu wszystkie łacińskiego ob-
rządku kościoły, które się pod władzę turecką dostały.

Po utraconéj Jerozolimie przybył do Rzymu, stolicy świa-
ta chrześcijańskiego Herakliusz, patryarcha jerozo limski, z kilku 
Kanonikami Grobu świętego, z przeorem Szpitalników św. Jana,  
i w żywym obrazie wystawił pa pieżowi okropną klęskę, którą Salha-
dyn sułtan Egiptu zadał chrześcijaństwu w całej Palestynie. Papież 
wypra wił patryarchę i przeora Szpitalników do Filipa, króla fran-
cuzkiego; ci złożyli królowi chorągiew królewską, klucze Jerozolimy 
i Grobu świętego; jego zatem władzy i prawu oddali jerozolimskie 
królestwo. W roku 1188 zasiadł szczęśliwie w katedrze Piotra święte-
go Klemens III. papież i odrazu zawrzał umysł jego żywem pragnie
niem odzyskania Ziemi świętej z rąk bisurmanów; za chęcił zachod-
nich monarchów do piątej wojny krzyżowej. Z pełności apostolskiej 
swej władzy postanowił: że ktoby przyjął krzyż święty i wziął udział  
w tej wyprawie, a uczynił spowiedź, uzyska rozgrzeszenie i będzie 

44) Chron. Reichspergii an. 1187. – Ep. ap. Rogier. pag. 637. Jac. Vitr. C. 95.
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uwol niony od wszelkich grzechów swych. Jakoż w roku 1189 wiel-
ki poczet wojska z Anglii, Francyi, Włoch, Danii, Hollandyi, Genui 
i Wenecyi wsiadł na statki i na Wschód odpłynął. Fryderyk I. cesarz 
niemiecki Barbarossa acz wiekiem już obciążony, prowadził liczne 
swe rycerstwo przez Węgry i Bulgaryą do Ziemi świętej. A chociaż Iza-
ak Angelus, cesarz carogrodzki, zrazu pozwolił Fry derykowi przej-
ścia przez Grecyą, potem jednak zabronił mu przez kraj przecho-
du, a to z powodu, że Salhadyn oddał Izaakowi łacińskie kościoły,  
i z obawy, że cesarz niemiecki zmierzał do Carogrodu, by go wziął  
w posia danie. Fryderyk zatem został spowodowany przechód swój 
orężem ułatwiać. Podczas przechodu wojsk niemieckich Grecy opu-
ścili miasto Filipopol; cesarz Aenobarbus zajął opuszczony Filipo-
pol. W Arianopolu przez zimę zabawił, na wiosnę puścił się w po-
chód ze swym żoł nierzem. Skoro wojsko niemieckie przyszło pod 
Iconium, sułtan tego miasta wprzód pozwoliwszy cesarzowi wol
nego przejścia, potem groźne stawił mu czoło. Fryderyk pokonał 
wojsko sułtana i dobył stołecznego miasta Ico nium. Z Ikonium ce-
sarz Aenobarbus zarządził swego wojska pochód ku Cylicyi; w dro-
dze znużony upałem chciał się skąpać w rzece Serra, ale wszedłszy do 
wody słabością nagle ujęty, po niedługim czasie żywota doko nał. Fry-
deryk syn jego książę Szwabii, a towarzysz woj ny krzyżowej objął po 
nim dowództwo wojska niemieckie go ; lecz i ten roztoczywszy w Pa-
lestynie obóz pod Akrą, w szóstym miesiącu dowództwa zachorował 
i dobiegł do czesności kresu45).

Kiedy Fryderyk Aenobarbus w Grecyi z Izaakiem Angelem,  
a pod Ikonium ze sułtanem szczęśliwie zwo dził boje, Fryderyk zaś 
syn jego pod Akrę niemieckie przyprowadził zastępy; tymczasem 
Filip król francuzki i Rychard król Anglii na okrętach zawinęli do 
Palesty ny; tak więc połączonemi siły wojska europejskie zwalczyły 

45) Otto s. Blas. c. 32. – Chron. Reichsbergii a. 1189. – Abulfarag. pag. 276 Biblioth. orient. pag. 801.
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Salhadyna kalifę Egiptu, odebrały mu warowną Ptolomajdę i tu od-
razu umieszczono patryarchę jerozo limskiego ze swymi kanoniki  
i niższem duchowieństwem; a oprócz tego wzięto wyspę Cypr jako 
też kilkanaście miast w Syryi. Podczas tej krucyaty Klemens III. pa
pież, wyprawił do Polski swego posła kardynała Malabranka z prze-
łożeniem, by polscy biskupi i duchowieństwo na potrzeby tej wojny 
odstąpiło swych dziesięcin. Wtedy to i konwentowi miechowskiemu 
znaczną część dóbr ode brano; niektóre sioła w zastaw dano, a nie-
które zupełnie sprzedane zostały46). Wszakże i ta wyprawa z niewiel-
ką zakończyła się dla chrześcian korzyścią; albowiem Filip francuzki 
i Richard angielski, królowie, poróżniwszy się między sobą, powró-
cili z wojskiem do Europy. Oprócz tego choroba, powietrze, głód  
i boje wielką liczbę wygu biły wojska chrześciańskiego, a nawet i Sybil-
la żona Gwidona ze czterema synami w obozie na biegunkę krwa wą 
umarła. W tym właśnie roku 1190 Herakliusz jero zolimski patryar-
cha zakończył życie; po jego śmierci Ka nonicy Grobu Pańskiego wy-
brali cezarejskiego biskupa, imieniem Monacha, na jerozolimskiego 
patryarchę, a ten zatwierdził fundusze miechowskiego klasztoru.

W roku 119 umarł Salhadyn sułtan turecki, zgon jego godzien 
historycznego wspomnienia, dowiódł on przy swej śmierci, jak dale-
kim był od pychy i próżnej sławy, która zwykle rozdyma zwycięzców. 
Będąc już bardzo cho rym i blizkim zgonu nakazał: gdy ciało jego bę-
dzie do grobu niesione, aby płócienną koszulę jego na włóczni za-
wieszono i aby woźny wołał: „Oto Salhadyn uskromiciel Azyi z tak 
rozległego królestwa i wielkich bogactw nic więcej z sobą nie bierze”.

Po utraconej Jerozolimie istniało Zgromadzenie XX. Kanoni-
ków Stróżów św. Grobu ze swym patryarchą w Ptolomajdzie i w in-
nych miastach przez sto trzydzieści lat, aż do r. 1291. W tym roku do-
szła Kalauna, kalifę Egiptu, niemylna wiadomość o wielkiem zajściu 

46) Nakielski str. 78. Quo tempore plures possessiones Monastr. Mich… partim pignoratae diven-
ditae feruntur.



32

między chrześcijańskiemi pany w Europie: to jest między Edwardem 
czyli Odoardem, królem Anglii a Filipem IV., którego pięknym zwa-
no, królem Francji, że nawet do krwawej między nimi przyszło woj-
ny. Ztąd Kalauno wniósł, że rząd chrześciański w Palestynie i Syryi 
nie rychło bę dzie miał z Europy wojenne posiłki, silnie zatem natarł 
na jego posiadłości i odebrał mu główne miasta: Tyr, Sydon, Berit, 
Trypol, Antyochią i inne miasteczka; sama tylko została warowna 
Ptolomajda, w której chrześcianie najpewniejsze mieli bezpieczeń-
stwo. Do Ptolomajdy zatem, mocnemi opatrzonej murami, zgroma-
dzili się wszyscy z miast przez Turków zabranych: Francuzi, Angli-
cy, Włosi, Niemcy; Templaryusze i Szpitalni ś. Jana rycerze. Tu zgro-
madzeni chrześcianie uczynili rozejm z sułtanem Egiptu, że z jednej  
i z drugiej strony nie będzie napadu. Później przybyła tu z Europy po-
moc z 1600 uzbrojonych ludzi; których papież posłał. Świeżo przy-
słani żołnierze nie chcieli przyjąć uczynionego z sułtanem rozejmu, 
skła dali się bowiem, że ich to nie obowiązuje, co bez nich uczynio-
no. I kiedy Turcy w dobrej rozejmu wierze, przy wozili do Ptolomaj-
dy na sprzedaż żywność, europejscy żołnierze mordowali ich, rze-
czy im zabierając. Oprócz tego czynili wycieczki do blizkich wiosek, 
dopuszczali się rabunku i rozboju; a to nierozważne nadużycie sta-
ło się powodem do utracenia Ptolomajdy. Sułtan bowiem Kalauno 
zaskarżył łotrostwo łacinników i żądał, by mu nie których żołnierzy 
na ukaranie wydano; ale samę unie winniającą odbierał odpowiedź. 
Niezaspokojony tłumacze niem się łacinników zwołał swe wojska, by 
i Ptolomajdy dobył i chrześcian do szczętu w Syryi wygubił: wszakże 
gdy liczne swe prowadził wojska, w pochodzie umarł. Po nim nastą-
pił syn jego Makaldar kalifa, ten dokonał swego ojca zamiaru. Przy-
prowadził on 160,000 piechoty, a 60,000 jazdy pod Ptolomajdę, dnia 
5 Kwietnia 1291 r. obiegł ją w około, a dnia 18 tegoż miesiąca dobył 
mia sta. Henryk, król Jerozolimy i Cypru, w nocy tajnie na statku 
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odpłynął. Angelus jerozolimski patryarcha lubo nie chciał opuścić 
swej trzody prawowiernej, ale razem z nią chciał zginąć, jednak usil-
ną prośbą mistrza Templaryuszów i drugiego Szpitalników skłonio-
ny, wsiadł z nimi i z wielu innymi na statek i szczęśliwie odpły nął z 
portu Ptolomajdy; lecz gdy zmierzał ku wyspie Cypru, bo tę jeszcze 
posiadali chrześcianie, i był blisko jej brzegów, powstała wielka bu-
rza, rozbił się statek przeciążony. Tu prawie wszyscy utonęli i tylko 
trzej Ka nonicy Grobu świętego z toni do brzegu się dostali. – Ange-
lus już był ostatnim patryarchą łacińskim, który rzeczywiście sprawo-
wał swą władzę w Syryi; ci bowiem, którzy teraz są, noszą tylko imię 
jerozolimskiego patryarchy. W Ptolomajdzie Makaldar 60.000 ludu 
częścią srogo wymordował, a częścią do twardej zagarnął niewoli.

Był tam klasztor zakonnic św. Klary; skoro Turcy dobyli mia-
sta, przełożona zwołała wszystkie zakonnice, i zachęcała je do pogar-
dy życiem doczesnem, by równie dusze jak ciało niezmazane wier-
nie, zachowały Oblubień cowi swemu Chrystusowi: „Co ja uczynię, 
rzecze, toteż i wy uczyńcie”. Wzięła nóż, urżnęła sobie nos, i twarz na-
rzynając oszpeciła; to też uczyniły wszystkie zakonnice, twarze skale-
czeniem oszpeciwszy. Pohańcy weszli do klasz toru i z wielkim po-
dziwem widząc skaleczeniem oszpe cone zakonnice, dziką uniesie-
ni wściekłością, wszystkie wymordowali; to samo spotkało ojców 
Franciszkanów. Turcy zrabowawszy miasto pożarem je zniszczyli, a 
wa rowne mury Ptolomajdy kazał Makaldar aż do gruntu rozburzyć  
i z ziemią zrównać, by odtąd wyznawcy Chry stusa żadnego nie mie-
li w Syryi warownego przytułku; tak więc na Wschodzie zupełnie za-
kończyło się tylu ofia rami i krwi rozlewem nabyte chrześcian pano-
wanie. 

Ocaleni od utonięcia trzej Kanonicy najęli w por cie Cypru sta-
tek, na nim puścili się do Włoch i szczę śliwie przypłynęli do miasta 
Perugia, w którem Kano nicy św. Grobu już mieli obszerny klasztor. 
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Właśnie podówczas bawił w Perugia Mikołaj IV. papież; mieli zatem 
Kanonicy Grobu Pańskiego bliską sposobność wy stawienia mu ca-
łego ogromu nieszczęścia, którem Ma kaldar kalifa ucisnął wyznaw-
ców Chrystusa w Syryi, że im odebrał wszystkie miasta, zburzył Pto-
lomajdę i wy mordował w niej przeszło 30.000 ludu prawowiernego, 
a drugie tyle do haniebnej zagarnął niewoli. Pobożny papież, ciężko 
zabolał nad wielką klęską i przelaniem krwi chrześciańskiej, jako też 
nad utratą Ziemi świętej, co tyle kosztowała ofiar dla oswobodzenia 
jej z rąk bisurmanów i znowu do ich wróciła ręku. O tem nieszczę
ściu niezwłocznie uwiadomił Filipa króla francuzkiego; a poświę-
ciwszy księdza Antoniego, przeora klasztoru Ka noników św. Grobu  
w Perugia na jerozolimskiego patryarchę, w r. 1292 odrazu wypra-
wił go do Edwarda króla Anglii z usilną prośbą, by się przyłożył do 
sko rego niesienia wspólnej pomocy we wspólnej sprawie. Budził Mi-
kołaj papież żarliwość o wiarę świętą i w dru gich królach i zachod-
nich książętach i do wojny krzyżo wej ich zachęcał. Prócz tego pole-
cił ojcom Dominikanom i Franciszkanom, by ci we wszystkich pro-
wincyach z am bon zagrzewali lud prawowierny do krucyaty. Nadał 
on zupełny odpust tym, którzy się bądź jałmużną bądź bro nią do 
tej przyłożą wyprawy; albo też sami wezmą krzyż i broń na saraceń-
ską wojnę. Lecz kiedy się w Europie zajmowano wyprawą, chciało 
mieć nieszczęście, że czyn ny ten a wielce gorliwy papież o oswobo-
dzenie Ziemi świętej z tureckiej przemocy, żyć przestał w kwietniu 
1292 roku; a tak zamierzona do Palestyny krzyżowa wyprawa nie do-
szła do skutku.

Jeżeli się z uwagą zastanowimy nad wielkim nie ładem w pano-
waniu Łacinników blisko przez dwieście lat w Syryi i Palestynie, ja-
sną tę przyznamy prawdę: że gdyby wszystkie zaraz przez pierwszą 
krucyatę na Tur kach zdobyte prowincye pod jednem były urządzone 
pa nowaniem a do jednego należały monarchy, i wszystkie dochody 
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do publicznego wpływały skarbu na utrzymanie potrzebnej liczby 
wojska i administracyą kraju; gdyby wojsko w ścisłej było utrzymy-
wane karności i jednemu ulegało monarsze, bez czego w bojach nie-
podobna zacho wać porządku i wojennych obrotów; jako też ludowi 
była dana umiarkowana wolność narodowa: pewnieby panowa nie 
łacińskich monarchów na Wschodzie nie tylko było się ostało ale na-
wet coraz się zwiększało; kraje bowiem wiążą się w państwa widoka-
mi wspólnej zgody, pomyśl ności lub potęgi. Wszakże nieprzyjaciel 
nie był tak sil nym i groźnym, iżby go zwalczyć nie było można, bo to 
z poprzednich z nim zwodzonych bojów widzimy. Ale, że w każdem 
niemal głównśm mieście był inny udzielny pan, mający oddzielny 
skarb, oddzielnego żołnierza, ztąd więc objawiała się często wielka 
niezgoda, a nawet do krwawej przychodziło walki; z tej to niezawod-
nie przy czyny rząd łaciński często chwiał się w Palestynie i na koniec 
zupełnie upadł.

Oddział trzeci.
O nabożeństwie wielkotygodniowym, o ubiorze XX. Kanoników 

i o bractwie Ś. Grobu jerozolimskiego.

Kiedy na Wschodzie dzika przemoc azyatyckich pohańców 
wyparła z Palestyny i Syryi panowanie rządu ła cińskiego, a z nim i za-
kon Stróżów Grobu Chrystusowe go legł powalem; tymczasem zgro-
madzenie tego zakonu w Miechowie, do którego Zbawiciel powołał 
nas niegodne sługi swoje z Jerozolimy tu do zachodnich krajów, na 
świadków chwalebnego zmartwychwstania swojego, pod przywódz-
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twem księdza Marcina Galla, korzystnie krzewiło się i utwierdza-
ło. Jak bowiem Kanonicy Grobu Pańskiego w Jeruzalem, w patryar-
chalnym kościele z całym uroczy stości okazem odprawiali nabożeń-
stwo Grobu Chrystuso wego w wielki piątek i następną sobotę, tak 
niemniej tego nabożeństwa odprawianie zaprowadzili w całej Pol sce, 
którego przedtem z takim obrzędem nie obchodzono, ani też dotąd 
w postronnych krajach, a nawet i w Rzymie, stolicy świata chrześci-
jańskiego, tak uroczyście jak w Polsce nie bywa odprawiane. Oprócz 
tego w niedzielę drugą po Zmartwychwstaniu Pańskiem odprawia-
li uroczy stość Grobu Chrystusowego jako święto tytularne swego za-
konu z takim obrzędem, z jakim w sama wielkanocną niedzielę ko-
ściół polski odprawia. Na szczególną tę uro czystość ułożyli w przepi-
sanym porządku pacierze kapłań skie z pięknym hymnem zaczyna-
jącym się: „Sacri Sepulchri gloria etc”. Tak ułożone kościelne nabożeń-
stwo i mszą św. na prośbę X. Jakuba Radlińskiego, jenerała XX. Ka-
non. ś. Grobu, miechowskiego klasztoru, Benedykt XIV papież dnia 
5 lutego 1744 roku zatwierdziwszy, na kazał duchowieństwu świeckie-
mu i zakonnemu w Króle stwie Polskiem i Wielkiem Księstwie Litew-
skiem, by na cześć Grobu Chrystusowego w każdym roku w drugą 
nie dzielę po Wielkanocy wymienione pacierze i mszą świętą odpra-
wiało. A że od niedzieli zmartwychwstania Pańskie go począwszy, aż 
do ostatniej niedzieli po zielonych świę tach, wszystkie niedziele są 
wspomnieniem zmartwych wstania Chrystusa, i jakby oktawami tej 
uroczystości: w ostatnią zatem niedzielę po zesłaniu Ducha ś., jako 
zakończenie wielkanocnego czasu, Kanonicy Grobu ś. z tak uroczy-
stym nabożeństwa obrzędem, i z godłami zmar twychwstania odby-
wają po kościele procesyą, jak w samą wielkanocną niedzielę.

Podczas odprawiania swych nabożeństw jako też w każdą nie-
dzielę i święto uroczyste z mocy przywileju stolicy apostolskiej Ka-
nonicy miechowskiego Zgromadze nia używali rokiety i mantole-



37

tów, właściwego Kanonikom stroju. W pierwszych bowiem wiekach 
chrześcijańskich duchowieństwo nie różniło się szczególnym ubio-
rem od świeckich osób, ale tylko charakter kapłana odznaczał go od 
ludu, w swym duchownym urzędzie. Wszakże na po wszechnym so-
borze nicejskim w 325 roku wniósł ś. Atanazy biskup aleksandryjski, 
by kapłani chodzili w sukniach długich po kostki „ad talos”, różnią-
cych od ludu świec kiego. Od czasu nicejskiego soboru kapłani zaczę-
li odzie wać się suknią długą czarnego koloru; biskupi zaś dla odróż-
nienia się wdziewali na suknią rokietę: „Carbasinum episcopi” z cien-
kiego płótna białego do kolan długą. W tych sukniach obowiązki 
kościelne i mszą św. odpra wiano, bo dopiero w r. 398 na synodzie 
w Kartaginie w Afryce, po raz pierwszy uczyniono wzmiankę o ap-
paratach kościelnych. Takie też suknie w Jeruzalem i tu w Europie 
wdziewali na siebie Kanonicy ś. Grobu, a odziani płaszczem czar-
nym z krzyżem czerwonym podwójnym na lewym boku, chodzili 
do chóru na odprawianie kapłań skich pacierzy i na uroczyste pro-
cessye. W roku dopiero 1520 Leon X papież w swem Breve udzielił 
zgromadze niu miechowskiemu przywilej używania rokiet, które tyl-
ko biskupom i rzymskim prałatom właściwym były strojem; a Grze-
gorz XIII papież na prośbę kardynała Andrzeja Bathorego, bratanka 
króla Stefana, a jeneralnego przeło żonego miechowskiego klasztoru, 
pozwolił rzeczonym Ka nonikom używania mantoletu czarnego ko-
loru bądź z su kna, bądź z jedwabnej materyi. Jestto płaszczyk kolisty 
z otworami przy ramionach do wyłożenia rąk z pod niego; a oprócz 
tego pozwolono i mucetu czyli peleryny kolistej z ramion po łokcie 
spuszczonej. Młodsi księża i klerycy profesi wdziewali na rokietę mu-
cet; przełożeni zaś i pro boszczowie wdziewali na rokietę mantolet; ta 
była w ich stroju różnica. Wszakże i klerycy po wykonanych ślubach 
uroczystych niemniej jak księża mieli w chórze stale i na obiorach 
prawo wotowania i te same w refektarzu bez różnicy potrawy; bo  
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w zakonie XX. Kanoników Grobu Pańskiego ściśle przestrzegano ży-
cia społecznego.

Jak w Jerozolimie patryarchowie, zaprowadziwszy bractwo 
pod imieniem Grobu Chrystusowego, znamienite przyjmowa-
li do niego osoby, czyniąc je uczestnikami wszel kich w tym za-
konie pobożnych modłów, ofiar i zasług du chownych: tak też  
i miechowskiemu zgromadzeniu patryarcha jerozolimski imie-
niem Monachus47) dał ten sam przywilej przyjmowania świec-
kich osób do konfraternii Grobu świętego w Miechowie z po-
zwoleniem noszenia krzyża podwójnego. Jakoż od razu wpisa-
li się do księgi konfraternii panujący książęta i księżne polskie. 
Trzej synowie Bolesława IIIgo, Bolesław Kędzierzawy, Mieczy sław 
i pierwsza żona jego Elżbieta z dwoma synami: Ot tonem i Ste-
fanem; jako też druga żona Eudoksya z trze ma synami: Bolesła-
wem, Mieczysławem i Władysławem. Książe Kazimierz II z Hele-
ną żoną i dwoma synami Leszkiem białym i Konradem. Dwaj tak-
że książęta sy nowie wydalonego z Polski Władysława, Bolesław na 
Wro cławiu i Mieczysław na Raciborzu i Opolu z żonami i syny 
swoimi; – książę Jaksa fundator miechowskiego klasztoru; – Piotr 
i Jan arcybiskupi gnieźnieńscy; – Gedeon i Pelka biskupi kra-
kowscy. Za śladem książąt i bisku pów poszło 28 zamożnych pa-
nów polskich, których imiona dyplom patryarchalny obejmuje,  
a którzy stałym fundu szem uposażyli miechowskie zgromadze-
nie48), a panujący książęta Bolesław Kędzierzawy, Mieczysław 

47) Nos Monachus Dei gratia sanctae Resurrectionis Ecclesiae Patriarcha, una cum ejusdem Eccle-
siae nostrae capitulo et fratrum collegio, ad normam praedecessorum nostrorum patriarcharum Hie-
rosolymitanorum notum facimus universitati tam modernorum praesentiae quam successorum poste-
ritati. Universos episcopos polonos, Duces et Barones, viros et mulieres, quorum nomina inferius le-
guntur, ob eleemosynarum suarum beneficia Ecclesiae Dominici Sepulchri collata in ejusdem domus 
nostrae (Miechoviae) Fraternitatem et consortium recipimus, ut omnium orationum et beneficiorum, 
quae hinc et in aevum in Hierosolymitana Ecclesiae eandem, quam ab ipso Jesu Christo expecta-
mus, nobiscum pariter recipiant portionem. Quorum nomina sunt hae, etc. Factum est hoc anno Dni 
1198. Hierosolymis.
48) Nakielski l. c. str. 8183. – Na tym dyplomie zapisywano i w następnych wiekach 
imiona braci.
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i Kazimierz II uwolnili klasztor miechowski i jego poddanych od 
wszel kich ciężarów publicznych, które tu wyszczególniamy: ,,Ut ad 
expeditionem non eant; Castrum non aedificent; Poradlne et Stróżam non so-
lvant; Monetario non obediant; Powóz et Podwode non dent; et ab omni servi-
li polonico operi sint liberi. Soli Deo praelato Domus obediant”49). Książęta 
i panowie wpisawszy się do księgi konfraternii Grobu Chrystuso-
wego, przyjmowali na swe szaty krzyż podwójny czerwony, w za-
konie używany i nie sromali się tego godła, którem szczycą się mo-

49) Wyjaśnienie dawnych w Polsce publicznych robót, danin i podatków:
Ad expeditionem non eant. Nie pójdą na wojnę. Była w Polsce królewska ustawa, ści-

śle obowiązująca każdego wła ściciela dóbr i posiadacza gruntów nawet kościelnych, 
ile razy wymagała potrzeba, by na wojnę wychodzili i póty służyli w wojsku, póki nie 
będą uwolnieni. Jeżeliby zaś który wła ściciel dóbr lub gospodarz uchylał się od wo-
jennej potrzeby, albo też za siebie nie posłał dorosłego syna swego lub brata, niemają-
cego własnej posiadłości, temu za karę zabierano na skarb królewski grunta i włości.

Castrum non aedificent. Stawiano dawniej na granicach Polski i w kraju zamki wa-
rowne; do budowania zatem no wych zamków lub naprawy starych, jako też do sypa-
nia wa łów i wbijania obronnych palów wszyscy ziemianie i wła ściciele gruntów byli 
obowiązani dostarczać robotnika i materyału.

Poradlne non solvant. Później zwano Rastrale, czyli grabienie. Byłto podatek, który 
włościanie co rok płacili z łanu lub morgu gruntu po 12 groszy szerokich czyli pra-
skich. Wszakże co do wagi gatunku srebra według zdania znawców dawnych monet 
polskich jeden grosz szeroki, czyli praski, wartał siedm razy więcej niżli 10 groszy na 
początku siedmnastego stulecia.

Strożam non solvant. Bolesław I król polski opatrzył szańcami większą część zam-
ków blisko granicy w Polsce sto jących i osadził je małą wojska załogą; nakazał on 
oprócz tego, by z bliskich wiosek włościanie czemprędzej szli w po moc załodze, je-
śliby sąsiedni nieprzyjaciel czynił niespodzia ną wycieczkę lub napady. Dla zapobie-
żenia zatem łupieztwu i plądrowaniu pogranicznego narodu, i aby w kraju nie do
puszczano się kradzieży, by mieszkańcom zapewnić pokój i bezpieczeństwo, mądry 
ten monarcha wyznaczył w miastach i siołach straż nocną, którą kolejno odbywano; 
jako też aby z każdego domu co rok przeznaczoną ilość żyta i owsa dla żołnierzy zam-
ku strzegących dostarczano. Tę więc daninę i nocną straż zwano: Strożam.

Monetario non obediant. Monetarius, sive Quaestor, Pod skarbiego, czyli poborcę 
celnych podatków publicznych zna czyło, któremu w opłacie od rzeczy i towarów  
z inąd na wła sną potrzebę przywożonych konwent miechowski i jego pod dani nie 
ulegali.

Powóz et Podwode non tribuant, Bolesław Chrobry tak szykownie urządził w mia-
stach i siołach konnych posłańców, których właściciele dóbr i gruntów dostarczali, 
że czemprędzej, jak pisze Długosz pod r. 1005 str. 146 donoszono kró lowi ważniej-
sze w kraju wydarzenia; niemniej król do urzę dników swe przez te konne podwo-
dy przesyłał rozporządze nia. Podobne też urządzenie podwód i następni królowie 
za chowali. Polscy monarchowie Bolesław Kędzierzawy, Mieczy sław, Kazimierz II,  
a nawet i Bolesław Wstydliwy wnuk jego, od wymienionych robót, danin i podatków 
publicznych uwolnił klasztor miechowski i jego poddanych; wszakże w wiekach na-
stępnych te przywileje miechowskiemu klasztorowi nadane, odwołane zostały. Na-
kielski 1. l. str. 93, 180.
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narchowie chrzesciańscy, a na którem Zbawiciel ród ludzki odku-
pił i krwią swoją je uświęcił.

Pierwszym fundatorem i dobroczyńcą był Jaksa książę z Syr-
bii50), o czem wyżej mówiliśmy. Kronikarze nasi podają, że kiedy Syr-
bia już podczas Krzywoustego między Sasów, Czechów i Polaków 
rozerwaną została, niemieckie za Odrą gwałty i posessye rugowały  
z rodo witych siedlisk dawne Słowiany; ci sobie u Polaków, łą cząc się 
z ich narodem, pewniejszego szukali przytułku i familije swoje roz-
krzewiali51). Trzej zatem syrbscy ksią żęta: Jaksa, Wincenty i Święto-
pełk herbu Gryf, słysząc głośną sławę walnych zwycięztw Bolesława 
III polskiego monarchy, szczególniej w pozaodrzańskiej w 1107 r. 
po trzebie, zawrzeli sławy rycerskiej zapałem, około r. 1108 przyby-
li na polską ziemię, a z nimi dwaj bliscy krewni: Michora i Kreko-
cha52). – Jaksa razem ze Świętopełkiem waleczny bohater za pano-
wania Krzywoustego dał Pola kom wielkie w bojach, szczególniej  
w 1109 r. pod Nakłem, swej zręczności dowody, i za to wspaniały ten 
mo narcha dobrami go obdarzył. Oprócz tego nabył on w ziemi kra-
kowskiej na swoję własność znaczną wiosek liczbę. Połączył się mał-
żeństwem z córką Radosława hrabiego z domu Odrowążów; a ta po-
wiła mu dwóch synów; Jaksę około r. 1116, którego młodszym zwa-
no, i Stefana r. 1118. Umarł Jaksa  starszy około r. 1159 i pochowa nym 

50) Bogufał na kar. 41. – Marcin Fryderyk Rabę w dziele swem pod tytułem: Jaxa von 
Copnic, w Berlinie w r. 1856 wydanem, powiada, że Jaksa von Copnic, Eroberer der Feste 
Brandeburg, nie był Sławian naczelnikiem – kein Slavenhäuptling in der Mark Brandeburg, 
sondern ein polnischer Heerführer – i że w kronikach brandeburskich jest nazwany księciem 
polskim i wojownikiem; że był zięciem Piotra Dana i fundatorem miechowskiego 
klasztoru. – Konst. Hoszowski o Brakteatach Jaksy str. 43. – Zgodnie z Rabem  twier-
dzimy, że Jaksa fundator klasztoru miechowskiego był Polakiem i wodzem polskich 
zastępów, bo o tem pisze Długosz pod r. 1162 i Kromer w 6tej księdze swej kroniki. 
Urodził się on około 1116 r. na polskiej ziemi z córki Ra dosława hrabiego z domu Od-
rowążów; ale żeby ojciec jego, starszym Jaksą zwany, nie miał pochodzić ze Syrbii za-
odrzanskiej i nie miał być księciem nie koniecznie idącym z linii panujących książąt 
Syrbii, jak polscy kronikarze mówią, tego nawet Marcin Rabe w dziele swem nie za-
przecza, skoro Jaksę z Miechowa zowie, lubo nie pruskim, lecz polskim książęciem.
51) Naruszewicz hist. narodu polsk. wyd. krak. 1859 r. str. 266 przyp. 3.
52) Dowodzą dwa dyplomy jędrzejowsk. i miechowsk. klasztoru, Nakielski 1. c. str. 11
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został w kościele jędrzejowskiego klasztoru53). Młod szy Jaksa pojął 
w r. 1144 żonę rzadkiej pobożności nie wiastę, córkę Piotra Dana, Du-
nina, hrabiego ze Skrzynnej, którego Bolesław III uczynił gubernato-
rem Wrocła wia i rządcą kaliskiej i kruszwickieśj ziemi54). Szedł Jaksa 
za wskazówką nieskażonej cnotliwości swych rodziców, naśladując 
ojca w rycerskiej sławie, a matkę w pobożnych czynach prawej chrze-
ścianki. Wystawił on dwa klasztory: miechowski w r. 1162, a zwierzy-
niecki w r. 1181 i do niego sprowadził PP. Norbertanki w r. 1185. Do-
biegł doczesności kresu w 1190 roku55). 

Innocencyusz III papież bullą swą, z dnia 16 paź dziernika 1208 
roku, którą tu przy końcu pod A dołą czamy, zatwierdził miechow-
skie zgromadzenie i wszystkie przywileje, dary i ofiary, jakiemi do-
broczynna panujących książąt i panów polskich ręka od r. 1162 do r. 
1200 klasztor miechowski uposażyła.

Nie zaspokoiła się wrząca dobremi czyny bogatych panów pol-
skich pobożność zaprowadzeniem w samym tylko Miechowie zgro-
madzenia Kanoników Grobu Pańskiego, lecz ten instytut w całej Pol-
sce rozkrzewić usiłowała. Jakoż Eudoksya księżna gnieźnieńska, cór-
ka Wszewłodzimirza, halickiego książęcia, a wtóra żona Mieczysława 
III, dała miechowskiemu zgromadzeniu cztery wsie w Wielkiejpol-
sce: Grodzisko, Grochutow, Janków i Syrchów, i zobowiązała zgro-
madzenie, by dwunastu Kanoników św. Grobu ze swym przełożo-
nym w wystawionym w Grodzi sku kollegium mieszkających, dzien-
ne i nocne kapłańskie pacierze w kościele śpiewało. Wszakże zawie-
dziona zo stała ta pobożna pani w swem postanowieniu i darze56), al-
bowiem te cztery wsie podstępem niejakiego Grzegorza szlachcica za-

53) Dowodzi kamień grobowy w Jędrzejowie, na którym wyryte wyrazy: Jaksa de Miechów.
54) Naruszewicz 1. c. rok 1144, str. 265 i 266.
55) Nota… Podajemy tu dla pamięci opis jego wizerunku z malowidła na sklepieniu 
dawnego kościoła w Miechowie umieszczonego. Był Jaksa wzrostu średniego, miał 
twarz kształtną, pięknym zdobną rumieńcem, postawę ciała wspaniałą; a poważna 
mowa jego i czyny godne były senatorskiego krzesła.
56) Długosz liber benef. w końcu funduszów kaszt. miechow.



42

mieniono za jednę niewielką wieś Głuchów, w powiecie szkalbmir-
skim położoną, a tak kościół w Gro dzisku zubożony ledwo jednego 
kapłana funduszem swym wyżywić może.

Prawie równocześnie z wystawionym klasztorem mie
chowskim, bo we trzy lata później, Michora, pan bogaty, a Jaksy fun-
datora bliski krewny, dał miechowskiemu klasz torowi dziedziczne 
swe cztery wsie, które blisko Bochni posiadał: wieś Chełm z kościo-
łem na wyniosłem wzgórzu położonym, z przyległemi Nieszkowi-
cami, Moszczenicą i Mszczecinem. U podnóża tej góry bystra pły-
nie rzeka Raba i w półkolu obmywa jej brzegi. Kościół na Cheł mie 
dawniej był drewniany, pod imieniem ś. Jana Chrzci ciela, atoli kil-
kuwiekową starością pochylony, wywrotem zagrażający, zgromadze-
nie miechowskie zburzywszy, w 17 stuleciu nowy wymurowało, któ-
ry w 1835 roku ks. To masz Nowiński biskup biblijski, a ostatni jene-
rał zgro madzenia Kanoników ś. Grobu, wezwany przez ks. Cyglera, 
tarnowskiego biskupa, konsekrował; a cztery wy mienione wioski po 
rozgraniczeniu w roku 1772 wscho dniej Polski od zachodniej, au-
stryackiemu dostały się rządowi.

Hrabia Radosław ze starego Odrowążów domu ród swój wy-
wodzący, jak tego dowodzi na dawnym obrazie w kościele skary-
szowskim jego wizerunek w pancerzu z herbem Odrowąż, na któ-
rym jego żona z siedmiorgiem dzieci jest umieszczona. Ten odważ-
ny bohater, jakich w owych czasach Polska nie mały poczet liczyła,  
z nie szczęśliwej z Prusakami wojny, w której polskie rycerstwo na 
błotniste trzęsawiska zdradą naprowadzone w r. 1167, prawie wszyst-
ko wyginęło, a nawet książę Henryk mężnie broniąc się zabitym zo-
stał, Radosław z małą liczbą swe go żołnierza dziwną Opatrznością 
Bożą wyratowawszy się szczęśliwie, pod miłą każdemu Polakowi oj-
czystą powró cił strzechę. Radosław pobożną wdzięcznością ku Bogu 
wiedziony za ocalenie siebie w pruskiej porażce, dla ucz czenia Gro-
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bu Pańskiego, którego chwała coraz bardziej w polskim szerzyła się 
narodzie, dał miechowskiemu zgro madzeniu miasteczko Skaryszów  
z parafialnym kościołem, a oprócz tego dodał dwie wsie: Twarogową 
Wolą i Dzierzchów, w sandomierskiej ziemi położone57).

Kościół w Skaryszowie drewniany, pod imieniem św. Jaku-
ba Apostoła mniejszym zwanego, z modrzewiu wy stawiony długo 
istniał; do jego parafii należało 23 wsi; proboszcz i czterej kanonicy  
z miechowskiego klasztoru parafialną czynili posługę, a przytem 
nauczali młodzież miejscową w szkole parafialnej. Z tej małej szko-
ły wy szedł Jakub ze Skaryszowa, którego Hejm, biskup wro cławski 
pod swoją przygarnął opiekę i wnukiem swym go nazwał. A Leszek 
Biały, polski monarcha, dla wielkich cnót jego i mądrego załatwiania 
spraw w trudnych wy padkach, szlachectwem go ozdobił; potem go 
rzeczony biskup wrocławskim i bamberskim uczynił kanonikiem;  
a w końcu za wpływem Bolesława Wstydliwego Jakub zostawszy dzie-
kanem krakowskiej katedry, czynnie praco wał około kanonizacyi  
ś. Stanisława, krakowskiego biskupa i męczennika; i tu w Krakowie 
dokonał żywota.

Oprócz czterech w dyplomie patryarchalnym w roku 1198 wy-
szczególnionych kościołów i dóbr, pobożni polscy panowie widząc 
zakonników miechowskiego zgromadzenia w duchu apostolskiej 
pracy żarliwie postępujących, ich skrzętną około parafian posługę, 
korzystne w szkółkach przy ich kościołach dzieci nauczanie; a przy 
każdym ich kościele zaprowadzone domki dla schronienia ubogich 
i chorujących starców: przez odstąpienie miechowskiemu zgroma-
dzeniu prawa nadawnictwa zwiększyli liczbę ko ściołów do tego za-
konu należących. Jakoż w roku 1214 hrabia Zemeta z małżonką swo-
ją dał miechowskiemu klasztorowi wieś Uniejów z murowanym ko-
ściołem para fialnym, pod imieniem Wita świętego, milę od Miecho-

57) Radosław ten był synem tego Radosława z domu Odrowążów, którego córkę Jaksa 
starszy około 1115 roku pojął za żonę.
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wa odległą. Wieś tę klasztor miechowski aż do suppressyi w r. 1819 za-
padłej, posiadał.

Słysząc Andrzej, król węgierski, wielką zaletę za konu Kanoni-
ków Grobu Zbawiciela, gdy jeszcze w Pale stynie istniał, zawrzał go-
rącem pragnieniem zaprowadze nia go i w węgierskiem królestwie.  
W hrabstwie Szarisz dał wieś Komłoss, wystawić kazał dom i nie-
wielki ko ściół; do niego zatem sprowadził z miechowskiego zgro
madzenia trzech kapłanów, chcąc rozkrzewić ten zakon po całem 
węgierskiem królestwie. Lecz dla częstych na padów tureckich na wę-
gierską krainę, przesiedlili się Ka nonicy ś. Grobu około r. 1313 ze wsi 
Komłoss do Spiża, prowincji bliższej królestwa polskiego, o czem ni-
żej bę dziemy mówili.

Po śmierci Michała, przełożonego miechowskiego klasztoru, 
zgromadzenie wybrało z pomiędzy siebie w 1233 roku księdza Hen-
ryka rodem ze Szlązka, w naukach wy kształconego kapłana, i posa-
dziło go przy rudlu swego zgromadzenia. Gorliwy ten o chwałę Bożą 
przełożony, nie tylko spełnił, ale nawet przewyższył powziętą o so-
bie nadzieję. Widział on, że mały kościółek pod imieniem ś. Katarzy-
ny P. męczenniczki, przez Jaksę wystawiony, jest wielce niedogodny 
i dla powiększonej liczby Kano ników, i dla parafian, którzy tłumnie 
przychodzili na uro czyste nabożeństwo; naradziwszy się ze zgroma-
dzeniem, zajął się przedewszystkiem wymurowaniem wielkiego ko
ścioła obok dawnego. Kamień węgielny poświęcił osobi ście Wisław, 
biskup krakowski. Po kilkuletniej robocie stanęła świątynia Pańska 
w Miechowie w gotyckim kształ cie, pod imieniem Ducha świętego. 
Przy kościele dźwignął Henryk wspaniałą wieżę, którą dzisiaj jeszcze 
wi dzimy; wszakże nie w kształcie okrągłej kuli, jak teraz jest, lecz koń-
czysta kopuła ja zdobiła.

Istniał kościół miechowski nakładem zgromadzenia wystawio-
ny aż do roku 1745. W tym bowiem roku dnia 19 kwietnia powstał  
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w Miechowie tak gwałtowny pożar, któremu jeden płochy i nie-
ostrożny mieszczanin dał po wód, że całe miasto, klasztor i kościół 
gwałtowne znisz czyły płomienie. Facyata spadła, mury kościoła 
przepa lone, i wszystkie starożytne pamiątki i ozdoby zniszczone zo-
stały. Kanonicy Grobu Pańskiego za szczególną gorli wością ks. Ra-
dlińskiego, jenerała, jęli się stawiania nowego kościoła w Miecho-
wie i własnym nakładem wymurowali we włoskim guście ten przy-
bytek Pański, który obecnie widzimy, a który według znawców archi-
tektury, jest dwu dziesty ósmy w liczbie pięknych w Europie kościo-
łów. Następne czasy wojenne, w których ojczyzna potrzebowała za-
siłku od mieszkańców i obywateli, nie dozwalały zgro madzeniu mie-
chowskiemu tak szykownie i zdobnie urzą dzić swego kościoła, jak 
go teraz widzimy. Wszakże przy schyłku ośmnastego stulecia, kiedy 
po burzy zajaśniała błoga pokoju pogoda, czynnie zajęło się ukoń-
czeniem świą tyni Pańskiej pod tytułem ś. Grobu jerozolimskiego 
wy stawionej. Ks. Tomasz Nowiński, ostatni, niestety! jenerał zgroma-
dzenia Stróżów Grobu Chrystusowego, podczas swego w Rzymie na 
naukach bawienia, nabrał dobrego smaku w bazylice Piotra święte-
go, zarządził, by kolorową mozajką ozdobić wielki ołtarz, w którym 
unosi się w wiel kości człowieka Zbawiciel z grobu niżej umieszczo-
nego; między kolumnami obok umieszczonemi stoją trzy nie wiasty: 
Marya Magdalena, Marya Salome i Marya Kleofasa; po obu bokach 
przed ołtarzem klęczą na wzniosłych podstawach dwaj aniołowie  
w wielkości człowieka z ka dzielnicami. Wyszczególnione wyżej po-
stacie: Zbawiciela, trzech niewiast i dwóch aniołów, są z gipsu kształt-
nie wykonane. W miechowskim kościele jest szesnaście ołta rzów,  
a każdy kolorową mozajką zdobny, mieści w sobie obraz z Rzymu 
sprowadzony niepospolitego pęzla; ta koż wielkiego chóru facyata 
czerwoną kolorową mozajką powleczona. Na chórze piękne organy 
z sześcią miechami tak zwane: ćwierć całych organów. Po obu stro-
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nach ko ścioła pod sklepieniem są z ciosowego kamienia ganki, na 
których miała być balustrada umieszczona. Obok ko ścioła wznosi 
się z sześcioma piętrzeniami dźwigniona wieża, a na niej wspania-
ła krągła kopuła, na kształt wielkiej kuli na podstawie umieszczona, 
na wzór kopuły przy kościele ś. Piotra w Rzymie, miedzią pokryta. 
Dach na kościele jest w jednej połowie miedzią, a w drugiej płaską da-
chówką pokryty. Teraźniejszy kościół miechowski w 1802 roku kon-
sekrowany jest jasnym dowodem, że XX. Kanonicy Grobu Pańskie-
go, używali swych dochodów nie na prywatną i osobistą korzyść, lecz 
na chwałę bożą i publiczną kraju ozdobę.

Krzewiło się coraz bardziej zgromadzenie księży Ka noników 
Grobu Chrystusowego, nietylko na polskiej ziemi, ale też i w przy-
ległych prowincjach. Książęta i biskupi słysząc głośną sławę księdza 
Henryka przełożonego mie chowskiego klasztoru, że mąż ten oświe-
cony i pobożny, który swoje nauki świętobliwem utwierdzał życiem, 
ze swem zgromadzeniem wiernie zachowuje obowiązki swego po-
wołania, podejmuje pracę około nauczania dzieci w szkół kach pa-
rafialnych i pielęgnowanie starców, kalek i cho rujących biedaków w 
szpitalach, pod jego zarząd odda wali dobrze uposażone swe kościoły  
i domy kollegialne. Jakoż ksiądz Tomasz, biskup wrocławski, z fami-
lii Kozłarogi, w r. 1239 wezwał ks. Henryka, by ze swego zgromadze-
nia posłał członków do obszernego kollegium, które jego poprzed-
nik w mieście Nysie w Szlązku, pod tytułem szpitala dla 30tu star-
ców i chorujących ubogich wystawił, a które ks. Tomasz biskup za ze-
zwoleniem wro cławskiej kapituły ze stołowych dóbr swoich dobrze 
w Ołomachowskiej kasztelami uposażył. Ksiądz Henryk prze łożony 
ochotnie przyjął ten obowiązek, i od razu posłał sześciu członków ze 
swego zgromadzenia na mieszkanie i do obsługi starców umieszczo-
nych w wymienionym szpi talu. A lubo Tomasz biskup zostawił przy 
sobie i swych następcach prawo nadawnictwa i szczególny nadzór  
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i opiekę dobroczynnego w Nisie zakładu, jednak członkowie z mie
chowskiego klasztoru przysyłani mieli zarząd i administracyą do-
chodów wymienionego domu schronienia ubo gich aż do ośmnaste-
go stulecia, w którem rząd miejscowy zabrał dobra na skarb, rozwią-
zał zakład, a tak i administracya się skończyła.

Kronikarze polscy podają, że Bolesław Łysy, zwany Rogatka, 
książę lignicki, a syn Henryka Pobożnego, w r. 1257 żądał od wyżej 
wymienionego Tomasza biskupa dziesięciu tysięcy grzywien, a gdy 
biskup nie mógł od razu dać mu żądanych pieniędzy, Bolesław ujął 
niespodzianie sędziwego biskupa, poświęcającego kościół w Gorczy-
nie, i dwóch z nim kanoników: Bogufała i Hekkarda, skuł ich kaj-
danami i w zamku lignickim w ciemnicy osadził. Pełka arcybiskup 
gnieźnieński chcąc uwolnić Tomasza biskupa i z nim uwięzionych 
kanoników, zwołał synod do Łęczycy i pod karą kościelną upo-
mniał Bolesława; a gdy ten nie chciał uwolnić jeńców z więzienia, ar-
cybiskup udał się do papieża i zapytał, co ma czynić z upartym księ-
ciem? Tymczasem Tomasz biskup twardem więzieniem znękany, rad 
nie rad dał Bolesławowi dwa tysiące grzywien i sno pową dziesięcinę  
w swej dyecezyi na pieniężną zamienić pozwoliwszy, z więzienia zo-
stał uwolniony. Wszakże po niedługim upływie czasu Bolesław tej 
samej uległ karze, bo to powiedział Chrystus: „Jaką miarką mierzy-
cie, taką wam będzie odmierzono”. Konrad, brat Bolesława, ujął go 
i wtrącił skutego do ciemnicy, i poty go więził, póki mu Bolesław nie 
dał połowy tych pieniędzy, które nie słusznie wymógł od wrocław-
skiego biskupa i dwóch ka noników.

Przemysław książę wielkopolski, syn Władysława Plwacza, mąż 
wielce świętobliwy, skoro dokończył w r. 1243 budowy wielkiego 
szpitala i kościoła pod imieniem ś. Jana na gnieźnieńskićm przed-
mieściu, którą ojciec jego był rozpoczął, zagrzany przykładem Toma-
sza, wrocław skiego biskupa, zgodnie z wolą swej matki Helingi, czy-
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li Jadwigi i z młodszym bratem swym Bolesławem, Poboż nym na-
zwanym, oddał Henrykowi, miechowskiemu prze łożonemu pod za-
rząd i obsługę wymieniony szpital po książęcemu hojnie uposażony.

Dwaj ci wielkopolscy pobożni książęta: Przemysław i Bolesław, 
mąż Jolenty błogosławionej, jedenastu wiosek z jeziorami i lasami 
funduszem szpital gnieźnieński na wieczne czasy opatrzyli. Ks. Hen-
ryk przełożony nieskoń czenie ucieszył się z tego, że pod jego sterem 
zgroma dzenie miechowskie coraz bardziej krzewiło się i utwier dzało 
prawie we wszystkich prowincyach polskich, z wdzięcz nością zatem 
przyjął od wielkopolskich książąt pod swój zarząd obszerny szpital 
gnieźnieński, i niezwłocznie posłał do niego rządzcę i ośmiu kanoni-
ków z miechowskiego klasztoru. W tym zakładzie miało się mieścić  
z woli fundatorów około czterdziestu ubogich starców, babek, kalek 
i chorujących biedaków, którym Kanonicy ś. Grobu udzie lali ze szpi-
talnego funduszu wszelkie zasiłki na potrzeby życia, odzież, lekarza  
i leki, by tym środkiem osłodzić resztę dni przygodami i wiekiem 
skołatanych starców, i na łonie dobroczyńców dokołysać ich do zgo-
nu. Wszakże wymienionego szpitala fundator zakazał przyjmowa-
nia lu dzi przewrotnych, zdzierców i gwałcicieli; a przyjęci do zakładu 
starcy byli obowiązani przesełać do Boga swe ranne i wieczorne mo-
dły za familią swych fundatorów. Obok zakładu ubogich w Gnieź-
nie była zaprowadzona szkoła, w której Kanonicy ś. Grobu uczyli 
młodzież gnieź nieńskich mieszkańców. Książe Przemysław zastrzegł  
w swej ordynacyi, by z jego funduszu kilkanaście prawdziwie ubo
gich, a do szkoły uczęszczających dzieci żywiono, nie da jąc im odzie-
ży. W szpitalnem kollegium gnieźnieńskiśm zawsze mieszkało oko-
ło dziesięciu z klasztoru miechow skiego przysyłanych Kanoników; 
z tych trzej byli do szkoły przeznaczeni, reszta zajmowała się starców 
obsługą. Istniał ten w Gnieźnie szpital zamożnością polskich ksią-
żąt dźwigniony od 1243 roku aż do r. 1820 pod zarządem i ob sługą 
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członków miechowskiego zgromadzenia; lecz niestety po zniesie-
niu w 1819 r. klasztoru w Miechowie, to wiano pobożną ręką starych 
przodków naszych zawiązane, rząd pruski w roku 1820 odebrał, szpi-
talne sioła włączył do swego skarbu, ubogich starców z zakładu wy-
dalił, a po zostałym Kanonikom ś. Grobu po 100 talarów rocznie wy-
znaczywszy, polecił im rozejść się i przy innych kościo łach szukać 
dla siebie do życia funduszu.

Władysław książę opolski i raciborski, idąc za wska zówką po-
bożności ojca swego Mieczysława, dał w 1255 roku klasztorowi mie-
chowskiemu wieś Charzów i zobowiązał zgromadzenie, by się mo-
dlono za dusze jego ro dziców i familią fundatora. Później Kazimierz 
syn jego, książę bytomski, jak pisze Długosz o klasztorach w dyece-
zyi krakowskiej, litością rozczulony nad żebractwem w jego pań-
stwie, które nędzą ściśnięte, tułające się po miastach i wioskach żyw-
ność wypraszało, kazał wystawić w Charzewie drewniany szpital dla 
żebrzących biedaków. Wszakże niedługo potem uznał wielką niedo-
godność z wy stawionego na wsi odległej od miasta, domu schronie-
nia ubogich, za zezwoleniem Muszkaty krakowskiego biskupa wy-
stawił w Bytomiu na przedmieściu szpital drewniany i kościół pod 
imieniem Ducha św. dla starców i choru jącego w mieście ubóstwa, 
i oddał go w zarząd i opiekę Kanonikom miechowskiego klasztoru; 
zwiększył fundusz dla bytomskiego szpitala, dodał wieś Krasnydąb, 
młyn i trzy łany gruntu, przy tem wystawił dom dla Kanoni ków. 
Rząd pruski po suppressyi klasztoru w Miechowie zabrał te dwie 
wioski, wyznaczył 1000 talarów dla ple bana w Charzowie.

Kiedy Wacław król czeski i polski w r. 1300 uskramiał mazo-
wiecką szlachtę, Węgrzy i Rusini (Cumani) z namowy Władysława 
Łokietka, który zostawszy przez Wacława wyparty z Polski, gościł  
u Amadea wojewody węgierskiego, wtargnęli do ziemi krakowskiej, 
zrabowali ją; uczynili napad na klasztor i kościół miechowski, złupi-
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li go ze wszystkich sreber, apparatów i ozdób tak sro motnie, że tylko 
gołe ołtarze i wypróżniony skarbiec zo stał. Z wielkiemi łupy skokiem 
do Węgier wrócili, nim król Wacław z Mazowsza z wojskiem zdążył. 
Było to przysposobione do poniesienia tej wielkiej klęski, jaką po nie-
długim czasie Władysław Łokietek ucisnąć miał mie chowskie zgro-
madzenie. 

Wacław król czeski i Polski świętobliwym skonem w Pradze  
w r. 1305 przeniósł się do wiecznego żywota. Dziejopisowie nasi po-
dają, że ten monarcha wprowadził do Polski szerokie grosze prazkie  
i półgrosze z czystego srebra. W tym samym 1305 roku wrócił z wy-
gnania Władysław Łokietek i został królem polskim ogłoszony;  
w roku 1310 urodził mu się syn Kazimierz, którego dzieje polskie 
Wielkim zowią. Władysław wróciwszy do Pol ski zwiększał liczbę na-
rodowego wojska; na utrzymanie żołnierza potrzebował pieniędzy,  
a tak zaczął wielkiemi podatkami i daninami uciskać Polaków nie-
przywykłych do nadzwyczajnych a wielkich ciężarów. Budziła go do 
tego i zemsta, jak się domyślać należy, za wydalenie go z kraju. Nało-
żył on szczególniej na mieszkańców Kra kowa nadzwyczajne podat-
ki; to obruszyło obywateli kra kowskiego grodu. Przywodził wówczas 
Krakowianom wójt (advocatus) imieniem Albert rodem z Czech; 
podniósł w Krakowie rokosz przeciw królowi w r. 1311 uśmierza
jącemu powstanie na Mazowszu, i wezwał do Krakowa Bolesława 
opolskiego księcia. Przybył wezwany Bolesław, a że załoga w zamku 
wiernie trwała przy Łokietku i nie poddawała się, Bolesław zamiesz-
kał w domu Alberta wójta, przy ulicy mikołajskiej, gdzie teraz mają 
klasztor zakonnice Dominikanki. Łokietek dowiedziawszy się o ro-
koszu Krakowian, wyprawił do księcia opolskiego po selstwo, by się 
wydalił z miasta, jeśli nie życzy sobie doznać królewskiego oręża. Ja-
koż Bolesław wyjechał z Krakowa, a z nim i Albert i główni uczest-
nicy związku. Władysław wszedł do Krakowa, czterech do spisku 
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na leżących obywateli śmiercią ukarał; dom Alberta i wszyst kie dobra 
jego zabrał na skarb królewski. Chciało mieć nieszczęście, że ksiądz 
Henryk przełożony miechowski, rodzony brat Alberta, wydzierżawił 
mu obszerną wieś klasztorną, Łętkowice, nad rzeką Srzeniawą, którą 
Gniewomira i jej syn, dała była klasztorowi, z osadą trzy dziestu kmie-
ci; Łokietek i tę zabrał z innemi Alberta włościami. Oprócz tego lu-
dzie złośliwi a niesumienni obrzucili potwarzą i podejrzeniem księ-
dza Henryka i mie chowskie zgromadzenie u króla, jakoby i on do spi-
sku należał. Władysław srodze rozgniewany, wypędził kano ników z 
Miechowa, zabrał wszystkie ich dobra na skarb, utworzył z nich kasz-
telanią; a w klasztorze umieścił rządzcę, niejakiego Jana Budnickiego, 
twardego serca i przewrotnego umysłu człowieka58).

Zgromadzenie miechowskie tak pięknie z początku rozwijają-
ce się, nagle i niewinnie srogiem uciśnione prze śladowaniem, uda-
ło się w roku 1312 do Klemensa V papieża z prośbą o wstawienie się 
za niem do Włady sława polskiego monarchy. Papież swem Brewe  
z dnia 19 Października 1312 r. zaczynającem się: „Dilectis filiis Praepo-
sito et Fratribus Domus Sepulchri Dominici Hierosolimitani in Miechów 
etc” upomniał króla Władysława, by dobra, które klasztor miechow-
ski przez fundatorów i dobroczyńców sprawiedliwie posiadał, przez 
poprzednich papieżów i polskich monarchów zatwierdzone, oddał 
miechowskiemu zgromadzeniu. Wszakże Władysław Łokietek nie 
wykonał odrazu papiezkiego nakazu; tak więc kanonicy Grobu Pań-
skiego z własnych wyparci siedzib, zmuszeni zostali szukać dla siebie 
przytułku w zagranicznem ustroniu.

Nadmieniliśmy nieco wyżej, że Henryk przełożony miechow-
ski przed parą laty zamienił wieś Komłoss z ko ściołem i domem, któ-

58) Maciej z Miechowa księ. 4 r. 8. – Kromer księ. 11  pisze: “Insimulatus est etiam Joannes 
Muscata episcopus Crac. conscius fuisse illius defectionis... Quin ad miechoviensem quoque, omnis 
culpae expertem, serpsit poenae contagio nam Lentowice pagum luculentem et uberem ei Vladislaus 
ademit, propterea quod ejus usam fructum, Albertus advocatus, praepositi frater habebat. – Codex M. 
S. Convent. miechov. a.1311.
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re król Andrzej był dał w Wę grzech w r. 1223 miechowskiemu zgro-
madzeniu, za wieś Landek z przyległościami, kościołem i domem na 
Spiżu, bliższą polskiej granicy. Henryk przełożony przeniósł w r. 1313 
zgromadzenie miechowskie do wsi Landek, i tu w domu przy para-
fialnym ś. Mikołaja kościele swych umieścił kanoników. Uciskać 
się zatęm i tulić musieli kanonicy ś. Grobu, przy Landeckim koście-
le w domu i prywatnych chatach niemal przez cztery lata, póty, aż 
Wszechmocny położył na nich rękę swego zmiłowania.

Oddział czwarty.
Powrót zgromadzenia do miechowskiego klasztoru.

Pisze Miechowita, że w roku 1312 tak wielki głód ucisnął naród 
polski, iż ludzie za pokarm najpodlejszych rzeczy używali, by zaspo-
koić żołądka łaknienie, wiele też ludu z głodu umarło; a w roku 1313 
po głodzie na stąpiło zaraźliwe powietrze i bardzo przerzedziło na-
ród polski. Wzdrygnął się Władysław ciężkich klęsk, które tak srogo 
przez 2 lata naród polski trapiły; oprócz tego z przekonania okaza-
ła się jasna niewinność miechowskiego zgromadzenia, że to podejrz-
liwym tylko domysłem o związek, wydalone zostało. Albowiem ka-
nonikom Grobu Pańskiego z ustawy swej pod ciężką karą, zakazano 
mie szać się do zaburzeń przeciwko prawemu monarsze, i nie ma śla-
du w aktach konwentu miechowskiego, iżby który z członków miał 
należeć do związku politycznego. Ze związkowej zatem przyczyny 
Władysław nie oddał Ja nowi Muszkacie bieckiego klucza dóbr bisku-
pich, które wtedy był mu zabrał. Tak więc po pięcioletnim wy gnaniu 
król przywrócił kanoników do miechowskiego kla sztoru, oddał im 
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dobra klasztorne, wyjąwszy tylko wieś Łętkowice, którą na własność 
skarbu obrócił. Z wielką radością mieszkańcy Miechowa przyjmo-
wali wracających kapłanów z pięcioletniego wygnania, całe prawie 
miasto uradowane wyszło przeciw nim i z wyciągnionemi rękoma 
witało ich jako ojców swych, i uroczyście do kościoła wprowadziło.

Zdawało się zrazu, że istnienie zgromadzenia mie chowskiego 
w gruncie swym władzą panującego monarchy zachwiane zupełnie 
upadło; lecz gorliwi o zakon swój ka nonicy, w swym ucisku rozszedł-
szy się po polskiej krai nie, u innych pobożnych Polaków wyjedna-
li dla siebie przytułek i względy. Jakoż Wacław książę mazowiecki 
w roku 1320 darował kanonikom ś. Grobu prawo nadawnictwa do 
dwóch w księstwie swem kościołów parafial nych, w Rembowie i Wy-
szogrodzie z nadanemi fundu szami.

Objawiała się coraz więcej pobożna litość ksią żąt i panów za-
możnych nad skwierkiem i nędzą biednego ludu polskiego. Dwaj 
zatem książęta w ziemi Dobrzyń skiej, Władysław i Bolesław z mat-
ką swą Anastazyą z gruntu wystawili szpital i kościół pod imie-
niem najśw. Panny Maryi i śś. Apostołów Piotra i Pawła w mieście 
Rypinie; a idąc śladem stryja swego Wacława mazowiec kiego ksią-
żęcia, dobrze w dochody uposażone, dom szpi talny ze szkołą od-
dali w posiadanie i zarząd kanonikom miechowskiego zgroma-
dzenia, z obowiązkiem żywienia ubogich i odprawiania nabożeń-
stwa za dusze familii ksią żęcej; jak dowodzi dyplom erekcyi tego 
szpitala z dnia 24 Czerwca 1323 roku. Ksiądz Floryan z Kościelca, 
biskup płockiej dyecezyi, nietylko że zatwierdził wymie niony szpi-
tal w Rypinie i uczynione nadanie zgromadze niu miechowskie-
mu, ale prócz tego ten pobożny pasterz widząc kanoników ś. Gro-
bu starannie podejmujących pracę około posługi parafian, przy-
kładem książąt dobrzyńskich zachęcony, on także w miasteczku 
Górznie do płockiego biskupstwa należącem, kościół parafialny 
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przez siebie funduszem uposażony przyłączył do miechowskiego 
kla sztoru. 

Kazimirz III król polski, którego Wielkim zowią nasze dzie-
je, w roku 1351 zaczął stawiać na Stradomiu przy Krakowie szpital-
ne kollegium pod imieniem ś. Ja dwigi, niegdy księżnej wrocławskiej. 
Poczytujemy sobie za obowiązek objawienia celu, w jakim ten mo-
narcha zaczął stawiać wymieniony szpital na Stradomiu. Kazi mirz 
III, syn Władysława Łokietka urodził się w 1310 roku; w szesnastym 
roku swego wieku pojął żonę córkę Gedymina litewskiego książęcia, 
którą Nankier biskup ochrzcił i dał jej imię Anna; w 1333 r. wstąpił 
po ojcu swym na tron polski. W początku swego panowania Ka
zimirz wiernie chował ustawy prawa Bożego, chodząc ścieżką przez 
religią wytkniętą, miły polskiemu ludowi, milszy Bogu przez wysta-
wienie dwóch klasztorów i ko ściołów na Kazimierzu: ś. Katarzyny  
i Bożego Ciała. Po śmierci pierwszej swej żony, pojął drugą imieniem 
Adelajdę czyli Jadwigę, córkę Henryka hesskiego landgrafa. Lecz po 
owem nad Rusinami sławnem zwycię stwie, Kazimirz w pychę się 
podniósł, a stłumiwszy w sumieniu przykazania Boże, uniesion sro-
motną żądzą ciała swojego, odłączył od siebie drugą swą żonę, w żar-
nowieckim ją umieścił zamku; potem dozwalał sobie gru bych nad-
użyć, każących królewski majestat, a tak zam glił te piękne wzory cno-
ty i męztwa, któremi w po czątku swego zajaśniał panowania. Ks. Bo-
żęta, biskup krakowski z pasterskiego urzędu swojego poszedł do Ka-
zimirza i sam na sam ojcowską łagodnością odwodził króla od nie-
cnego żywota i usilnie prosił go: „Królu, rzecze: oto ja niegodny słu-
ga Boży, w jego imieniu bła gam Cię, abyś nie sromocił wielkich za-
sług, które Ci w narodzie twoim i za granicą wielkie czynią zalety. 
A jeźli się nie upamiętasz, więc i swoją religią, której wiernym jesteś 
synem, i to królestwo i swoją osobę u postronnych narodów w po-
gardę podasz”. Kazimirz sza łem gniewu uniesiony powstał na Bożę-
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tę; prócz tego mszcząc się na biskupie, poddanych jego w ziemi san-
domirskiej srodze uciskał podatkami przez Othona sandomirskiego 
wojewodę; toż uczynił miechowskiemu prze łożonemu. Biskup Bo-
żęta rzecz tę przełożył Klemensowi VI papieżowi; papież polecił, by 
jego imieniem upomnieć polskiego monarchę. Biskup odebrawszy 
od papieża pi smo, posłał je królowi przez księdza Marcina Barycz-
kę, wikaryusza katedralnego kościoła. Skoro się o tem do wiedział Ka-
zimirz, w pierwszem, uniesieniu zemsty ka zał niezwłocznie księdza 
Baryczkę w Wiśle utopić. Wy konano od razu królewski nakaz; stało 
się to w porze zimowej, wyrąbano w Wiśle przyręblę i do niej wtrącon 
został niewinny kapłan. Za tak ciężki świętobójstwa po pełniony wy-
stępek, Kazimirz ściągnął na siebie kościelną karę. Lecz ten monar-
cha był czułym ojcem ludów berłu jego poddanych; niedługo zatem 
uznał, że ciężko zbłą dził w swem uniesieniu; ze ściśnionem sercem 
szczerze skruszony zaczął ścisłą czynić pokutę i po dwóch lat upły-
wie posłał do Klemensa VI, w Awenione wtedy mie szkającego papie-
ża, Alberyka dobrzyńskiego kanclerza, bocheńskiego proboszcza,  
z rzewną prośbą o uwolnienie siebie od kary kościelnej. Papież uwol-
nił ukorzonego króla od klątwy i uczynił go uczestnikiem zasług 
ducho wnych. Szczerą pokutą wiedziony Kazimirz dla ubłaga nia ści-
słej sprawiedliwości Bożej przedsięwziął wiele dzieł pobożnych: przy-
wrócił katedralnemu kościołowi krakow skiemu przywilej uwalnia-
jący od publicznych ciężarów, który mu był odjął; potem wymuro-
wał w Polsce kilka pięknych kościołów z cegły i ciosowego kamie-
nia. Za czął on także stawiać szpitalne kollegium na Stradomiu, wła-
śnie na tem miejscu, przez które wiedziono na śmierć księdza Mar-
cina Baryczkę, blisko mostu królewskim zwa nego; chcąc je zaszczy-
cić imieniem i opieką ś. Jadwigi, polskiej i szlązkiej księżnej. Założył 
Kazimirz obszerne fundamenta i mur dwa łokcie nad powierzchnią 
ziemi wyprowadził. Budowę tego szpitala dla wczesnej śmierci, któ-
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ra go w roku 1370 zaszła, nieukończoną zostawił. Postanowił Kazi-
mirz na uposażenie szpitala świętej Ja dwigi na Stradomiu odebrać 
miechowskiemu klasztorowi siedm wsi i dwie karczmy. Wiadomo 
nam, że ostatniej woli fundatorów, na prawie natury opartej, nie go-
dzi się zmieniać, chyba tylko prawem mocniejszego, co gwał tem na-
zywamy. Chciał on być fundatorem z cudzego funduszu, a tak jego 
rozporządzenie po jego śmierci na niczem spełzło.

Po śmierci Kazimirza król Ludwik, syn Elżbiety królowej wę-
gierskiej i polskiej, a siostry Kazimirza, lubo nieco wyżej podniósł 
mury założonego kollegium na Stradomiu, jednak nie ukończył bu-
dowy. Elżbieta za tem, matka jego w r. 1375 oddała zaczętą szpitala 
bu dowę miechowskiemu zgromadzeniu, z obowiązkiem, by Bene-
dykt przełożony gnieźnieńskiego kollegium, i Marcin miechowski 
przełożony własnym nakładem i na własność swego zgromadzenia 
ukończyli wymieniony szpital i ko ściół z kollegium. Pozwoliła kró-
lowa Elżbieta prywa tnym dobroczyńcom przyłożyć się tak do ukoń-
czenia bu dowy szpitala, jakoteż do uczynienia funduszu dla star ców, 
kalek i chorujących ubogich, mających być w nim umieszczony-
mi59). Przywilej ten królowej Elżbiety dnia 23 Czerwca 1375 wydany 
niezaprzeczenie dowodzi, że kanonicy miechowskiego zgromadze-
nia z własnych docho dów w większej połowie dokończyli kollegium 
ś. Jadwigi na Stradomiu, a pobożni dobroczyńcy, zrazu bardzo mały 
fundusz zapisali na żywienie i okrycie ubogich w stradomskim za-
kładzie.

Kanonicy ś. Grobu ukończywszy wymieniony dom kollegial-
ny, skrzętnie zajęli się nadzorem i obsługą ubo gich, z Krakowa i Stra-
domia przybywających do nowego zakładu. Obywatele ziemiańscy  
i krakowscy widząc sta ranne kanoników około ubogich starców  
i chorujących zabiegi, z czasem zwiększali fundusze na utrzymanie 

59) Nakielski 1. 1. str. 309.
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ubóstwa. Ks. Stanisław, jenerał miechowski kupił wieś Hugonice, pół 
mili od Krakowa odległą, dla kollegium ś. Jadwigi w r. 1386 za 202 
grzywny szerokich praskich groszy. Istniał rozwinięty ten zakład dla 
biednych star ców przez pięć wieków na Stradomiu. Wszakże w roku 
1656 Szwedzi spalili kościół ś. Jadwigi, a gorliwi o chwałę bożą kano-
nicy z gruntu nowy kościół wymuro wali, który w siedmnastem stule-
ciu został konsekrowany.

Kiedy po ostatnim podziale Polski w roku 1796 Kraków dostał 
się pod panowanie Rządu austryackiego, c. k. Gubernium krakow-
skie upodobało sobie piękne miej sce na Stradomiu, na którem ist-
niało kollegium ś. Ja dwigi , dla wystawienia domu rządowego, jaki 
obecnie widzimy. Nadwornym dekretem z dnia 14 Grudnia 1796 
roku Nr. 18861 w zamianie za kollegium ś. Jadwigi dało pojezuickie 
opustoszałe kollegium ś. Barbary w Kra kowie, o którem przy końcu 
tego dziełka napiszemy.

Widzieliśmy wyżej, że przez Władysława Łokietka wielce za-
chwiało się istnienie kanoników ś. Grobu w Mie chowie; ale ten wyro-
zumiały monarcha odwołał postano wienie, a nawet i król Kazimirz 
syn jego w roku 1353 zatwierdził przywileje i własność dóbr miechow-
skiego klasztoru; kanonicy zatem błogiego zażywając pokoju, dzięki 
czynili Bogu za jego dobroć i miłosierdzie, a tymczasem rozkrzewia-
li swe zgromadzenie w polskim na rodzie. Wszakże szatan, stary nie-
przyjaciel mężów za konnych, żarliwie postępujących na drodze swe-
go powo łania, obudził w Kazimirzu polskim monarsze wielką nie-
chęć ku temu zgromadzeniu i jego przełożonemu za to, że ten opie-
rał się na postanowieniu króla, którem chciał odłączyć siedm wsi od 
dóbr klasztornych, dla szpitala ś. Jadwigi na Stradomiu, którego bu-
dowe rozpoczęto. Widzieli to wszyscy, że Kazimierz pokutując za 
doko nane na księdzu Baryczce świętobójstwo zamierzył wy stawić 
szpital dla ubogich na Stradomiu nie ze swego skarbu, lecz z fundu-
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szu miechowskiego klasztoru; a tak pokuta jego nie była szczerą we-
dług zasad moralnych. Kazimirz szałem gniewu uniesiony w roku 
1360 zasekwestrował wszystkie dobra i dochody klasztorne, i pod 
świecką oddał je władzę. Stary rękopism miechowskiego konwentu 
podaje: „Anno Domini 1360, rex Casimirus intromisit se de praeposi-
tura miechoviensi, et constituit saecularem procuratorem, qui multa ta-
edia fratribus generavit”. O tem nadużyciu dowiedział się Innocenty 
VI pa pież, naganił mu ten czyn niezgodny z ustawami kościelnemi  
i przywiódł mu na pamięć niedawno jego pogo dzenie się z kościo-
łem bożym i odjecie mu zasłużonej kary. Ale nie na wszystkie umy-
sły, wypaczające spra wiedliwość i prawdę, mają równy wpływ upo-
mnienia i uwagi duchowne, a tak potrzeba było silniejszego wpły wu 
na upartego króla.

Przybył w r. 1360 do Kazimirza syn wołoskiego hospodara Ste-
fan, którego młodszy jego brat Piotr wy parł z ojczyzny po śmierci 
ich ojca; usilnie prosił króla o pomoc i wprowadzenie go do posia-
dania Wołoch; przy rzekł królowi swoje i swych następców wierność 
i posłu szeństwo dla królów polskich. Kazimirz naradziwszy się ze 
swymi, przychylił się do prośby Stefana i posłał z nim swe rycerstwo. 
Piotr, młodszy brat Stefana, do wiedział się o idącem przeciw niemu 
polskiem wojsku, użył fortelu; kazał czemprędzej po obu stronach 
drogi między górami, lasem pokrytemi, popodrzynać drzewa, które  
u wierzchu popchnięte walić się miały na prze chodzące wojsko. Sko-
ro Polacy weszli w długą między lasami cieśninę, Wołosi wywraca-
niem na nich z obu stron drzew, okropną zadali polskiemu wojsku 
klęskę. Połowę porażono, a większa do niewoli się dostała60). Utra
cono 12 chorągwi, trzy wojewódzkie, krakowskiego, sandomirskie-
go i lwowskiego, i dziewięć mniejszych wojsko wych chorągwi. Cięż-
ko zabolał ten monarcha nad stratą doborowego wojska polskiego, 

60 Długosz hist. pols. rok 1359 str. 1122.
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skoro się dowiedział, że podstępem Wołochów porażone zostało. 
Niezwłocznie za tem wyprawił posłów z pieniędzmi do Wołoch na 
wykupno ocalonych jeńców polskich. Oprócz tego w tym samym 
1360 roku srogo trapiło naród polski zaraźliwe powietrze, wielka 
liczba ludu padła ofiarą śmierci. Te klęski wielce strwożyły Kazimi-
rza. Uznał on tę prawdę, że ramię Wszechmocnego jest silniejsze niż 
królów po tęga; a tak uśmierzył swój gniew na klasztor miechow ski, 
odwołał świeckiego rządzcę i oddał dobra i dochody kanonikom, 
przez dwa lata administrowane. A lubo wy mógł na nich, by mu 
do jego śmierci konwent miechow ski odstąpił dochody ze czterech 
wsi: z Chełmu, Targo wisk, Mszczecina i Nieszkowic, blisko Bochni 
położo nych, dobra te jednak po śmierci Kazimirza, konwen towi od-
dane zostały.

Nie tylko krajowe uciski dotykały klasztor mie chowski, lecz 
włoska chciwość wymagała od niego danin i swe kładła nań cięża-
ry. Miał zakon Kanoników św. Grobu jerozolimskiego w Perugia we 
Włoszech wielki klasztor; przeor tego klasztoru rozciągał swą władzę 
i nad miechowskim klasztorem, czyniąc się jeneralnym zwierzchni-
kiem, często żądał od konwentu miechowskiego danin i opłat, i te 
grożąc kościelnemi karami wymagał. Ztąd Kanonicy miechowskie-
go konwentu zmuszeni zostali udać się z użaleniem do jerozolim-
skiego patryarchy, jako naczelnika całego zakonu, na przeora klasz-
toru w Perugia Filip patryarcha, sfukał przeora w Perugia, zaka zawszy 
mu by nie przekraczał zakresu swego urzędowa nia, żadnych danin  
i ciężarów na klasztór miechowski nie kładł; wszelkie jego kary ko-
ścielne zniósł i unie ważnił61).

Wilhelm patryarcha jerozolimski, kardynał tytułu św. Klemen-
sa z uwagą zastanowił się nad odległością Polski od włoskich krajów, 
w których mieszkali patryarchowie po utraconej Palestynie. Dla bliż-

61) Dekret z dnia 7go Czerwca 1365 roku. Nakielski 1. 1. strona 287.
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szego zatem zarządu i dozoru klasztorów i probostw w Polsce i przy
ległych jej prowincyach w r. 1374 dnia 12 Marca uczy nił i zamianował 
Miechowskiego przełożonego jeneralnym przełożonym, oraz patry-
archalnym wikaryuszem. Pod bezpośrednie jego przełożeństwo od-
dał klasztory, kollegia i probostwa: w Polsce, w Czechach, na Szlązku, 
w Mo rawie i w Węgrzech; a Stolica apostolska udzieliła mu przywilej 
używania wszędzie biskupiego aparatu, jaki rzeczywistym służy opa-
tom. Biskup krakowski przyczynił ozdoby miechowskiemu jenera-
łowi, przeznaczywszy dla niego stale w katedralnym, kościele.

Polscy książęta i możni panowie widząc członków miechow-
skiego zgromadzenia przy innych kościołach czynnie pracujących 
około ludu według swego powołania, i wielką korzyść z ich posłu-
gi w polskim narodzie, nadawali nie tylko kościoły, ale też i wioski 
dla mie chowskiego klasztoru, w którym utrzymymywano liczne du-
chowieństwo i seminaryum dla posługi szpitalów i ko ściołów na 
polskiej ziemi. Lecz niesyta zazdrość, nieprzyjaciółka sprawiedliwo-
ści i prawdy, budziła naganną chciwość w niektórych obywatelach, 
a nawet w świeckiem duchowieństwie do zabierania miechowskie-
mu zgroma dzeniu nadanych wiosek i włości kościelnych, bez wzglę-
du na tę jasną prawdę, że czego nie dali, tego też z prawa natury za-
bierać nie należało. Przełożony klasztoru widząc grube pokrzywdze-
nie zakonnego funduszu, został spowo dowany wynieść sprawiedli-
wą żałobę do apostolskiej Stolicy na wydzierców kościelnego fundu-
szu. Zawiado miony o tem Bonifacyusz IX. papież, wysadził w swem 
imieniu trzech komisarzy, biskupów: wrocławskiego, poznańskie-
go, i opata tynieckiego klasztoru, i udzielił im apostolską swą władzę 
na dziesięć lat, aby ściśle rozpoznali sprawy, które sądowemu ulegają 
orzeczeniu; dobra zaś, grunta i od nich dochody przez osoby jakie
gokolwiek stanu i powołania, przełożonemu miechowskie mu i kon-
wentowi nieprawnie zabrane, by władzą Stolicy apostolskiej, pod ko-
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ścielnemi karami niezwłocznie oddać nakazali. A jeźliby który wy-
dzierca opierał się papiezkiemu postanowieniu, tego dotknąć mie-
li karą kościelną z wezwaniem pomocy rządowej władzy, bez odwo-
łania się do apostolskiej Stolicy. Sprawy zaś świeżo przez nich wyto-
czone, w dziesięcioletnej przewłoce udzielonej sobie władzy sądowo 
bezstronnie mieli rozpoznawać i wydawać wyroki62). Tak więc na nie-
jaki czas Bonifacyusz papież, utwierdził zgromadzenie miechowskie  
w posiadaniu wła sności swego klasztoru.

Jan Tarnowski hrabia na Tarnowie, wojewoda sandomirski, 
Czerwonej Rusi starosta, mąż z rodu Lecha idący, hetman zawołany, 
który rycerskiemi czyny odnosił zwycięztwa nad nieprzyjacielem, 
pan bogaty i pobożny, z wdzięczności ku Bogu, że go nie raz oca-
lił w krwawym boju i doczesnemi obsypał dobrami, dla powiększe-
nia chwały Jego na ziemi, postanowił wybudować w dziedzicznem 
swem miasteczku Przeworsku, kościół pod imieniem świętej Kata-
rzyny męczenniczki, a przy nim klasztor dla zakonników, którzy-
by i obsługę parafialną, pełnili i chwałę Bogu śpiewem oddawali. Ja-
koż w roku 1394 dokonał budowy zamierzonego kościoła i klasztoru  
w Przeworsku, i nadaniem wsi Santonowa Wola, oraz gruntami  
i ogrodami w Przeworsku dobrze uposażył. A słysząc piękne zalety 
kapłanów miechowskiego klaszto ru z gruntownej nauki, którą wier-
nem zachowaniem swego powołania utwierdzali; uczynił swą ode-
zwę do księdza Stanisława jeneralnego Kanoników św. Grobu prze-
łożonego w Miechowie; oddał mu wymieniony kościół z posagiem 
na własność jego zgromadzenia i aby posłał swych zakonników do 
odebrania i posiadania przeworskiego klasztoru. Ksiądz Stanisław, 
jenerał, przychylił się do przełożenia, odrazu posłał sześciu wykształ-
conych w nauce kapłanów do przeworskiego kollegium. Hrabia 
Tarnowski wielce był rad przysłanym kapłanom, którzy nauką i ży-

62) Bulla Bonifacyusza z dnia 9 Marca 1393 roku. Nakielski strona 335.



62

ciem moralnem byli zdolni nawracać lud nieoświecony w dobrach 
jego zbaczający od jedności wiary katolickiej, i naprowadzać go na 
niemylną drogę zbawienia. Bardzo mały był wtedy poczet kościo-
łów i kapłanów na Rusi, ale niemal cała ta prowincya od łączała się 
od nauki katolickiego kościoła. Ksiądz Maciej drugi biskup przemy-
ski uczynił kościół w Przeworsku parafialnym kościołem. Kanoni-
cy Grobu Pańskiego wierni swemu powołaniu żarliwie jęli się roboty 
około naucza nia mieszkańców w swej parafii gruntownemi zasada-
mi wiary, i odprawianiem kościelnego nabożeństwa, coraz większą 
liczbę ludu wywodząc z manowców błędu, napro wadzali go na łono 
katolickiego kościoła.

Biskupi dyecezyalni widząc tę apostolską pracę kapłanów św. 
Grobu powiększyli dochody dla przeworskiego kościoła i klaszto-
ru. Jan biskup lubuski odstąpił dziesięcin, które od włościan prze-
worskiej parafii do stołu biskupstwa lubuskiego należały. Toż uczy-
nił Maciej biskup przemyski, w którego dyecezyi ten kościół istnie je, 
z uwagi, że klasztor w Przeworsku przez hrabiego Tarnowskiego wy-
stawiony, nie posiadał jeszcze wystar czających dochodów na utrzy-
manie w nim wskazanej liczby kapłanów, odstąpił dla niego dziesię-
ciny z mia steczka Przeworska i ze wsi Studzona, blisko miasteczka 
położonej. Później w r. 1412, Jan Ilko i Mikołaj Szenko, dziedzice wsi 
Urzejowic blisko Przeworska leżącej, od stąpili przełożonemu klasz-
toru przeworskiego prawa nadawnictwa do parafialnego kościoła  
w Urzejowicach. Przybyła potem druga wieś Wola Zawadzka do fun-
duszu przeworskiego klasztoru. Kollegium w Przeworsku posia dali 
Kanonicy św. Grobu od r. 1393 aż do r. 1846; miało to kollegium  
w ostatnich latach z dwóch wsi, z folwarku na gruntach przewor-
skich i z dziesięcin 6.000 reńskich K. M. Po śmierci ostatniego pro-
boszcza ze zgromadzenia miechowskiego, rząd przywłaszczył sobie 
prawo nadawnictwa, władza zatem dyecezalna z uwagi, że probostwo 
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w Przeworsku piękny posiada fundusz, od sunęła księży Kanoników 
św. Grobu ubiegających się, a przedstawiła nań świeckiego kapłana.

Dziedzic dóbr Rudałowic i trzech wiosek, blisko miasta Jarosła-
wia położonych, urodzony szlachcic Miko łaj Mzurowski, zaszczy-
cający się herbem białego orla, pierścień w dzióbie dzierżącego63), 
gorliwy pan o rozkrzewienie nauki katolickiego kościoła, wystawił  
w dzie dzicznej wsi Kudołowice kościół i uposażył go gruntami, łąka-
mi i z trzech wsi swoich dziesięciną; przyłączył do plebańskiego do-
chodu karczmę w Rudołowicach. Tak uposażony przez się kościół 
zrazu oddał świeckiemu duchowieństwu. Wszakże po upływie kilku-
nastu lat, jego sukcesorowie widząc że świecki kapłan nie odpowiadał 
ani ich zaufaniu, ani też obsłudze parafian, w roku zatem 1446 ko-
ściół w Kudołowicach z filialnym w Tuligłowach kościółkiem oddali 
pod zarząd kapłanom mie chowskiego zgromadzenia, prawa nadaw-
nictwa odstą piwszy.

Niejaki Sando, szlachcic, mąż prawy i pobożny, dziedzic dóbr 
Falowic i Jadownik za Iłżą w sandomier skiej ziemi położonych,  
w roku 1396 za zezwoleniem Stefana syna swego, zapisał dla prze-
łożonego i miechow skiego gromadzenia wieś Jadowniki z inwen-
tarzem i za siewem. Wszakże aż po jego śmierci zapis ten i ofiara, za 
jego duszę i rodziny, miała być skutkiem uwieńczona. Ostatnią San-
dona wolą według uczynionego zapisu w roku 1396 w Wiślicy wyko-
nano. Wieś Jadowniki z innemi wioskami posiadali przełożeni mie-
chowskiego klasztoru, ale czcigodny ksiądz Maciej Łubieński jene-
ralny przeło żony miechowski, a potem arcybiskup gnieźnieński,  
w roku 1626 na jeneralnej kapitule odstąpił wieś tę na wyłączną wła-
sność zgromadzenia. 

Umyśliliśmy tu podać szczególne w tej wsi zda rzenie: W roku 

63) Generosus et Nobilis Vir Dominus Nicolaus Mzurowski, antiquissimae familiae Amadaeorum, 
quae aquilam albam corona regali aurea redimitam, et annulum aureum in rostro tenentem... expan-
sis alis in campo rubeo pro armis defert. Nakielski 1. c. str. 345.
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1631 pewien włościanin uprawiający rolą do wiosennego siewu, wy-
orał pługiem garnek w da wnych czasach w ziemię zakopany, napeł-
niony nieznanymi pieniądzmi. Szczerą prostotą wiedziony ten czło-
wiek, zaniósł garnek z pieniądzmi do dzierżawcy wioski Jadownik,  
a ten kazał mu zanieść skarb wyorany do klasztoru. Numismata  
w tym garnku w największej części wyo brażały postacie bałwanów, 
którym niegdy cześć Bogu należącą oddawano. Bardzo mało było  
z napisem: Andreas rex Hungariae; tudzież: Bella rex. Z wielkiej staro-
ści rdza tak bardzo nadpsuła te numismata, że były tak cienkie jak 
listki. Konwent miechowski kazał je stopić i kilka grzywien czyste-
go srebra uczyniły, z którego zrobiono kielich z wyzłacaną patyną64).

Ksiądz Stanisław jenerał miechowskiego zgroma dzenia, pod-
czas swego przez 13 lat wiernie sprawowanego przełożeństwa, zaku-
pił był dla konwentu wiele gruntów, łąk i wiosek, których jedna poło-
wa była klasztorowi miechowskiemu zapisana, a druga do spłacenia 
pozostała. W roku 1394 kupił dla miechowskiego klasztoru od Jana 
biskupa i od kapituły lubuskiej za sześćset grzy wien, szerokich gro-
szy praskich wieś Wrocieryż z para fialnym kościołem pod imieniem 
świętego Marcina, i z plebańskiemi gruntami, milę od miasta Pińczo-
wa odległą. Kupno wsi Wrocieryża zatwierdził król Wła dysław Jagieł-
ło dnia 5go Listopada 1394 r. Miłego wspomnienia ten polski mo-
narcha słowem królewskiem zaręczył, że się zrzeka on i jego następcy 
wszelkiego prawa i przywileju, a tak wiecznemi czasy wieś Wrocieryż 
ma należeć jako własność do miechowskiego zgro madzenia. Wszak-
że jego prawnuk Zygmunt August złamał prawo swego naddziada 
utworzywszy świecką komendataryą z dóbr do stołu księdza jenerała 
należą cych, dał w r. 1568 wieś tę z innemi dobrami księdzu Szymono-
wi Ługowskiemu, świeckiemu kapłanowi, wiel kiemu intrygantowi.

Gdy kościół w Wrocieryżu drewniany, starością pochylony, wy-

64) Nakielski 1. c. str. 347.
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wrotem zagroził, zgromadzenie miechowskie wystawiło około roku 
1448 nowy drewniany. Lecz i ten na początku dziewiętnastego stu-
lecia zbutwiały rozebrano; a za staraniem gorliwego o chwałę Bożą 
księdza Karola Januszowskiego, ówczesnego proboszcza, a mie-
chowskiego klasztoru kusztosza, zgromadzenie z niemałem przyło-
żeniem się tego zacnego kapłana, w pięknym kształcie nowy kościół 
wymurowało.

Dobiegł doczesności kresu w r. 1395 wielce czynny jenerał mie-
chowski, ksiądz Stanisław, doktor kościelnych dekretów; na jego 
miejsce obrali Kanonicy księdza Mi chała z Radomska, magistra teo-
logii, niemniej zacnego kapłana, który wtedy sprawował obowiąz-
ki kustosza klasztoru. W czternastym wieku patryarcha jerozolim-
ski mieszkał we Francyi, która pod względem jedności ko ścioła odłą-
czyła się od Stolicy apostolskiej, obierając antipopów silnie ich stro-
ny broniła. Patryarcha rodem Francuz wiązał się z narodem francu-
skim. Wtem za mieszaniu Bonifacyusz IX. papież, prawnie obrany, 
siedząc na Stolicy Piotra św. za próżne i nieważne uznał urzę dowanie 
patryarchy jerozolimskiego w zatwierdzaniu przełożonych jeneral-
nych miechowskiego zgromadzenia; a tak prawo to przy sobie za-
trzymał. Nowo zatem obra nego jenerała zakonu Kanoników św. 
Grobu swoją zatwierdził powagą, i władzą. Od tego czasu zgroma-
dzenie miechowskie bezpośrednio od samych tylko zależało papie-
ży z mocy bulli przez Bonifacyusza IX.65) wydanej. W przywiedzio-
nej bulli wyraźnie objawił papież myśl swoją, że kogo on przedstawi 
de jure na miechowskiego jenerała, tego też zatwierdzi; już on o tem 
wcześniej napisał. Albowiem kapitularne ks. Michała przez Kano
ników miechowskiego klasztoru obranie uważał de facto za nieważ-
ne, acz go zgromadzenie do zatwierdzenia przedstawiło. Zastanawiał 
się pewnie z uwagą papież, że gdyby był posłał na miechowskie prze-

65) Bulla Bonifacyusza IX, z dnia 17 Lipca 1396.
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łożeństwo jakiego Włocha, byłby nie tylko członków zgromadzenia, 
ale nawet polskiego monarchę zniechęcił; a tak rad nie rad, zatwier-
dził kanonicznie obranego księdza Michała.

Władysław Jagiełło w r. 1400 wystawił w królewskiem miastecz-
ku Leżajsku, lasami otoczonem, blisko rzeki Sanu, kościół parafial-
ny z cegły i kamienia wymu rowany, pod tytułem św. Trójcy; zobo-
wiązał ten pobożny manarcha rządzców wymienionego kościoła, 
aby się mo dlono za niego i za duszę niedawno zgasłej jego małżon-
ki, Jadwigi, jako też za dusze poprzednich i następnych polskich mo-
narchów. Król Jagiełło opatrzył kościół leżajski pięknym funduszem 
składającym się z blisko położonego folwarku, z gruntów, łąk, ogro-
dów, jeziora zwanego Kzandza, i wolnego wrębu w królewskich la-
sach; tudzież z dziesięcin, mesznego i wolnego łowienia ryb w Sanie. 
Tak uposażony kościół parafialny w Leżajsku oddał Jagiełło Kano-
nikom miechowskiego zgromadzenia. W późniejszym czasie zgro-
madzenie miechowskie oprócz królewskiego funduszu nabyło dla 
leżajskiego probostwa drugą wioskę, a Łukasz Opaliński kasztelan 
poznański i leżajski starosta, odstąpił leżajskiemu probostwu blisko 
miasta przewozu na Sanie z dwoma chałupnikami nad Sanem, któ-
rzy do przewożenia byli przeznaczeni.

Stanisław Stadnicki z Łańcuta, mąż niespokojny, a wojskową 
srogością w ówczas dziko uniesiony, będąc w zajściu z Łukaszem 
Opalińskim, leżajskim starostą, naprowadził około roku 1604 na 
Leżajsk węgierskie woj sko; to szałem wojskowym uniesione, skrzyn-
kę, w której były wszystkie przywileje królewskie i inne urzędowe 
do wody leżajskiego kościoła, płocho do ognia wrzuciwszy spaliło. 
Wszakże Zygmunt III. król polski, prośbą Ka noników św. Grobu 
skłoniony wydał w Warszawie na sejmie dnia 1 Czerwca 1610 roku, 
nowy przywilej na świadectwach utwierdzony, w którym wymie-
nia po szcze góle wszystkie własności leżajskiego kościoła. Ostatnim 
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proboszczem w Leżajsku był ksiądz Pieniążek rodem szlachcic; za-
cny ten kapłan wymurował piękny dom dla proboszczów; był on do-
broduszny w przyjmowaniu gości. Po zapadłej supresyi miechow-
skiego klasztoru, wystarał się u Wysokiego Gubernium we Lwowie 
o otworzenie w r. 1820 nowicyatu w leżajskim kolegium; jakoż z za
prowadzonego nowicyatu trzej nowicyusze uczynili zakon ną profe-
syą. Umarł ten czcigodny kapłan w r. 1838.

Nie stygła w Władysławie Jagielle wrząca ku Bo gu pobożność 
i litość nad ubogim i chorującym w mia stach i miasteczkach rządo-
wych mieszkającym ludem; wystawił on w królewskiem miasteczku 
Żarnowcu, dwie mile od Miechowa odległem, kościół pod imieniem 
św. Krzyża, a przy nim szpital dla ubogich mieszczan, i od dał go Ka-
nonikom św. Grobu pod zarząd i ojcowską opiekę. Wystawiony dom 
schronienia dla ubogich mieszkańców Żarnowca uposażył król Wła-
dysław nadaniem czterech wielkich łanów gruntu, blisko tego szpi-
tala po łożonych; a ks. Piotr Wysz, biskup krakowski, dnia 10 Marca 
1404 r. erekcyą tę zatwierdziwszy pozwolił w wy mienionym kościele 
Krzyża świętego odprawiać codzien ne i uroczyste nabożeństwo, ja-
kie z przywileju publicz nym służy kościołom. Król Jagiełło zobowią-
zał księdza, rządzcę szpitala, aby w każdym tygodniu w poniedzia-
łek odprawiał mszą św. za duszę pobożnej pamięci Jadwigi królowej,  
a w sobotę mszą św. dla osiągnienia zbawienia króla Władysława  
i najdostojniejszej jego małżonki Anny. Później uposażenie przez 
króla Jagiełłę żarnowieckiego szpitala powiększył ksiądz Michał bi-
skup kijowski, z za konu Ojców Dominikanów, nadaniem docho-
du z gruntów we wsi Gębartowa Wola. Szpital w Żarnowcu istniał 
pod zarządem Kanoników św. Grobu aż do r. 1816. W tym roku 
gwałtowny pożar na przedmieściu Żarnowca wznie cony spalił bu-
dynki szpitalne i kościół św. Krzyża, a fundusze zabrał rząd króle-
stwa polskiego.
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W Sieradzu był dawny dom schronienia dla ubo gich starców, 
i chorujących biedaków, a przy nim pu bliczne oratoryum pod imie-
niem ś w. Ducha; ale miał bardzo mały fundusz na ich utrzymanie;  
w roku 1417 Marcin z Kalinowej, kasztelan sieradzki dał dla tego 
szpitala wieś Garbów, którą posiadał od króla tytułem dożywocia 
w ziemi sieradzkiej, i oddał wymieniony szpi tal Kanonikom mie-
chowskiego zgromadzenia pod zarząd i staranie. Po śmierci Mar-
cina kasztelana, król Jagiełło zostawił szpitalowi sieradzkiemu wieś 
Garbów, a prócz tego dodał dwa łany gruntu, z przyległemi do nich 
łą kami i gajem, i to nadanie zatwierdził dla Kanoników miechow-
skiego klasztoru rządzących szpitalem na sieradzkiem przedmieściu. 
Wszakże Władysław Jagiełło za wieś Garbów ustąpioną sieradzkiemu 
szpitalowi w za mianie wziął piękną wieś Modłów, w kaliskiem woje
wództwie położoną do miechowskiego należącą klasztoru. W latach 
następnych sukcesorowie Marcina kasztelana z Kalinowej, wzięli ty-
tułem dzierżawy wieś Garbów przez króla Jagiełłę nadaną i w prze-
ciągu lat sześciu tak ha niebnie poorali granicę między wsią Garbów  
i własną ich wsią Kalinową, że sąd sprawę tę rozpoznawający zaled-
wie 180 złotych polskich przyznał czynszu od szacunkowej summy 
złp. 3,000 zmniejszonej wsi Garbowa. Takiego to podstępu i naduży-
cia już dawniej używano na zagarnienie funduszu dla ubogich star-
ców i chorują cych biedaków dobroczynną przekazanego ręką.

Kiedy Mikołaj jeneralny przełożony miechowskiego zgroma-
dzenia w r. 1428 dokonał żywota, Kanonicy Gro bu Chrystusowe-
go na jego miejsce obrali księdza Wa cława, który już był piętnastym  
z porządku w Miechowie jenerałem. Tu z uwagą zastanowiło się zgro-
madzenie, że według ustawy kościelnej66) zatwierdzenie i inwesty tura 
każdego proboszcza z prawa należy do dyjecezalnego biskupa, jako 
apostolskiego następcy. Prócz tego dozna wał konwent miechowski 

66) Can. Cum satis: de officio Archidiakoni.
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wielkiej trudności i niemałe ponosił koszta w udawaniu się do jero-
zolimskiego patryarchy, który zwykle we Włoszech lub we Francyi 
mieszkał, po zatwierdzenie nowo obranego przełożonego. Często 
też opróżniona bywała patryarchy posada, a tak długo czekać musia-
no na aprobacyą. Udali się zatem Ka nonicy miechowskiego klaszto-
ru do Zbigniewa Oleśnickie go, krakowskiego biskupa, z prośbą o za-
twierdzenie i poświęcenie co dopiero kanonicznie obranego księdza 
Wa cława na miechowskiego jenerała, zaniechawszy jerozo limskiego 
patryarchę, na to i papież zezwolił. Jakoż Zbi gniew Oleśnicki biskup 
zatwierdził przedstawionego sobie księdza Wacława i na jenerała go 
poświęcił, oraz pod swoje miechowskich przełożonych przygarnął 
opiekę. – Odtąd zatwierdzenie miechowskiego klasztoru przełożo
nych nie do patryarchów jerozolimskich, lecz do krakow skich bisku-
pów należeć zaczęło.

Wyżej podaliśmy, że Tomasz biskup wrocławski wystawił  
w Nyssie na przedmieściu klasztor szpitalny i dobrze go uposażył, 
wezwawszy do jego zarządu Kano ników miechowskiego klaszto-
ru. Oprócz tego Henryk bi skup wrocławski wystawił około r. 1315 
w Reichenbach w wyższym Szlązku piękne kollegium szpitalne  
z kościo łem i dobrze je funduszem opatrzył. W parę lat później Jan 
Sechło, burmistrz i obywatele miasta Frankenstein wystawili w tem 
mieście dogodny dom dla schronienia ubogich starców, a przy nim 
publiczne oratoryum. Wy mieniony Henryk biskup wrocławski za-
twierdził go i uczy niony przez mieszczan fundusz znacznie zwięk-
szył. Te dwa szpitale Henryk biskup oddał pod zarząd księdzu Lam-
bertowi przełożonemu Kanoników nisseriskiego kole gium, a prawo 
nadawnictwa przekazał miechowskiemu konwentowi. Husyci here-
tycy niszczący czeskie królestwo w wielkiej liczbie ze zbrojną ręką ło-
trowskim obyczajem wtargnęli do wyższego Szlązka, szałem bezboż-
ności unie sieni, mordem i pożogą pustoszyli tę polską prowincyą, 
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łupili i burzyli klasztory i świątynie Pańskie, a miesz kańców Szlązka 
nieznośnym dręczyli uciskiem. Ta za mieć heretycka do gruntu zbu-
rzyła trzy szpitalne kole gia: w Reichenbach, Frankenstein i w Nys-
sie na przedmieściu. Wszakże obywatele nowego miasta Nyssy, silne-
mi opasanego murami, stawili rozhukanym husytom mężne czoło, 
odparli ich od murów a tak miasto ocalało. Heretycy nie mogąc do-
być miasta Nyssy, dziką wście kłością ujęci, jego przedmieścia z zie-
mią zrównawszy, w szpitalu wszystkich starców i chorujących ubo-
gich wy mordowali. Jana Grwec i trzynastu Kanoników w szpi talu 
mieszkających okrutnie zabili. Ci tak srogo w nyssejskim szpitalu za-
mordowani Kanonicy przysłani byli na mieszkanie z miechowskie-
go klasztoru.

Po zupełnem zburzeniu klasztoru na nysseńskiem przedmie-
ściu, książę Konrad, biskup wrocławski, wielce pobożny mąż apo-
stolski, rodem swym z opolskiemi książęty złączony, dał Kanoni-
kom św. Grobu w nowem mieś cie Nyssie dom swój biskupi, a przy 
nim drugi na szpi talne kollegium dla ubogich starców, przytem wy-
stawił kościół i tu przeniósł dawne fundusze. – Do nowego za tem 
domu schronienia ubogich w Nyssie, przełożony mie chowskiego 
klasztoru posłał ze swego zgromadzenia no wych członków. Na 
miejscu zaś zburzonego na przed mieściu kollegium, ojcowie Re-
formaci, reguły św. Fran ciszka, wystawili kościół i klasztor dla swe-
go zakonu.

Namieniliśmy wyżej, że konwent miechowski po siadał na Spi-
żu, w Węgrzech, we wsi Landek, swój klasztor i probostwo trzema 
uposażone wioskami: Landek, Hanuszowce i Alsolapsa. Andrzej Ba-
thory, kardynał i jenerał miechowskiego klasztoru, uczynił w r. 1593 
konwentowi uwagę, że kościoły, które na Spiżu do zgro madzenia 
miechowskiego należą, oraz ich fundusze, zewsząd otacza reformo-
wane Kalwina wyznanie; a tak dochody z wiosek wielce zmniejszo-
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ne, nie wystarczają na utrzymanie osób w landeckim mieszkających 
klasztorze. Konwet miechowski swego przełożonego uwagą skłonio-
ny, sprzedał wymienione trzy wioski Grzegorzowi Horwath Pławec-
kiemu, człowiekowi kalwińskiego wyznania, za bardzo niska cenę, 
bo tylko za jedenaście tysięcy złp. Wszakże zgromadzenie miechow-
skie zastrzegło dla siebie prawo nadawnictwa do dwóch kościołów:  
w Landek i w Hanuszowcach, oddzielnym uposażonych fundu-
szem; i aby nie innemi, ale tylko z miechowskiego klasztoru kapła-
nami były obsadzane. Ten warunek przyjął na siebie nabywca wiosek 
pod karą ich utraty, jeźliby go on, lub jego następcy niedotrzymali. 
Warunek ten został w akcie kupna, w obec księdza Stefana Fejerkowy, 
nitryjskiego biskupa urzędownie zastrzeżony... „Item perpetuis semper 
temporibus plebanos Polonos, ex numero et medio Fratrum miechoviensium 
per conventum praesentari admittent. Jusque Patronatus Ecclesiarum, tam 
Landecenis, quam vero Hanoszowce et Alsolapsa, dicto Conventui miecho-
viensi intactum et inviolatum relinquent, cum omni jure et consuetudine, 
visitandi, corrigendi, emendandi, praesentandi, revocandi”.

Za sprzedane trzy wioski na Spiżu, konwent mie chowski użył 
pieniędzy na kupno wsi Wrocimowice, dwie mile od Miechowa od-
ległej. We Wrocimowicach było jedenastu kmieci, oprócz zagrodni-
ków i chałupników. Tu też jest kościół pod imieniem św. Andrze-
ja apostoła, który około roku 1410 był wystawił i uposażył, Marcin 
Wrocimowski, herbu Półkozic, chorąży krakowski, niegdy dziedzic 
rzeczonego sioła. Ten znamienity bohatyr, dowódzca wielkiej chorą-
gwi krakowskiej, we walnem, a u Polaków pamiętnem, nad pruski-
mi Krzyżakami odniesionem zwycięstwie, szczególnem odznaczył 
się mę stwem. Chorągiew bowiem Wrocimowskiego wszystkie inne 
celowała chorągwie i była największa; na niej w czerwonem polu był 
biały orzeł z rozpostartemi skrzydły, a pod nią walczyła szlachta kra-
kowska, w szermowanie orężem dobrze wprawna. A kiedy obie stro-
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ny zawziętym za wrzały bojem, a nieprzyjaciel silnie natarł na Wroci-
mowskiego i wytrącił mu z ręku chorągiew, że aż na ziemię upadła, 
ten bohatyr, jakby siłą Bożą ukrzepiony, czemprędzej podniósł ją  
z ziemi i na swojem miejscu z nią stanął. Za tę jego niezachwianą od-
wagę, Włady sław Jagiełło ozdobił go pasem rycerskim.

Kupioną wieś Wrocimowice, konwent miechowski odrazu 
przyłączył do plebanii wrocimowskiej, zastrzegłszy dla klasztoru 
nie wielki czynsz roczny. Pierwszy kościół przez Wrocimowskiego 
z drzewa wystawiony w 17tem stóleciu wywrotem zagroził, zgroma-
dzenie miechowskie jako kolator, wystawiło nowy murowany; wte-
dy też uwolniło księdza plebana od płacenia czynszu rocznego. Przy 
schyłku 18go stólecia opróżnioną została w miesiącu papieskim ple-
bania wrocimowska; że wieś do niej należy, ksiądz Hołowczyc, pod-
ówczas kanonik krakowski, uzyskał u Angelo Durini posła papie-
skiego, w Warszawie przy królu bawiącego, prezentę na wrocimow-
skie probostwo, na tej więc zasadzie odebrał konwentowi miechow-
skiemu wieś i plebaniją. Ksiądz Bujdecki, ówczesny jenerał miechow-
ski, uczynił Hołowczycowi ważne przełożenie, że wieś Wrocimowi-
ce z kościołem konwent miechowski nabył prawem kupna, a tak, 
nie jest funduszem dyjecezyalnym, ale własnością konwentu; by su-
mieniem wie dziony, dobrowolnie ustąpił z jej posiadania. Odpisał 
mu Hołowczyc, że jeżeli mu da konwent miechowski 1000 dukatów, 
odstąpi Wrocimowic. Nie długo potem umarł ks. Bujdecki. Po jego 
śmierci ks. Okoński, kustosz konwentu, administrował miechow-
skie probostwo; przeglą dając akta, spostrzegł między papierami list 
księdza Hołowczyca, odrazu położył na niego u Stolicy apostol skiej 
żałobę o świętokupstwo, które popełnił żądaniem 1000 dukatów od 
miechowskiego konwentu za odstąpie nie wrocimowskiej plebanii. 
Stolica apostolska wezwała ks. Hołowczyca do Rzymu, by się sprawił 
z zarzuconej mu simonii. Przegrał ks. Hołowczyc sprawę, i z mocy 
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dekretu Concil. Trid.67) odstąpić musiał plebanii i wsi Wrocimowic. 
Że wieś ta, czyniła mu złp. 5000 rocznie, przełożył zatem rządowi 
król. pols. ów dochód, na tej zasadzie podniesiono podatek ofiary 
do 5%. Tak więc z subsidium charitativum, z hibernem i liwerunkiem, 
pleban wrocimowski płaci rocznie złp. 3200 podatku.

W mieście Rawie, w województwie mazowieckiem, konwent 
miechowski posiadał także parafialne probostwo, dziesięcinami  
i jedną wioską uposażone funduszem. Tu, oprócz parafialnej obsłu-
gi, konwent z własnego dochodu utrzymywał szkołę licealną, i do-
starczał do niej profe sorów z miechowskiego klasztoru. W Rawie 
zatem, prócz proboszcza, zawsze mieszkało sześciu kapłanów z mie
chowskiego instytutu. Król Stanisław August, widząc zgromadzenie 
miechowskie wielce użytecznem dla kraju, i że kładzie zasługę w pol-
skim narodzie, przedstawił stanom na sejmie w Warszawie, by w nad-
grodę za po dejmowaną w Rawie szkołę licealną zniżyć klasztorowi 
miechowskiemu z dóbr jego, podatek ofiary do 10/0, na to zniżenie 
Stany chętnie zezwoliły; a tak klasztor miechowski z dóbr swoich pła-
cił podatek ofiary tylko 10/100, aż do supresyi w r. 1819 zapadłej.

Kiedy w r. 1796, miasto Rawa dostało się pru skiemu rządowi, 
ówczesny proboszcz ks. Warchałowski, z obawy by rząd pruski nie 
zabrał wsi kościelnej, sprzedał ją za sto tysięcy złp.; kapitał ten na niej 
zo stawiwszy. Zastrzegł atoli , że nieregularne płacenie prowizyi, pra-
wo kupna unieważni. Tak więc fundusz tego probostwa ocalał. Rząd 
pruski zniósł szkołę w Rawie, samo tylko zostawił probostwo.

Oprócz wyżej wyszczególnionych klasztorów i para fialnych 
kościołów, posiadało jeszcze zgromadzenie mie chowskie kilka szpi-
talnych kollegijów, to jest: w Pradze w Czechach, w Raciborzu, w Pyz-
drach, w Kole, w wiel kiej Polsce, tudzież inne parafialne kościoły, 
których erekcyje i uposażenia tu dla skrócenia osnowy, opusz czamy.

67) Concil. Trid. Jes. XXIV cap 14 de reform.
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Od roku 1162 aż do r. 1567 było 26 przełożonych z zakonu XX. 
Kanoników św. Grobu, którzy miechowskiem rządzili zgromadze-
niem.

Oddział piąty.
O zaprowadzeniu komendataryi w michowskim klasztorze.

Jeszcze za panowania króla Aleksandra zaczęła się była obja-
wiać w świeckiem duchowieństwie wielce na ganna chęć do odbiera-
nia dóbr i funduszów klasztornych. Albowiem Jan Łaski, dziekan 
włocławski, kanclerz kró lestwa polskiego, na sejmie w Lublinie 
w r. 1505 uczynił przełożenie, by probostwo zakonne w Gostynie, 
w płockiej dyjecezyi, przyłączyć do wikaryuszów włocławskiej kate-
dry, którzy niewielkie posiadali fundusze. Jakoż wy mienionego pro-
bostwa przyłączenie do wikaryuszów wło cławskich, ksiądz Erazm, 
biskup płocki zatwierdził68). Pierwsze to łatwe odebranie zakonne-
go probostwa, obu dziło chęć w drugich świeckiego duchowieństwa 
prałatach, aby opactwo tynieckie, probostwo miechowskie, opactwo 
sulejowskie i inne zakonne probostwa połączyć z lwowskiem arcy-
biskupstwem i ruskiemi biskupstwami. Ksiądz Tomasz, miechow-
ski przełożony, dowiedziawszy się o tym na do bra swego klasztoru 
zamachu, nie zaniedbał sprawy, ale czemprędzej przedstawił stolicy 
apostolskiej zamierzone zakonnych funduszów nadużycie. Leon X, 
papież, przez ks. Tomasza zawiadomiony, wydał w roku 1513 Breve; 
w niem ściśle zakazał, i karami kościelnemi pogroził, by się nikt 
nie ważył, pod żadnym względem odbierać dobra miechowskie-
mu klasztorowi69). Wszakże brewe Leona X nie pohamowało chci-

68) Maciej z Miech. przy końcu księgi IV swej hist. pod r. 1505.
69) Nakielski 1. c. str. 590.
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wości zabierania zakonnych funduszów. Ksiądz Piotr Tomicki, bi-
skup dyjecezyi prze myskiej, mając po sobie króla Zygmunta I, po-
dał do stolicy apostolskiej prośbę w treści, by pozwoliła przy łączyć 
dobra miechowskiego probostwa do biskupstwa przemyskiego,  
i tak silnie poparł swą sprawę, że Leon X, dnia 10 Maja 1517 r. odra-
zu zatwierdził żądane dóbr miechowskich przyłączenie. X. Tomasz 
proboszcz miechow ski stawił mocny opór żądaniu Tomickiego; wy-
toczył mu u stolicy apostolskiej proces, który się przez 9 lat cią gnął,  
a w każdym roku kosztował 200 dukatów. Nie zaniedbał on swej 
sprawy i na pięciu sejmach narodowych, w dziewięcioletniej prze-
wrócę odbywanych, w Kra kowie i w Piotrkowie, i tu niemało wyłożył 
pieniędzy. Albowiem na każdym zjeździe wydał po 700 złp. w zło
cie; a oprócz tego panu Szydłowieckiemu, kasztelanowi krakowskie-
mu dał 40 dukatów; Andrzejowi Tęczyńskiemu, wojewodzie Krak. 
130 dukatów; panu Mieleckiemu złp. 200 w królewskiej monecie; 
jako też innym osobom znaczne dary. Cała ta sprawa kosztowała tu  
w Polsce złp. 5665 oprócz wydatków w Bzymie70). Tak więc przyłą-
czenie dóbr miechowskich do przemyskiego biskup stwa odwołane 
zostało. Uczynił bowiem przełożony mie chowski Leonowi X, przez 
swego agenta w Rzymie wa żne, na gruntownych dowodach uzasad-
nione przełożenie: żeby nietylko prawo natury, którego sam Bóg jest 
auto rem, zostało złamane, gdyby dobra klasztoru miechow skiego, 
które legalnie, jako własność swą posiada, były na inny cel odebrane: 
„Alterum non laedere, est praeceptum juris naturae”, ale nawat prawnu-
ki fundatorów, w trzecim dopiero stopniu rodzeństwa, upominają 
się o zwrócenie im dóbr rzeczonych, jeźli ostatnia ich naddziadów 
wola, z której nikomu innemu, lecz wyłącznie tylko miechowskie-
mu klasztorowi swe uczynili fundusze, bę dzie naruszona. Toczyła się 
ta sprawa długi czas u sto licy apostolskiej. Za usilnemi zatem księ-

70) Rękopism kaszt. miechows. – Nakielski 1. c. str. 593.
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dza Tomasza zabiegi, Leon X mając sobie przez Tomickiego bisku-
pa, mylnie przedstawione żądanie dóbr miechowskich, nie tylko że 
odwołał poprzednie swe postanowienie, lecz swym Breve71), zupełnie 
wyłączył zgromadzenie miechow skie z pod władzy dyjecezalnych bi-
skupów. Tymczasem Piotr Tomicki, w tymże roku 1520, przeniósł się 
z prze myskiego na poznańskie biskupstwo, a tak zaniechał swego na-
legania na oderwanie dóbr miechowskich.

Dnia l Grudnia 1521 r. Leon X dokonał docze snego żywo-
ta; po jego śmierci Adryan VI niedługo sie dział na stolicy Piotra ś., 
bo w r. 1523 dnia 24 Wrze śnia umarł. Dnia 19 Listopada w tym sa-
mym roku obrano Klemensa VII papieża. Pierwszem jego zajęciem 
było unieważnić przyłączenie dóbr miechowskich do prze myskiego 
biskupstwa. Zastosował się ten papież do konstytucyi Adryana VI,  
w tej sprawie w r. 1522 wydanej; nadto ogłosił dwie Bulle dnia 30 
Kwietnia 1524; je dne do przełożonego miechowskiego, drugą do 
ks. oficyała krakowskiego konsystorza, w których wyraźnie za bronił 
wszelkiego odłączenia dóbr klasztoru miechow skiego dla którego-
bądź biskupstwa72). Nietylko Adryan VI, i Klemens VII, papieże, ale 
też król Zygmunt I, lubo już był postanowił dołączyć dobra mie-
chowskie do biskupstwa przemyskiego, jednak uwagami panów pol
skich na sejmach, skłoniony do tej prawdy: że się nie godzi zmieniać 
ostatniej woli zapisodawców i pobożnych przodków naszych; żeby 
się tem nieprawem oderwaniem funduszu zmniejszyła chwała boża 
w świątyni Pańskiej, i, żeby już potem nikt nie uczynił dla kościołów 
i kla sztorów żadnego zapisu; odwołał zatem i zniósł poprze dnie swe 
postanowienie, i na jeneralnym zjeździe w Piotr kowie, we czwartek 
po ś. Walentym 1525 r. wydał i własną ręką podpisał uchwałę, by pro-
bostwo miechow skie na zawsze ze swym nietykalnie zostawało fun-
duszem, i pozwolił kanonikom Grobu Pańskiego, bez wszelkiej prze-

71) Breve Leona X z dnia 2 Maja 1520 r. u Nakielskiego 1. c. str. 598
72) Klemensa VII Bulle, u Nakielskiego 1. c. str. 604605.
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szkody obierać ze swego konwentu przełożonego, któ rego biskup 
krakowski będzie zatwierdzał73).

Kiedy król Zygmunt wydanym przez siebie przy wilejem, na 
chwilę ukoił w świeckiem duchowieństwie naganną chciwość za-
brania dóbr miechowskiemu klaszto rowi, ksiądz Tomasz, jeneralny 
przełożony, korzystając z przychylnego dla siebie przywileju, zajął 
się bardzo ważnem postanowieniem. Zwołał on jeneralne posiedze
nie, by na niem uchwalić konieczną potrzebę posyłania, co trzy lata, 
dwóch professów do Jagiellońskiego Uni wersytetu na teologiczne 
nauki. Na utrzymanie wymie nionych kleryków, przeznaczył ze swe-
go dochodu, rocznie po 31 grzywien srebra. Fundusz ten oddał pod 
administracyą Akademii, by z niego, tak dla prowizora Bursy Jeruza-
lem, w której klerycy mieszkać mieli, jakoteż dla profesorów uniwer-
syteckich, wedle jego rozporządzenia, stypendya rocznie płacono73).

Namieniliśmy, że król Zygmunt I zmienił był swoje postano-
wienie względem przyłączenia dóbr probo stwa miechowskiego do 
przemyskiego biskupstwa; i wła snoręcznym podpisem utwierdził 
przywilej kanonikom ś. Grobu, że oni tylko ze swego zgromadzenia 
będą obie rali jeneralnego proboszcza swego zakonu. Za śladem naj-
dostojniejszego ojca swojego poszedł i Zygmunt Au gust; wydał on 
w 1562 roku dyplom, w którym nietylko zatwierdził wolne obiera-
nie przełożonego z członków mie chowskiego zgromadzenia, ale na-
wet nie szczędził rzetel nej zalety dla kanoników Grobu Pańskiego: że 
zgromadzenie miechowskie wydało wielu moralnem życiem ozdo-
bionych i w naukach pięknie wykształconych członków, któremi 
się szczyciło polskie królestwo; a w hierarchii kościelnej wielce byli 
użyteczni, że konwent miechowski wysyła do Akademii krakowskiej 
swych kanoników, i z własnego utrzymuje ich funduszu, by się tu 
ćwiczyli w naukach, umysł człowieka zdobiących74). Cieszył się kon-

73) Dekret Zygmunta I w miesiącu Lutym 1525 u Nakielskiego str. 696.
74) Nos Sigismundus Dei gratia Rex Poloniae... Quia cupientes animi nostri propensionem, erga ve-
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went miechowski, utwierdzony w prawach swych z tego przez mą-
drego króla wydanego przywileju; nikomu nie przyszło na myśl, że 
ten monarcha swe słowo królewskie zmieni, a przez siebie podpisa-
ny przywilej nie długo odwoła! Kiedy ksiądz Jan, 26ty z porządku je-
neralny przełożony miechowski, wiekiem pochylony, złamany pra-
cą około swego zgromadzenia, uczynił braci zakonnej uwagę, że 
swych obowiązków dłużej sprawować nie może, by o jego następcy 
radzili. Ta wieść rychło doszła księdza Szymona Ługowskiego, nota-
ryusza królewskiego skarbu, a krakowskiej katedry kanonika. Wiel-
ki ten ulubieniec króla Zygmunta skłania go, by odwołał niedawno 
wy dany miechowskiemu klasztorowi przywilej, a jego koadjutorem 
księdzu Janowi z prawem następstwa uczynić raczył. A że koadjuto-
ra tego rodzaju, tylko na żądanie proboszcza biskup dyjecezalny Rzą-
dowi i apostolskiej sto licy do zatwierdzenia przedstawia, uczynił za-
tem księdzu jenerałowi miechowskiemu swe przełożenie, by go na 
swego koadjutora powołał. Przełożony objawił braci za konnej Łu-
gowskiego żądanie, i czemprędzej zwołał ka noników na jeneralną 
kapitułę. A lubo król wyprawił do Miechowa swego podkomorzego, 
a ten czynnie wpły wał na radzących kanoników, jednak na tej kapitu-
le w r. 1566 odbytej, nie uwieńczono skutkiem księdza Ługow skiego 
żądania.

Lubo ksiądz Ługowski naiwnie narzucając się na przełożeń-

nerabiles et Religiosos, Praepositum Fratresq. Conuentus Miechoviensis declarare. Propterea, quod ex 
eodem Conventu nobis scientibus, non pauci viri,vitae integritate morumq probitate, ac eruditione con-
spicui, pro Regni nostri splendore, Reique publicae Christianae utilitate prodierunt, indiesq. prodire so-
lent, neque fit quin aliquot ex Fratibus dicti Conventus, in Academia Cracoviensi, sumptu Cenobii 
commorentur literisq bonis dent operam. Motu et authoritate nostris propriis cavendum eidem Mona-
sterio, Fratribusq in eo nunc et pro tempore commorantibus, eosq. assecurandos duximus;... verbo no-
stro Regio pollicemur; ad idq. serenissimos successores nostros, ut in perpetuum servent obligamus. Quod 
quando, et quoties vacatio Praepositurae miechoviensis contigerit, in libera et canonica electione Pra-
epositi, ut antea semper fuit, et est observata, ipsos fratres conservabimus et tuebimur... Neminemq. ex 
saecularibus, sed nec clericis eum ordinem non professis, et antea in illo non commorantibus, aut vi, 
aut arte aliqua sese ingerent, permittemus, sed quem ipsi fratres, tempore ejusmodi Praepositurae va-
cationis, canonice et votis concordibus, ex numero sui sunt electuri, eum Nos pro vero et legitimo Pra-
e-posito miechoviensi sumus habituri, eunque conservatori etc.... Datum Łomzae d. 6 Jun. 1562. Si-
gismundus Augustus Rex, significavit. – Nakielski 1. c. str. 672.
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stwo miechowskie odmowną odebrał od konwentu odpowiedź, użył 
on jednak fortelu; powiedział królowi, że zgromadzenie rzeczywiście 
życzy sobie mieć go swym przełożonym, ale się między sobą zgodzić 
nie mogło. Król zatem dnia 8 Czerwca 1566 wezwał księdza Padniew-
skiego, krakowskiego biskupa i wyraźnie napisał, że ksiądz Szymon 
Ługowski został na kapitule miechow skiej zgodnie obrany probosz-
czem. Swój atoli przywilej, który w r. 1562 dał zgromadzeniu, że mu 
wolno obierać jednego ze swych członków przełożonym miechow-
skim, w całej odwołał osnowie, oraz, by legalnie obranego i zatwier-
dzonego księdza Ługowskiego, przez włożenie rąk na jego głowę, in-
stytuował i odrazu instalował.

Biskup Padniewski, odebrawszy od króla pismo, wszelkiego 
użył starania, by ocalić od gwałtu uciśnione zgromadzenie, i wydrzeć 
ten łup zakonny z paszczy żar łocznego kruka dworskiego75); prosił 
zatem czcigodny ten pasterz króla Zygmunta Augusta, by cofnąć ra-
czył swe postanowienie; i czynił mu uwagi, że zabieranie cu dzej wła-
sności nie zgadza się z ustawami kościoła bo żego, ni z prawem przy-
rodzenia; a nawet Stany nie chwalą tego zaboru. Wszakże król pu-
ścił mimo uszu biskupa przełożenie, i nieodmiennie popierał swe-
go ulubieńca sprawę. Nuncyusz apostolski z biskupami królestwa 
pol skiego ciężko zabolał nad tem niesłychanem dotąd nadu życiem 
ustaw kościelnych i pogwałceniem woli fundato rów; zwołano czem-
prędzej do Łowicza synod na dzień 11 Grudnia 1566 r. Na nim posta-
nowiono: by tylko zakonników professów, wedle ustaw kościelnych, 
na opac twa i probostwa zakonne wolno było obierać76). Na tem kół-
ku obracał się przez dwa lata los miechowskiego zgro madzenia. Tym-

75) Nakielski 1. c. str. 679.
76) ...Ad abbatias et praeposituras regulares, ad quas execrabilis quorundam saecularium clericorum 
ambitio irrumpere, timore Dei abjecto: non veretur. Decrevit sancta Synodus, ut nonnisi regulares et 
professi, juxta dispositionem juris communis, deinceps libere, cessante quovis suorum commissariorum, 
vel aliarum quarumcunque personarum metu, aut coactione, et per Ordinarios taliter electi, et non 
alii, benedicantur etc. – Nakielski 1. c. str. 680.
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czasem ksiądz Jan, przełożony jeneralny, dziewiędziesiąt lat liczący 
starzec, przywodząc przez lat 23 zgromadzeniu, w dobrym stanie 
utrzymywał klasztor, kościół i folwarczne budynki; stateczny i nieza-
chwiany ten obrońca sprawy swego zgromadzenia, w roku 1567 do-
konał żywota. Po jego śmierci, Zygmunt August, usunąwszy statut 
synodu łowickiego, gwałtem narzucił konwentowi miechowskiemu 
Szymona Ługowskiego, i we zwał biskupa Padniewskiego, by go od-
razu instytuował na przełożeństwo miechowskie; biskup ze ściśnio-
nem ser cem musiał wykonać nakaz swego monarchy.

Tak więc dobra miechowskiego klasztoru, które po bożni funda-
torowie wnieśli na ołtarz świątyni Grobu Pań skiego, z których prze-
łożony udzielał ubóstwu żywność i wsparcie, przeszły do rąk prywat-
nych. I nietylko spo niewieraną została wola zapisodawców, skrzyw-
dzeni ubo dzy, zaniedbana reparacya kościoła, klasztoru i folwarcz
nych budynków, ale też upadł zarazem fundusz dla prze łożonego,  
i na wysyłanie młodszej braci na nauki do Rzymu i do akademii kra-
kowskiej. Prócz tego wiele uboższej szlachty w potrzebie miało zapo-
możenie. Od tego to czasu zgromadzenie żadnej nie nabywało wio-
ski, tytułem kupna; żaden też dobroczyńca nie objawił swej ofiary 
ni daru dla miechowskiego klasztoru. Ksiądz Ługowski był synem 
Marcina Ługowskiego, szlachcica z Łu kowa, przydomkiem Juno-
sza zaszczyconego. Nie pocho dził on wprawdzie z zamożnej fami-
lii, ale był wykształ conym kapłanem, w polityce biegłym. Dla tych 
to przy miotów lubił go Zygmunt August, i uczynił go skarbu swoje-
go notaryuszem. Posiadał on już wtedy kanonią w katedrze krakow-
skiej, a chcąc zatrzymać tę godność, wyprosił u ks. Padniewskiego, bi-
skupa, przywilej dla siebie i dla następnych proboszczów miechow-
skich, po siadania stali, czyli miejsca między kanonikami w katedral-
nym kościele. Ksiądz Ługowski przywodził miechow skiemu kon-
wentowi lat 16, zebrawszy przez ten czas z dóbr klasztornych niema-
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łą sumę, pieniędzy, kupił za nie dla swej familii dobra Korzkiew, któ-
re się z siedmu wiosek składały77); oraz w innych województwach na-
był nie które włości.

Stefan Batory mianował go w roku 1581 biskupem przemy-
skim, by razem posiadał i miechowskie probostwo. Wszakże Wszech-
mocny, z tajnej swej sprawiedliwości, nie według życzenia Ługow-
skiego sprawę tę zakończył skutkiem. Kiedy bowiem w r. 1581 po-
słano do stolicy apostolskiej prośbę, by go Grzegorz XIII, papież, na 
przemyskiego zatwierdził biskupa, czyli sakrę udzielił: sprawa jego 
przez dwa lata w Rzymie zalegała; czy dla tego, że wbrew bulli Le-
ona X, i Klemensa VII, papieżów, nielegalnie wprowadzonym został 
na miechowskie przełożeństwo, czy też, że go o niecne w klasztorze 
mie chowskim życie u stolicy apostolskiej zaskarżono, że na wet Piotr 
Myszkowski, biskup, przybył do Miechowa upomnieć go o to zgor-
szenie78). Przyjechał on na po czątku Stycznia 1583 roku do Krakowa, 
zamieszkał w kollegium ś. Jadwigi na Stradomiu, tu ciężko zachoro-
wał, i w 52 roku swego wieku, dnia 20 Stycznia życie za kończył.

Po śmierci księdza Ługowskiego, pierwej nim po grzebowe na-
bożeństwo odprawiono, konwent miechowski zastanawiał się z uwa-
gą, kogoby z członków zgromadze nia miał wybrać i królowi do za-
twierdzenia przedstawić. Kiedy się tak bracia namyślają i radzą, dnia 
22 Stycz nia tegoż roku, król Stefan posyła do Miechowa księdza Pio-
tra Tylickiego, kanonika, swego sekretarza, z listownem przełoże-
niem, by kanonicy Grobu Pańskiego, nie innego, ale Andrzeja Bato-
rego, jego bratanka, który podówczas w pułtuskiem kollegium u oj-
ców Jezuitów brał nauki, miechowskim obrali jenerałem. Król w li-
ście swym objawił wielką ku zgromadzeniu przychylność, i, że je pod 
szczególną swą przygarnie opiekę. Niezwłocznie też i poseł papieski, 
Albert Bologneus, lubo ze zwinną grzecznością nawodził w piśmie 

77) Nakielski 1. c. str. 719.
78) Nakielski 1. c. str. 719720.
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swem z dnia 24 Stycznia 1583 r. do konwentu nadesłanem, ustawy 
kościelne w obie raniu klasztornych przełożonych, jednak zalecając 
An drzeja Batorego, wielkie stąd wyliczał korzyści dla mie chowskiego 
konwentu. W drugim nawet liście dnia 5 Lutego w tej treści pisanym, 
chociaż wielce zachwalił kanoników Grobu Pańskiego, dodał ato-
li, że Andrzej Batory będzie wielką ich ozdobą, by zatem wybór po
żądanym uwieńczyli skutkiem. Biskup Piotr Myszkowski, odezwą 
swą z dnia 31 Stycznia wyznaczył dzień 8my Lutego 1583 dla elek-
cyi, a dnia 7 Lutego przyjechał do Miechowa. Na jeneralnem zgro-
madzeniu, któremu biskup osobiście przywodził, zgodnemi głosy 
padł szczę śliwy wybór na Andrzeja Batorego, dwudziestodwuletnie-
go książęcia. I nie omylili się kanonicy św. Grobu w swym wyborze, 
albowiem ten znamienitego rodu książę nietylko spełnił, ale nawet 
przewyższył powzięte o sobie nadzieje. Umiał Batory, usiadłszy przy 
rudlu zgromadzenia, rostropnie i sumiennie kierować jego sprawa-
mi. Przybył potem do klasztoru na mieszkanie, a zabawiwszy w nim 
kilka miesięcy, zachęcony uwagą króla Stefana, puścił się w podróż 
do Rzymu. Grzegorz XIII, papież, polu bił Batorego, i kardynałem 
go mianował.

W Rzymie bawiąc Batory, nie wypuścił z pamięci miechow-
skiego klasztoru, umiał trafnie malować u pa pieża prace i zasługi 
kanoników Grobu Pańskiego; bronił ich przywilejów i funduszów. 
Tu wszedł w ścisłą zaży łość z Karolem Boromeuszem, kardynałem 
i arcybisku pem mediolańskim. Świątobliwy ten mąż napisał potem 
do Andrzeja Batorego dwa listy, po jego do Miechowa powrocie; 
w pierwszym podał mu wielce użyteczne pra widła, by według tych 
wskazówek słynne swe urządzał zgromadzenie. Jakoż, zwołał on je-
neralną kapitułę, na niej budził w braci zakonnej ducha pobożno-
ści, i aby wiernie pełnili obowiązki swego powołania; w drugim liście 
posłał mu kilka szczętów z ciał świętych, w medyolańskim kościele 
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umieszczonych. Mąż ten znamienity, ze krwią panującego króla złą-
czony, godnością kardy nała odziany, nieskażonem życiem i powa-
gą swą tak ko rzystnie wpływał na członków zgromadzenia, że ci, ści-
słem zachowaniem swego powołania, inne celowali zakony.

Batory przywodził miechowskiemu zgromadzeniu przez lat 16, 
gorliwie broniąc zakonnego funduszu, od bierał nieprawym posiada-
czom sioła klasztorne, które przewrotny ks. Ługowski od dóbr zgro-
madzenia niele galnie był odłączył. Obok miechowskiego przełożeń-
stwa, administrował także warmijskie biskupstwo. Bawiąc w Warmii 
czas niejaki, ztamtąd często pisał do Mie chowa. Odezwy jego pełne 
były szczerej ku zakonowi miłości i rzetelnego przywiązania.

Kiedy Zygmunt, książę Siedmiogrodu, stryj jego w r. 1599 od-
stąpił od przymierza, które nierozważnie był uczynił z Rudolfem, 
cesarzem, zamieniając Siedmio gród, Mołdawią i Wołochy za dwa 
księstwa: Opolskie i Raciborskie, w Szląsku położone, częstemi li-
sty wzywał naszego Andrzeja Batorego, by przybył objąć rządy dzie
dzicznego księstwa swojego, a nawet i wojsko siedmio grodzkie dla 
niego przygotował: puścił się zatem książę Batory w miesiącu Maju 
1599 do Siedmiogrodu, wziąw szy z sobą znaczny poczet rycerstwa 
polskiego. Zbliżyw szy się do granicy księstwa, do którego zmierzał, 
napi sał z obozu dnia 20 Lipca 1599 r. do ks. kustosza i całego kon-
wentu miechowskiego list pożegnalny, pełen przywiązania i szacun-
ku dla zakonników stróżów Grobu Chrystusowego.

Jan Zamojski, kanclerz królestwa polskiego i hetman narodo-
wego rycerstwa, krewny jego, napisał do niego dnia 24 Lipca tegoż 
roku, list treściwy, w nim odwo dził go wszelkiemi sposoby od jego 
zamiaru; wystawił mu wielkie wzburzenie nieprzyjaznych umysłów, 
i wszyst kie niebespieczeństwa. Przytoczył w liście i to, że Siedmiogro-
dzianie niestateczni, mogą zdradzić go i od niego odstąpić. Ale ten 
książę miłością swej ojczyzny ujęty, nie dał się nikomu odciągnąć od 



84

swego zamiaru. Tak więc przybył do Siedmiogrodu. Tu pierwsi pa-
nowie uroczyście zapewnili go, że nikogo nie przyjmą i nie uznają 
swym księciem, tylko krajowca. Wszakże ina czej się stało; Cesarz Ru-
dolf, dowiedziawszy o jego przy byciu do księstwa, niezwłocznie wy-
prawił poselstwo do Michała, wojewody Wołochów i Multan, któ-
ry od cesa rza zależał, by czemprędzej zebrał, ile zdoła, wojska, i sta-
wił silny opór książęciu. Wojewoda spełnił nakaz Rudolfa; wsystkie 
drogi obsadził wojskiem, by Polacy nie przyszli w pomoc kardynało-
wi. Tymczasem cesarz posłał do księcia Batorego posła papieskiego, 
księdza Germanika, Malaspina, który niedawno i w Polsce po słował. 
Obłudny ten Włoch, użył podstępu pod księciem, utwierdził go  
w nadziei, i powiedział mu, że ta sprawa zgodnym będzie załatwiona 
sposobem. Radził mu, by wojsko rozpuścił. Malaspina udał się po-
tom do wo dzów wojska cesarskiego, które Rudolf nadesłał; a to, pod 
pozorem zawieszenia broni; i powiedział księciu, że cesarz powierzył 
mu całą tę do załatwienia sprawę. Książe odrazu uczuł zdradę posła 
papieskiego. Idąc za jego radą, skoro odesłał większą część polskiego 
rycer stwa do kraju, i rozpuścił połowę siedmiogrodzkiego żoł nierza; 
wojewoda Wołoch, zebrał 30.000 Wołochów i Multan, do których 
przyłączyło się kilka pułków nie mieckich pod dowództwem Jerze-
go Basty, niespodzianie natarł na mały poczt wojska Batorego pod 
Sibinem, gdzie kardynał oczekiwał Malaspinę do układów pokoju, 
pora ził tę garstkę wojska i zupełnie ją rozproszył. Batory ucieczką ra-
tować się musiał; z siedmią Polakami nieświadomemi drogi, błądził 
w lasach przez trzy dni bez pokarmu i napoju, w pospolitej odzieży, 
książęcą suknią złożywszy. Trzeciego dnia zdała ujrzał ogień, które-
go naniecili owcarze, nieszczęśliwy książę zbliżył się ku nim i dał jed-
nemu dukata, by wody przyniósł. Tu spadło na niego całe brzemię 
nieszczęścia, spostrzegł on przy chodzących Wołochów, bo Michał 
wojewoda, wyprawił zbrojnych ludzi w pogoń za uchodzącym księ-
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ciem, którzy go wszędzie śledzili; Batory posłał do nich Mikona mło
dzieńca, Polaka, by ich prośbą i upominkiem złagodził, lecz ci z dzi-
ką wściekłością napadli na Batorego. Wi dząc książę, iż nie z ludźmi, 
ale ze srogiemi zwierzęty ma do czynienia, jął się miecza i długo się 
bronił; tu jeden Wołoszyn rzucił na niego siekierę, ugodził go w czo-
ło nad lewem okiem, drugi z tyłu kark mu prze ciął. Potem leżącemu 
na ziemi głowę odcięto i na włócznią wetkniętą do wojewody z rado-
snym okrzykiem zanie siono. Stało się to dnia 28 Października 1599 
roku79). Tak okrutną śmiercią czcigodny Andrzej Batory kardy nał 
w 38 roku swego wieku dokonał żywota. Kazał po tem wojewoda przy-
wieść do siebie zwłoki zabitego kar dynała; spostrzegł, że mu ucięto  
u prawej ręki mały palec, na którym nosił pierścień kosztowny. 
Wszakże nie wykryto, kto odciął palec z pierścieniem, ani też nie do-
chodzono zbrodni zabójstwa. Michał, wojewoda, spro wadził zwłoki 
księcia Batorego do miasta Białej, którą Niemcy Wiseburgiem zowią. 
Tu sprawiono mu wspaniały pogrzeb; zjechało się nań bardzo wielu 
panów z Siedmio grodu. Nieukojony żal rozbudził wielkie narzeka-
nie w umy słach obywateli, podczas spuszczania zwłok Batorego do 
grobu, który on za życia kazał przygotować dla rodzo nego brata swo-
jego, w nim złożono ciało Andrzeja Ba torego.

Po niedługim upływie czasu, przyniesiono do Kra kowa smut-
ną wiadomość o śmierci kardynała Batorego, którą król Zygmunt 
III powziąwszy przedstawił konwen towi miechowskiemu na jene-
ralstwo księdza Stanisława Fogelwedera, kanonika katedr. krak. Mąż 
ten uczony, znawca kilku języków, dobrze zasłużył się polskiemu 
na rodowi; którego Zygmunt August tajnym swym radzcą uczynił; 
a za króla Stefana i Zygmunta III w urzędzie posła był do Hiszpa-
nii wyprawiony, i dla jego erudycyi i rzadkiej rostropności w poczet 
szlachty hiszpańskiej ze swą familiją został przyjęty. Potem Zygmunt 

79) Nicolaus Isthaufius, rerum hangar. gravissimus scriptor.
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III miano wał go swym sekretarzem. Wszakże niedługo przywo dził 
miechowskiemu zgromadzeniu. Już mu wtedy było 76 lat, gdy ob-
jął przełożeństwo; we dwa lata potem, żyć przestał. Pochodził on  
z familii kawalerów państwa rzymskiego. Po śmierci Fogelwedera 
objął przełożeństwo miechowskie Piotr Tylicki, mąż wykształcony, 
który swoje nauki pobożnem utwierdził życiem, i niem dobrze się 
zasłużył w swej ojczyźnie. Albowiem, król Stefan uczy nił Tylickiego 
swym sekretarzem; a Zygmunt III mia nował go referendarzem i pod-
kanclerzem, jako też cheł mińskim, a potem warmijskiin biskupem. 
Klemens VIII papież, mając sobie przełożone Tylickiego zasługi, wyż
szą naukę i rzadki geniusz, nietylko wyniesienie jego na przełożeń-
stwo miechowskie zatwierdził, ale też w swym liście z dnia 26 Kwiet-
nia 1603 roku, do króla pisanym, piękną dał mu zaletę. Przeniósł się 
potem biskup Tylicki z warmijskiej na włocławską katedrę, i tu jesz-
cze posiadał miechowskie probostwo. Wszakże, gdy w roku 1606 Ber-
nard Maciejowski został arcypasterzem gnieźnień skim, i zrezygno-
wał krakowską katedrę, Piotr Tylicki usiadł na krakowskiej stolicy,  
i tu dopiero zrezygnował jeneralstwo miechowskie.

Po Piotrze Tylickim, Maciej Pstrokoński, biskup przemyski, 
kanclerz królestwa pols. objął przełożeństwo miechowskie. Uznał 
odrazu zacny ten pasterz tę jasną prawdę, że nie zdoła razem pełnić 
ważnych dwóch w je dnym czasie obowiązków, przy dworze królew-
skim i w klasztornem ustroniu; wezwał zatem w r. 1607 na swego ko-
adjutora, księdza Szymona Turskiego, kanonika Grobu Chrystuso-
wego, rządzcę kollegium ś. Jadwigi na Stradomiu; w naukach pięk-
nie wykształconego kapłana, który zarazem był kustoszem skarbu 
królewskiego. Zygmunt III zatwierdził przełożoną sobie koadjuto-
ryą, z prawem następstwa. Gdy biskup Pstrokoński, w r. 1608 przenie
sionym został z przemyskiego na włocławskie biskupstwo, a w r. 
1609 życie zakończył; lubo się wielu możnych kandydatów ubiegało  
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o przełożeństwo miechowskie, je dnak Zygmunt III przedstawił bra-
ci zakonnej ich członka, księdza Szymona Turskiego, na jeneralne-
go ich konwentu przełożonego. Nie mógł bowiem król cofnąć swe-
go po twierdzenia, którem postanowił ks. Turskiego koadjutorem  
z prawem następstwa. Nieskończenie temu byli radzi bracia zakonni, 
i silną poili się nadzieją, że znowu wraca do nich wiek złoty; że ze swe-
go zgromadzenia będą mieli jenerała. Skoro ojcowie zakonni rado-
snemi głosy obrali ks. Turskiego swym naczelnikiem, wszyscy z serca 
winszowali mu tego urzędu; zaręczali miłość i skore po słuszeństwo. 
On zatem z ojcowską wyrozumiałością rzą dził zgromadzeniem; na-
prawiał klasztorne budynki; zwie dzał probostwa; a ku ubogim i nę-
dzarzom wrzącą w sercu skłoniony litością i miłosierdziem, udzielał 
im odzież i wsparcie. Wszystkie swe dochody obracał na reparacyą 
klasztoru, kościoła i folwarków; a co mu zostawało od istnych swych 
potrzeb, wszystko to obracał na zapomożenie uboższej szlachty  
i ludu biednego. Lecz 741etni ten starzec, wiekiem pochylony, złama-
ny pracą około posługi w swym zakonie (rządził on bowiem przez 30 
lat w kollegium św. Jadwigi, a przytem był sekretarzem króla Stefa-
na i Zygmunta III) zaledwo dwa lata na miechowskiem przemierzył 
przełożeństwie, dobiegł doczesno ści kresu w 1611 roku. Zwłoki jego 
pochowano w mie chowskim kościele.

Na miejsce zmarłego Szymona Turskiego, król Zyg munt 
przedstawił konwentowi na jenerała, ks. Henryka Firleja, ze zna-
mienitej Lewartów i Tenczyńskich idącego familii. Lecz i Firlej nie-
długo rządził miechowskim kon wentem; wywyższony bowiem 
na łuckie biskupstwo, a potem w roku 1617 zamianowany płoc-
kim biskupem, zło żył miechowskie przełożeństwo. Król Zyg-
munt, szczęśli wym trafem mianował jenerałem miechowskim 
księdza Macieja Łubieńskiego, klejnotem, Pomian zaszczycone-
go. Był on już wtedy prałatem krakowskiej katedry i kró lewskim 
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sekretarzem. Konwent miechowski dobrze świa dom życia poboż-
nego i zasług księdza Macieja Łubień skiego, zgodnemi głosy ob-
rał go swym przełożonym. Jakoż czcigodny i cnotliwy ten prałat 
odrazu dowiódł, że nie w tym celu objął przełożeństwo, by tylko 
kla sztorne pobierał dochody, lecz z ustawy trydentskiego so boru 
wiernie dopełniał obowiązków swego powołania. Nie sromał się 
on odbycia nowicyatu przez cały rok w mie chowskim klasztorze. 
Z jakimżeto podziwem patrzeli wszys cy bracia zakonni, kiedy Łu-
bieński, mimo znakomitego swego urodzenia, prałat katedralne-
go kościoła, sekretarz królewski, pełnił właściwe nowicyuszom w 
kuchni i w re fektarzu obowiązki. Po ukończonej rocznej próbie 
życia zakonnego wykonał śluby uroczyste wobec ks. Oborskie-
go, laodycejskiego biskupa, a krakowskiego sufragana. Assystował 
mu podczas tej uroczystości rodzony brat jego: Stanisław Łubień-
ski, opat tyniecki, tudzież Bogusław Radoszewski, opat benedyk-
tyńskiego klasztoru na Łysej górze. Maciej Łubieński szczerze ku 
swemu zakonowi przywiązany, z wrzącym pohopem jął się swych 
obowiąz ków. Przede wszystkiem osobiście zwiedził wszystkie kol-
legia i parafialne kościoły w Polsce, w Szlązku i Rusi, do tego zako-
nu należące. Badał on każdego po szczególe brata zakonnego życie  
i obyczaje; prostował ich zbocze nia. Dla dobrych nie szczędził zale-
ty; opuszczających się w swych obowiązkach i powołaniu ojcowską 
dobrocią upo minał; budził w nich pobożność i pełnienie ustaw za-
konnych. A tak pod jego rządem, wszystko nowym zawrzało ruchem  
i przykładnem zajaśniało życiem. Potem zajął się naprawą budyn-
ków klasztornych i folwarcznych, które przez poprzednich jenera-
łów w dzierżawę wypuszczane, bardzo były spustoszone.

W roku 1620 król Zygmunt III mianował Macieja Łubieńskie-
go chełmskim biskupem, dozwalając mu po siadać razem klasztorne 
probostwo w Miechowie. W tym samym roku, Marcin Szyszkowski, 
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biskup krakowski, zwołał synod dyecezalny, który się w Krakowie  
w kościele WW. ŚŚ. odbywał. Tu zjechali się opaci i duchowień stwo 
dyejcezalne. Ksiądz Łubieński, jenerał miechowskiego konwentu, 
wezwany do Warszawy, nie mógł zasiadać na synodzie, wyznaczył 
on wszakże na swoje miejsce zdatnych ze swego klasztoru zakonni-
ków. Kiedy biskup Szyszkowski ze swymi kanoniki i prałaty na syno-
dzie postanowił przygarnąć pod swoje władzę nietylko opatów, ale 
też kościoły i majątki zakonne. Opaci silnie oparli się wy maganiom 
biskupa, przywodzili bowiem Bulle stolicy apostolskiej, według któ-
rych wyjęte były klasztory zpod władzy biskupów dyjecezalnych. Ma-
ciej Łubieński, biskup nominat, powróciwszy z Warszawy, uprzejme 
uczynił w pięciu punktach, biskupowi Szyszkowskiemu uwagi; i do-
wodnie z Buli papieskich, szczególnie miechowskiemu zgromadze-
niu udzielonych, okazał, że tylko jeneralnemu przełożonemu słu-
ży bezpośredni przywilej zarządu, tak osobami, jako też funduszem  
i kościołami swego zakonu. Te więc Bulle przez papieżów wydane, sy-
nod jeneralny w Piotrkowie, w tym samym roku przyjął, a ks. Szysz-
kowskiego, krakowskiego biskupa, na płytkim gruncie oparte usunął 
wnioski, z uwagi: że, gdyby Bulle papieskie nie  miały  swój  mocy  
i  wagi, więcby i  władzę biskupów ścieśnić należało „secundum jus 
commune”.

Przy schyłku Listopada 1626 r. uchwalono sejm w Toruniu; 
przybył na ten zjazd jeneralny, jako biskup senator, Maciej Łubień-
ski, jenerał miechowskiego zgro madzenia. Tu z woli Zygmunta III., 
posuniętym został na poznańskie biskupstwo, opróżnione po Ja-
nie Wężyku, który osiągnął arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Skoro 
Łubieński zasiadł w poznańskiej katedrze, zrezygnował przełożeń-
stwo miechowskie. Za swego przełożeństwa, pobożny ten prałat, 
wystawił w Miechowie na wzgórzu przy szpi talu, kościół murowa-
ny, pod imieniem św. Barbary P. Męczenniczki. – Do wystawionego 
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przez siebie kościoła sprawił piękny z czerwonego aksamitu: aparat, 
ornat, dalmatyki i kapę; a przy tym kościele istniejącemu szpi talowi 
powiększył fundusz, dla starców mających w nim przytułek. Obok 
pięknych cnót i wielce pobożnego życia swojego Łubieński jenerał 
miechowski, z rodzonym bra tem swym Stanisławem, płockim bi-
skupem, w ojczystej wsi Wągłczowie, w której urodzili się, i pierwsze 
wzięli wychowanie, zburzywszy stary kościół drewniany, z gruntu 
wymurowali nowy parafialny; a przy nim wystawili dom kolegialny. 
Do kościoła sprawili bogate aparaty, kielichy i srebrne naczynia ko-
ścielne. Dla uposażenia kościoła i domu, kupili od Adama Wężyka 
podskarbiego sierackiego, blisko Wągłczowa położoną wieś Prochna 
za 12,000 złp. jako też, uczynili zapis złp. 10,000 na dzie dzicznych do-
brach swych, od których 700 złp. rocznego czynszu wiecznemi cza-
sy dla wymienionego kościoła i do mu przeznaczyli. Nadto dziesięci-
nę włościańską z wsi Wągłczowa, która do stołu arcybiskupa gnieź-
nieńskiego należała, spłacili i do funduszu tegoż kościoła przyłączy-
li. Kościół i dom dobrze uposażony w Wągłczowie, w ziemi sieradz-
kiej, Maciej Łubieński miechowski jenerał, z bratem swym Stanisła-
wem oddali miechowskiemu zgromadzeniu, z obowiązkiem, by tu 
przełożony i czte rech kanoników ciągle mieszkali, wiernie pełniąc 
obo wiązki w erekcyi dnia 23 Października 1629 r. wska zane80).

Z poznańskiego biskupstwa Łubieński przeszedł do władysław-
skiej katedry, i siedział w niej lat dwanaście. Po śmierci Jana Lipskie-
go, prymasa, król Władysław IV. w roku 1641 mianował Macieja Łu-
bieńskiego arcypasterzem gnieźnieńskim, prymasem królestwa pol-
skiego. Na arcybiskupiej stolicy siedział czcigodny Maciej Łubieński 
lat jedenaście. Lecz tu schyliły się ku zachodowi dni jego, cnót pełne-
go żywota; w roku bowiem 1652 dnia 28 Sierpnia w rocznicę swej pro-
fesyi, którą w miechowskim klasztorze niegdy był wykonał, w uro-

80) Nakielski 1. c. str. 890.
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czystość św. Augu styna, mając lat 81, doczesną, zakończył pielgrzym-
kę.

Na miechowskie przełożeństwo po Macieju Łubieńskim, król 
Zygmunt mianował w r. 1627 księdza Achacyusza Grochowskie-
go, biskupa łuckiego. Niedługo Gro chowski przywodził miechow-
skiemu konwentowi, umarł on w r. 1633 na łuckiem biskupstwie. Po 
jego śmierci król Władysław IV., przedstawił konwentowi miechow
skiemu na jenerała, zacnego i uczonego męża, Jakuba Zadzika, herbu 
Korab, chełmińskiego biskupa, kanclerza królestwa polskiego, który 
za Zygmunta III. i Włady sława IV., dobrze się sprawił w powierzo-
nych sobie po selstwach. Ale i ten czcigodny biskup krótko naczelni-
czył konwentowi; albowiem po zgonie księcia Jana Alberta, kardyna-
ła i krakowskiego biskupa, w r. 1635, król Wła dysław powołał Jaku-
ba Zadzika do opróżnionej katedry na Wawelu. Osiągnąwszy Zadzik 
bogate biskupstwo kra kowskie, złożył jeneralstwo miechowskie, na 
które król mianował ks. Piotra Gembickiego, herbu Nałęcz. Był on 
wtedy dziekanem kapitulnym, pierwszym sekretarzem kró lewskim  
i podkanclerzem. W tym też roku 1635 został przemyskim bisku-
pem; a w r. 1638, kanclerzem kró lestwa polskiego.

Kiedy Jakub Zadzik biskup krakowski, mąż wielce w polskim 
narodzie zasłużony, w r. 1642 zakończył życie, król Władysław prze-
niósł Piotra Gembickiego, z Prze myśla do krakowskiej katedry,  
a miechowską prelaturę dał Janowi Gembickiemu, pierwszemu przy 
swym boku sekretarzowi. Pierwej atoli, nim konwent miechowski 
przy stąpił do obioru Jana Gembickiego, uczynił komisarzom wysa-
dzonym do elekcyi swe przełożenie. – Z uwagi, że poprzedni komen-
dataryusze nie mieszkali w klasztorze miechowskim, ale w swych 
dyecezyach, a tak wypusz czali w dzierżawę dobra klasztorne, które 
dzierżawcy bardzo spustoszyli; a nawet klasztor i kościół niezwłocz
nej potrzebowały naprawy, którą przełożeni ze swych do chodów po-
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dejmować byli obowiązani: wnosił zatem kon went swe żądanie, by 
najprzewielebniejszy ks. nominat pierwej wykonał śluby zakonne, ile 
że fundusze te były przeznaczone dla zakonników, a nie dla świec-
kiego du chowieństwa; a potem dopiero objął administracyą dóbr 
klasztornych; a ile mu czas i sprawy rządowe dozwolą, by w klaszto-
rze miechowskim mieszkał, naprawą kościoła, klasztoru i folwarków 
się zajął; nadto, by oddał klaszto rowi wioski: Gotartowice i Siedliska, 
jako też dziesięciny, które jego poprzednicy odebrawszy do dóbr swe-
go stołu przyłączyli, a które na reperacye i na muzykę kościelną były 
przeznaczone. W końcu, by dochody przez jego po przedników kon-
wentowi zostawione, nietykalnie zachował, i nic nie czynił, coby się z 
ustawami zgromadzenia nie zgadzało. Delegowani komisarze przy-
jęli tu wyszczegól nione wnioski. Wszakże najprzewieleb. ks. nominat 
odpo wiedział, że ślubami zakonniemi wiązać się nie może, boby to 
jego następcom ubliżało, i że stolica apostolska uwolniła go od tego 
obowiązku81). Ciągłego mieszkania w klasztorze nie dozwalają mu 
publiczne posługi krajo we; co się zaś tyczy reperacyi klasztoru i ko-
ścioła, tę łącznie z konwentem przyjmuje.

Po Janie Gembickim, król Jan Kazimierz miano wał Wojciecha 
Korycińskiego, kanonika krakowskiego i łuckiego, jenerałem mie-
chowskim. Dostojny ten prałat był zaszczycony sekretarza koronne-
go urzędem. Potem Jan Kazimirz mianował go kamienieckim bisku-
pem; a w r. 1669 został wyniesiony na lwowskie arcybiskupstwo82).

81) Tu Jan Gembicki objawił myśl swoję niezgodną z ustawa mi kościoła, albowiem: 
„Powołanie biskupów, i powołanie za konne jest doskonałością stanu duchownego” 
a tu właśnie ks. Gembicki cofa się wstecz od doskonałości, którą Chry stus zachwalił. 
Miał on na celu jedynie korzyść doczesną z zakonnych dochodów. Wszakże jego po-
przednik, Maciej Łubieński, i Piotr Koryciński jego następca, uczynili śluby zakonne 
w miechowskim klasztorze; a to wykonanie ślubów zakonnych nie ubliżyło ich god-
ności ni urodzeniu.
82) Polscy monarchowie zwykli byli mianować kandydatów, zrazu na mniej uposażo-
ne biskupstwa; według następującego porządku: najprzód na biskupstwo inflanckie, 
lub też kamienieckie; z tego posuwano na intratniejsze biskupstwa: na łuckie, chełm-
skie, kijowskie; potem na przemyskie, a z tego na chełmińskie, albo na poznańskie, na 
warmijskie, lub też kujawskie (władysławskie) a nawet na krakowskie, które prócz dy-
jecesalnych funduszów, było księstwem siewierskiem uposażone. Krakowscy zatem 
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Wszakże czcigodny ten arcypasterz, złamany pracą około krajo-
wej posługi i metropolii, a przytem pochylony wie kiem, uczynił kró-
lowi Michałowi przełożenie, by pozwolił ustanowić koadjutora do 
miechowskiego probostwa, z pra wem następstwa, księdza Piotra Ko-
rycińskiego, archidyakona pułtuskiego. Jakoż król Michał zatwier-
dził tę koadjuturę83). W roku 1677 Wojciech Koryciński, arcy biskup 
i jenerał, przyjechał do Miechowa, w sprawie zgro madzenia; tu cięż-
ko zachorował, i dnia 17 Stycznia do konał pełnego żywota.

Wielce pobożny ten arcypasterz i jenerał, w testa mencie swym, 
znaczne uczynił dla instytutów duchow nych fundusze. Dla kapituły 
krakowskiej złp. 11,000, dla kościoła w Żarkach, dziedzicznych fami-
lii Korycińskich złp. 4,000 na anniwersarz, dla kościoła w Łucku złp. 
1,000, dla miechowskiego klasztoru na anniwersarz złp. 5,000, dla 
kościoła św. Jadwigi na Stradomiu złp. 1,000, dla kościoła św. Szcze-
pana złp. 1,000; toż dla 00. Kar melitów przy kościele św. Michała  
w Krakowie złp. 1,000. Dla ubogich krakowskich złp. 300. – Mieszka-
jąc we Lwowie, litosny ten arcypasterz nad biedactwem, codzien nie 
trzystu ubogim dawał jałmużnę; a dwóch ubogich żywił ze swego sto-
łu. Zwłoki jego, z Miechowa przewieziono do katedralnego kościoła 
na Wawelu, i tu w gro bie pod ołtarzem ukrzyżowanego Zbawiciela 
pochowane zostały.

Piotr Koryciński, drugi tego imienia jenerał mie chowski, był 
zrazu koadjutorem Wojciecha Korycińskiego, miechowskiego in-
fułata. Pierwej atoli, nim sobie upodo bał duchowne powołanie, był 
rabsztyńskim starostą. Kle mens X. papież, ozdobił go urzędem po-
sła swojego do króla Michała Wiśniowieckiego; posłał przez niego 
kró lowi miecz na turecką wyprawę i różę złotą. W r. 1677 po śmier-

biskupi bywali posuwani na arcybiskupów gnieźnieńskich, a ci byli prymasami króle-
stwa polskiego. – Wszakże nie zawsze przestrzegano wymienionego porządku w pro-
mocyi na lepiej uposażone biskupstwo. Niekiedy biskup przemyski, lub kujawski, od-
razu mianowanym został na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Zależało to bowiem od 
łaski panującgeo monarchy.
83) Bujdecki, Vita Mathiae, str. 7677.
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ci Wojciecha Korycińskiego, król Jan III. przed stawił Innocentemu 
XI. papieżowi, Piotra Korycińskiego, na rzeczywistego jenerała Ka-
noników Grobu Pańskiego; a potom mianował go chełmińskim bi-
skupem84). Tenże Jan III. wyprawił w r. 1680 Piotra Korycińskiego 
w po selstwie do Karola, króla hiszpańskiego, od którego do stał w da-
rze wielki łańcuch złoty, wartości 400 dukatów; posłował także do 
Piotra regenta Portugalii. Wyjednał on u Innocentego XI. przywilej 
exempcyi dla miechow skiego zgromadzenia, że do żadnej nie nale-
żało dyjecezyi; a nawet parafialne kościoły tego zakonu, jeneralny 
prze łożony wizytował85).

Kiedy ze wszechmiar zacny ks. Piotr Koryciński, nie docze-
kawszy się sakry z Rzymu na chełmińskie bis kupstwo, gwałtowną 
dotknięty chorobą dokonał żywota, król Jan III. mianował jenera-
łem miechowskim księdza Michała Radziejowskiego, a ten był sy-
nem Hieronima Radziejowskiego, który zemstą wiedziony, za pano-
wania Jana Kazimirza, sprowadził Szwedów do Polski, a ci cały kraj 
zrabowali. Michał Radziejowski ze krwią panującego króla rodem 
swym był złączony, dlatego to król Sobieski wynosił go na coraz wyż-
sze stopnie w chierarehii kościel nej: dał mu probostwo miechowskie, 
a w r. 1687 wyro bił mu u Innocentego XI. papieża, purpurę kardynal-
ską, tituli sanctae Mariae de pace86) i w tym samym roku posadził go 
w katedrze arcybiskupiej gnieźnieńskiej. – Andrzej Załuski, biskup 
warmijski, gani życie i czyny, tak świeckie, jako też duchowne kardy-
nała Radziejow skiego87). Posiadał on aż do swej śmierci probostwo 
miechowskie. Podczas wielkich w Polsce zaburzeń, do których nale-
żał, wydalił się, w r. 1704 do Gdańska, i tam w r. 1705 dnia 13 Grud-

84) Piotr Koryciński czynił profesyą zakonną w Michowie. – Bujdecki 1.1 str. 7677.
85) Bujdecki, 1.1. str. 7677.
86) Myli się ks. Łętowski w katal. kan. krak. tom III. str. 538, gdy nazywa Michała Ra-
dziejowskiego kardynałem, tituli s. Praxedis, był on kardynałem S. Mariae de Pace. – 
Świad czy Offic. SS. Patr. S. Sepulchri typ. a. 1694.
87) Załuski Tom III. Str. 723.
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nia umarł. Zwłoki jego przewie zione do Warszawy, i w kościele księ-
ży Misjonarzy po chowane zostały.

Po śmierci kardynała Radziejowskiego, jeszcze było kilku ko-
mendataryuszów miechowskich, ale nie wiadomo, kogo po nim, 
król August II. na miechowskie mianował probostwo. Polityczne 
kalendarzyki warszawskie podają, że w r. 1757 był miechowskim ko-
mendataryuszem Mi kołaj Dębowski, biskup kamieniecki; a po nim 
w r. 1758 i 1759 był Kajetan Sołtyk, biskup kijowski. Ten wynie siony 
na krakowskie biskupstwo, w r. 1759 zrezygnował miechowskie pro-
bostwo. Od r. 1760, do r. 1769 admini strował miechowską komendę 
Gabriel Podoski referen darz koronny. Od r. 1769 do r. 1777 tenże ks. 
Podoski był zarazem i prymasem królestwa, opatem paradyjskim, ty-
nieckim i miechowskim proboszczem.

W r. 1778 Stanisław August mianował miechow skim komen-
dataryuszem Antoniego Sierakowskiego pisa rza koronnego; a po 
nim w r. 1779 Antoni Ostrowski, prymas królestwa i opat tyniec-
ki osiągnął miechowską, komendę. Ostatnim komendataryuszem 
miechowskim był od r. 1782 do r. 1784 Kasper Cieciszowski, koadju-
tor kijowski, i jeneralny officyał warszawski. Ten dostojny prałat żył 
przeszło 100 lat, najdłużej z senatorów króle stwa polskiego; umarł on  
w r. 1831. – Wszakże wysz czególnieni proboszczowie miechowscy 
od r. 1726 już nie byli infułatami, ale tylko administratorami dóbr 
należą cych do tej komendy, o czem niżej będziemy prawili.

Kiedy bowiem dla rozmaitych zmian krajowych, fundusze 
akademii krakowskiej zostały tak bardzo zmniej szone, że nawet na 
utrzymanie koniecznej liczby professorów, i na reparacyą budynków 
nie wystarczały; uchwa lono w r. 1768 na sejmie w Warszawie, że skoro 
zosta nie opróżniona jedna z komend klasztornych, król nie bę dzie 
żadnego kandydata na nie mianował, ale dobra wa kującej komendy, 
do funduszu akademii krakowskiej będą przyłączone. W r. 1778 ko-
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misya edukacyjna wysadziła ks. Kołłątaja na urząd wizytatora akade-
mii krakowskiej. W r. 1784 król Stanisław August, zamianował ks. 
Kaspra Cieciszowskiego, na kijowskie biskupstwo; a tak po nim za-
wakowała miechowska komenda. Kołłątaj bawiąc w r. 1784 w War-
szawie, przypomniał królowi i księciu pry masowi konstytucyją sej-
mową z r. 1768, o przyłączeniu dóbr komendy miechowskiej do fun-
duszu krakowskiej aka demii. Król Stanisław przyjął Kołłątaja prze-
łożenie, i wy dał przywilej dla akademii przez siebie dnia 26 Sierpnia 
1784 r. podpisany na miechowską komendę. Akademia zatem, zaraz 
wyliczyła sumę 25,000 złp. ks. Kasprowi Cieciszowskiemu w nagrodę 
za podane przez niego pretensye. W skutek więc powyższej uchwały 
sejmowej, król odmówił nominacyi wszystkim kandydatom ubiega-
jącym się o miechowską komendę88). Kiedy więc odpowiedzią króla 
zostali odsądzeni, Kołłątaj zgłasza się i prosi króla o dożywotnią dla 
siebie administracyę  miechowskiej ko mendy. Stanisław August zga-
nił mu to żądanie;  a gdy Kołłątaj naiwnie z naleganiem żądał skutku, 
senatorowie nierzetelnością go zato obrzucili; i to było powodem, że 
nastąpiła zmiana pierwszej uchwały. Do miechowskiego probostwa 
należało 11 wsi: Gotartowice, Jelcza, Krzesławice, Sławno, Wrocieryż, 
Skaryszów, Szczepanowice, Michałowie, Smroków, Parkoszowice  
i Orłów. Rząd król. pols. puścił 7 wsi w emfiteutyzm; a 4 wsie: Micha-
łowice, Parkoszowice, Smreków i Orłów dał akademii  kra kowskiej, 
która mogła była dostać 11 wsi, gdyby Kołłątaj nie był objawił królo-
wi nagannej swej chciwości. Tu skoń czyła się komenda miechowskie-
go probostwa.

Naganne działania księdza Hugona Kołłątaja są powszechnie 
znane, nie tylko w roku 1784, ale toż w r. 1794; skreślił je p. Linowski. 
Był wprawdzie Kołłątaj pięknie w naukach wykształconym człowie-
kiem, ale umysł i serce miał przewrotne i bezbożne deizmem skażo-

88) Jan Śniadecki w żywocie Kołłtaja. Wydanie Turowskiego 1861, str. 47.
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ne. Nie był on szczerze przychylnym ku akademii krakowskiej, sko-
ro nie jej, ale swoje własną korzyść miał na uwadze.

Oddział szósty.
O ustanowieniu generalnych przełożonych z miechowskiego 

zgromadzenia; i o zniesieniu klasztoru miechowskiego 
w roku 1819.

Wyżej wykazaliśmy, że komendataryusze przez kró lów miano-
wani na miechowskie probostwo, bylito albo urzędnicy królewscy, 
albo też biskupi, a nawet i arcybi skupi, których publiczne urzędowa-
nia skłaniały ku peł nieniu istnych, a ważnych w narodzie obowiąz-
ków; a tak rzadko bardzo przyjeżdżali do miechowskiego klaszto-
ru, by liczne to zgromadzenie utrzymać w karbach zakonnego żywo-
ta. Nieobecność zatem przełożonego w klasztorze, dała powód nie-
którym płochym zakonnikom do rozprzę żenia w swem powołaniu. 
Zgromadzenie przeto miechow skie, zrażone nieobecnością swych 
przełożonych, którzy nie byli nawet świadomymi życia zakonnego, 
z uwagą zasta nowiło się nad tą jasną prawdą, że komendataryusze 
bardziej ubiegali się o dochody z dóbr miechowskich, aniżeli o zarzą-
dzanie konwentem. Troskliwi ojcowie za konni o dobro i korzyść za-
wsze miłego sobie zakonu; jako też o chwałę bożą, uradzili zatem po-
dać korną prośbę do króla Augusta II., by im pozwolił obierać prze-
łożonego ze swojego zgromadzenia, któremu oni wyznaczą z dóbr 
klasztornych kilka wiosek dla jego stołu; a dóbr do mie chowskiej ko-
mendataryi zupełnie odstępują, i zrzekają się prawa przymusowego 
obierania komendataryuszów, któ rych król bezpośrednio będzie 
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obierał i mianował. – Jakoż, król August II. uwzględnił prośbę mie-
chowskiego konwentu do siebie uczyniona, i w r. 1725 wydał zgro
madzeniu miechowskiemu, przez siebie zatwierdzony przy wilej, że 
Kanonikom Grobu Chrystusowego wolno obierać jeneralnego prze-
łożonego ze swego zgromadzenia. Oprócz tego, przez tajne wota ob-
rany przełożony, jako opat, bę dzie używał podczas uroczystego od-
prawiania nabożeństwa, infuły, pastorału, oraz innych ubiorów bi-
skupich, których już w r. 1412 Jan XXIII, papież, był pozwolił jeneral-
nym przełożonym miechowskim, wprzód nim komendatarya zosta-
ła do tego konwentu zaprowadzona.

Nieskończenie ucieszyło się zgromadzenie z udzie lonego mu 
przywileju. Ksiądz Stanisław Stępkowski kustosz miechowskiego 
klasztoru, zwołał w roku 1725 Kanoników na jeneralną kapitułę, 
na dzień 28 Sierpnia; w tym bowiem dniu, Kanonicy Grobu św. 
zwykli byli odprawiać uroczystość św. Augustyna. Na jeneralnej za-
tem kapitule uradzono: by przywilej, przez króla Au gusta II. wy-
dany, pozwalający wolne obieranie dożywo tniego jenerała zakonu, 
przełożyć Stolicy apostolskiej do zatwierdzenia; a tymczasem Ka-
nonicy ustanowili księdza Stanisława Stępkowskiego kustosza, je-
neralnym admini stratorem konwentu póty, aż nadejdzie od papie-
ża za twierdzenie. Oprócz tego wysadzono komisarzów do odłącze-
nia z dóbr klasztornych kilku wiosek dla uposa żenia przyszłego je-
nerała; i aby wysadzeni kommisarze przygotowali na następne po-
siedzenie czynność swoją. Benedykt XIII. papież, zatwierdził nie tyl-
ko przywilej króla Augusta II. ale też ponowił wszystkie przywileje, 
które jego poprzednicy w upłynionych wiekach miechow skiemu 
udzielili zgromadzeniu. W roku zatem 1726 wyznaczeni komisarze 
wnieśli na posiedzeniu swoje uwagi, by na uposażenie przyszłego je-
nerała, wyznaczyć z dóbr klasztornych ośm wsi, jakoto, trzy więk-
sze: Pstroszyce, Kalinę małą, Bukowską Wolą; a pięć mniejszych: 
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Podmiejską wolą, Podleśną wolą, Brzuchanią, Biskupice, Strzeżów 
i czynsz z Miechowa. Zgromadzenie na pełnem swem posiedzeniu 
dnia 30 Sierpnia 1726 r. zgodnie przyjęło komisyi przełożenie i wy-
mienione dla jeneralnego przełożonego uposażenie podało do za-
twierdzenia królowi Augustowi II. z tem atoli zastrzeżeniem, że 
gdyby się podobało panującemu monarsze powtórnie świecką do 
miechowskiego klasztoru zaprowadzić komendę, wioski wyszcze-
gólnione mają wrócić do miechowskiego klasztoru, ile gdy z jego 
dóbr zostały oddzielone. Król August II. w całej osnowie zatwier-
dził w roku 1727 przedstawione sobie miechowskiego jenerała upo-
sażenie. Tak więc, zgromadzenie dopełniwszy wszelkich urzędo-
wych przepi sów w r. 1727, na jeneralnej kapitule, zgodnemi głosy 
obrało ks. Stanisława Stępkowskiego jenerałem zgroma dzenia mie-
chowskiego; którego biskup krakowski zain stalował. Ksiądz Stęp-
kowski przywodził miechowskiemu konwentu przez 11cie lat, lecz 
już wiekiem pochylony w r. 1738 życie zakończył. Po jego śmierci 
zgromadzeni Kanonicy na pełnem posiedzeniu obrali księdza Ja-
kuba Radlińskiego, herbu Tarnawa, proboszcza leżajskiego. Jakub 
Radliński, ś. t. doktor, w naukach wykształcony kapłan, zostaw-
szy jenerałem miechowskim, nie tylko że już w r. 1733 dał ze swe-
go majątku na stały kapitał złp. 40.000 dla powiększenia funduszu 
klasztoru świętej Jadwigi na Stradomiu przy Krakowie, ale też, gdy 
w roku 1745 gwałtownym pożarem spłonął klasztor i kościół mie-
chowski, czynnie przyłożył się ze zgroma dzeniem do wymurowa-
nia z gruntu nowego kościoła, jaki obecnie widzimy. Podczas swe-
go przełożeństwa, Kadliński odświeżył zaniedbaną przez świeckich 
komendataryuszów wizytę klasztorów i parafialnych kościołów, 
które do miechowskiego należały zgromadzenia. Skoro przybył na 
wizytę, wszędzie rządzcy i bracia zakonni, z wyciągnionemi rękoma  
i z upragnieniem przyjmowali go do siebie; a on jako ojciec, wiernie 
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pełniących swe obowiązki, do serca przytulał; a zapominających 
się w swem powołaniu, uprzejmie i z pełnemi miłości słowy kar-
cił i upominał. Tak w miechowskim klasztorze, jako też na prowin-
cyi, wszystko nową przybrało postać i nowy porządek. Przy wodził 
Radliński miechowskiemu zgromadzeniu lat 19, w roku bowiem 
1760, ośmdziesięcioletni ten starzec dokonał pełnego żywota.

Gdy ksiądz Jakub Radliński szczęśliwym zgonem przeszedł 
do lepszego żywota, ksiądz kusztosz wezwał Kanoników św. Grobu 
na dzień 28 Sierp. Ci zjechawszy się do Miechowa, długo radzili, ko-
goby obrać mieli na opróżnione przełożeństwo jeneralne, coby tak 
godnie, jak Radliński ich zaufaniu odpowiedział. Padł zatem traf-
ny wybór na Floryjana Bujdeckiego, teologii doktora, protonotary-
usza apostolskiego, który wówczas był przełożonym gnieźnieńskie-
go klasztoru. Rządził Bujdecki miechowskim zgromadzeniem lat 
22. Za swego przełożeństwa dokończył budowy miechowskiego ko-
ścioła. Lecz w roku 1782 już wiekiem i pracą złamany umarł. Śmierć 
jego obudziła w braci zakonnej nieukojony żal ze straty wyrozumia-
łego i wielce ku niej przywiązanego ojca i obrońcy.

Po śmierci księdza Bujdeckiego, zgromadzenie na pełnem po-
siedzeniu w r. 1783 obrało jeneralnym prze łożonym ks. Mateusza 
Bujdeckiego. Był on rodzonym bratem zmarłego ks. Floryjana, spra-
wował pod wówczas obowiązki kustosza miechowskiego konwen-
tu. Zacny ten zwierzchnik, idąc swego poprzednika śladem, wiernie 
przywodził swemu zgromadzeniu. Wysyłał on, według zaprowadzo-
nego zwyczaju, młodych kapłanów do Rzymu, i do akademii kra-
kowskiej na słuchanie wyższych nauk teologicznych. Lecz w roku 
1788 w miesiącu Marcu gwałtowna choroba zachwiała jego zdro-
wiem i życia go pozbawiła; a tak ledwo cztery lata i siedm miesięcy 
rzą dził miechowskiem zgromadzeniem.

Po śmierci ks. Mateusza Bujdeckiego, zjechali się Kanoni-
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cy w miesiącu Sierpniu r. 1788 na kapitułę do Miechowa dla obra-
nia jenerała swego zgromadzenia. Tajnemi zatem głosy zgodzili się 
na księdza Tomasza Nowińskiego; i ten był ostatnim przełożonym 
staroży tnego, a dobrze w Polsce zasłużonego zgromadzenia Kano-
ników, stróżów Grobu Chrystusowego. Urodził się Tomasz Nowiń-
ski w roku 1746, uczęszczał na nauki do akademii krakowskiej. W 
roku 1766 obrał sobie zawód życia duchownego, wszedł zatem do za-
konu Kanoników ś. Grobu w Miechowie; a ukończywszy nauki teo-
logiczne w klasztorze, w roku 1770 przyjął święcenie kapłańskie. Ks. 
Floryjan Bujdecki, jenerał, wyprawił go do Rzymu na słuchanie wyż-
szych nauk teologicznych i prawa ko ścielnego. W Rzymie Nowiń-
ski strawił lat cztery na teologicznej nauce i osiągnął stopień doktora 
teologii u księży Dominikanów w jeneralnym klasztorze Minerwy.  
W roku 1778 powrócił Nowiński z Rzymu. Jeneralny przełożo-
ny posłał go na mieszkanie do gnieźnieńskiego kollegium; w roku 
1786 konwent miechowski powołał ks. Nowińskiego do jeneralne-
go klasztoru i uczynił go kusztoszem. Po śmierci Mateusza Bujdec-
kiego w r. 1789 zgromadzenie obrało go jeneralnym swym przeło-
żonym; a w r. 1816 w miesiącu Listopadzie ś. p. ks. Jan Paweł Woro-
nicz biskup krakowski, konsekrował ks. Nowińskiego na biskupa 
byblijskiego. Przywodził ksiądz Nowiński miechowskiemu zgro-
madzeniu roztropnie i gorliwie aż do r. 1819. W tym bowiem roku 
klasztor miechowski uległ suppresyi. Żył jeszcze ks. Nowiński, bi-
skup i jenerał po zniesionym klasztorze miechowskim lat dziesięć; 
lecz 84roletni już starzec, dnia 4 Stycznia 1830 r. dobiegł doczesno-
ści kresu.

W roku 1817, biskupi w Królestwie Polskiem uczynili rządo-
wi król. pols. przełożenie, iż z powodu wojen w latach: 18091812 i 
1813 bardzo zmniejszone zostały dochody ich biskupstw, kapituł i 
seminaryjów, przeto prosili, by Najjaś. Aleksander I. cesarz wszech 
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Rosyi i król polski, przełożył Ojcu św. Piusowi VII. potrzebę znie-
sienia niektórych klasztorów, opactw, i świeckich prebend w kró-
lestwie polskiem dla przyzwoitego upo sażenia biskupów, kapituł i 
seminaryjów, jako też dla nowo zaprowadzonego biskupstwa pod-
laskiego. Jakoż Pius VII. papież przychylił się do przełożenia cesa-
rza Aleksandra I. i wydał dnia 30 Czerwca 1818 r. bullę, której od-
pis tu pod literą B, dołączamy, i pozwolił znieść niektóre klaszto-
ry w królestwie polskiem. Do tej czynności upoważnił ks. Francisz-
ka Malczewskiego, pod ówczas biskupa kujawskiego, który potem 
został arcy biskupem warszawskim. Wprawdzie w przywiedzionej 
bulli, papież objawił mu wyraźną wolę swoją: „Aby wprzód ściśle 
zbadał rzeczywisty stan istniejących dóbr i z nich dochodów, któ-
re do klasztorów lub opactw i do świeckich należą prebend; i, by 
przywołał i wysłuchał wszystkich przełożonych, których suppre-
syi obchodzi spawa; i tyle tylko wspomnionych klasztorów, czy-
li opactw i świeckich prebend delegowaną władzą apostolską, bę-
dzie mógł znieść i za nieistniejące ogłosić, ile będzie wymagała po-
trzeba, tak dla uzupełnienia przyzwoitego uposażenia któregokol-
wiek już istniejącego biskupstwa, kapituły i seminaryjum, jako też 
dla uposażenia nowo ustanowionego biskupstwa, kapituła i semi-
naryium podlaskiej dyecezyi” i t. d.

Jeżeli się z uwagą zastanowimy nad treścią bulli Piusa VII. przy-
znać musimy, iż rząd Król. Polskiego przeszedł za jej zakres. Delego-
wany bowiem komisarz papieski miał zbadać rzeczywisty stan dóbr 
klasztornych i ściśle obliczyć z nich dochody; oprócz tego miał przy
wołać opatów i przełożonych tych klasztorów, których suppresya 
dotknąć miała; i tyle tylko wolno mu było supprymować dóbr klasz-
tornych i świeckich prebend, ile konieczna wymagała potrzeba dla 
uzupełnienia przyzwo itego funduszu biskupów, kapituł i seminary-
jów w król. polskiem. Wszakże nie zastosowano się do myśli Piusa 
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VII. papieża; albowiem rząd odrazu ułożył do suppresyi listę wszyst-
kich w dobra uposażonych klasztorów.

Ksiądz Malczewski, arcybiskup delegat apostolski, silnie opie-
rał się dekretowi suppresyi, wbrew bulli pa pieskiej podyktowane-
mu. Lecz chciało mieć nieszczęście! że ks. Malczewski został złożo-
ny gwałtowną chorobą; i kiedy już dobiegał doczesności kresu, rząd 
wyprawił do niego trzech kanoników metropolitalnych: Hołłowczy-
ca, Kotowskiego i Fiałkowskiego; ci niby świadkowie, wło żyli do ręki 
pióro już konającemu arcybiskupowi i skło nili go do podpisania de-
kretu suppresyi. Rząd ustanowił deputacyą spraw zniesionych insty-
tutów duchownych; a ta odrazu zajęła się suppresyą i wydelegowa-
ła komisarzów do każdego oddzielnie suppresyi ulegającego klaszto-
ru. Przyjechał dnia 24 Czerwca 1819 roku do miechowskiego klaszto-
ru komisarz, i w nim zastał 30tu zakonników: 12tu kapłanów, a 18tu 
kleryków; jako też jenerała zakonu. Delegowany do suppresyi mie-
chowskiego klasztoru komisarz zajął się czemprędzej obliczeniem z 
dóbr dochodu i wykazał rządowi w przecięciu roczny dochód 24.000 
złp. Rząd zostawił klasztorowi administracyą dóbr na rok 1810/1820,  
a na utrzymanie 30tu osób wyznaczył 16.000 złp. zaś 8000 złp. polecił 
odrazu wnieść do kasy rządowej.

Skoro suppresya klasztoru została ukończoną, deputacya wy-
sadziła lustracyjną komisyą, a ta wykazała z każdej oddzielnie wsi 
klasztornej roczny dochód; z dziewięciu zatem wsi, w ogóle 29.100 
złp. Wskutek tego wykazu rząd wypuścił przez licytacyją w 12tolet-
nią dzierżawę, każdą pojedynczo wieś klasztorną. Wszakże w ostat-
nim punkcie kontraktu, położył warunek: by dzierżawcy bez preten-
syi opuścili dzierżawę, jeźliby się rządowi spodo bało w upływie lat 
12tu zmienić wolą swoje.

Doszła Piusa VII. niemylna wiadomość o zapro wadzonej  
w król. polskiem suppresyi prawie wszystkich w dobra uposażo-
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nych klasztorów; ciężko zabolał Ojciec ś. nad wielkiem naduży-
ciem, że się poważono grubo wy paczyć bullę jego. Niezwłocznie 
zatem dnia 16 Lutego 1820 roku posłał brewe do ks. Hołłowczyca, 
nominata arcybiskupa, które tu pod literą C. dołączamy. W niem 
wyraża się papież, że ani on nie udzielił wykonawcy bulli, ogól-
nej władzy supprymowania w król. polskiem wszystkich opactw i 
klasztorów; ani też Najś. cesarz i król w swem przedstawieniu tego 
nie żądał; że wykonawca bulli, ks. Malczewski przeszedł za jej za-
kres i daleko zboczył od myśli papieża i Naj. Aleksandra I. króla 
polskiego.

Papież polecił ks. Hołłowczycowi: „Jeżeli rozpo rządzenia  
w bulli wyszczególnione, nie są dotąd zupełnie wykonane, by tylko 
według ich zakresu zarządził suppresyą. Jeżeli zaś ks. Malczewski już 
wykonał zamierzoną suppresyą, Twej zatem roztropności i mądro-
ści, pisze papież, ścisłym będzie obowiązkiem odmienić i sprosto wać 
to, w czem on myśl naszą wypaczył i władzę swej delegacyi przekro-
czył. Brewe Piusa VII. ks. Hołłowczy cowi nadesłane, wpłynęło po czę-
ści na rząd król. pols.; uchwalono zatem, by przywrócić do istnienia 
pięć kla sztorów to jest: Księży Kanoników św. Grobu w Mie chowie; 
XX. Cystersów w Jędrzejowie; XX. Benedykty nów na Łysej Górze; 
XX. Kartuzów w Gidlach i panny Norbertanki w Imbramowicach. 
Wyznaczył zarazem roczną kompetencyą w kwocie 17.400 złp. dla 
przełożonego, sześciu księży, ośmiu kleryków; na sarta tecta dla orga
nisty i kościelnego. Ale tej kompetencyi nie chciano wyznaczyć w do-
brach zabranych; wszakże swej uchwały w r. 1820 wydanej, rząd nie 
uwieńczył skutkiem.

Takimto wypadkiem starożytny klasztor miechowski, który 
prawie przez ośm wieków na polskiej ziemi istnie jąc, z narodem po-
społu znosił twarde przygody i burze wojenne, podstępnie w roku 
1819 legł powałem. W podobnem zdarzeniu trafnie się wyrażaCyce-
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ro: „Nihil semper floret, succedit aetas aetaii, et cuncta trahit secum verti-
tque volubile tempus” 89).

Lubo biskupi obudzili w rządzie król. polskiego zamiar sup-
presyi, to jednak z dóbr zniesionych klasztorów (oprócz podlaskiej 
dyjecezyi) nic im się nie dostało. Sic vos, non vobis. Rząd zrazu utwo-
rzył kassę religijną z dochodów supprymowanych klasztorów; po-
tem włączył je do skarbu ogólnego.

W końcu nadmieniamy, że w r. 1819 rząd król. polsk. zabraw-
szy miechowską bibliotekę, zabrał z nią nie małą liczbę starych ręko-
pisów z XIII. XIV. i XV. stólecia, a niektóre miały brzegi kart zdob-
nie wyzłacane i kolorami malowane. Drogocenne te zabytki polskiej 
oświaty oglądał w roku 1818 Jerzy Samuel Bandtke, bibliotekarz uni-
wersytetu Jagiellońskiego i z ubolewaniem powiedział: „Wielka szko-
da zabranych wam pięknych rękopisów waszych”.

Po zniesionym w r. 1819 miechowskim klasztorze, zostały jesz-
cze za ścisłą król. pols. granicą nie ulegające suppresyi trzy kollegia, 
do zakonu XX. Kanoników stró żów ś. Grobu Jerozolimskiego nale-
żące: w Leżajsku, Przeworsku i kollegium przy koś. ś. Barbary w Kra-
kowie.

Były senat W. M. Krakowa mylną zasadą wiedziony, jakoby 
bullą Piusa VII. w r. 1819 zakon XX. Kanoni ków Stróżów Grobu 
Chrystusowego został zniesiony, wydelegował w r. 1836 dnia 24go Li-
stopada Nr. 6885, do kollegium ś. Barbary komisyą, nie zastanowiw-

89) Cic. Philip. – Szlachta polska rozwodzi swe skargi na duchowieństwo w Królestwie 
Polskiem, że liczne dobra ziemiańskie posiada, a ztąd naród wielkie ponosi w do-
chodach zmniejszenie. Jeżeli z bezstronna, zastanowimy się uwagą nad bezzasadna 
szlachty skargą, przyznamy tę niezaprze czoną a historyczna prawdę, że w krajowych 
potrzebach, podczas wojen z nieprzyjacielem, polscy biskupi i klasztory z dochodów 
swych, nie małą daniną przychodzili w pomoc narodowi polskiemu. Oprócz tego za-
konnik wiktem tylko i odzieniem zaspokajał się; wszystkie zatem dochody kla sztorne 
w kraju zostawały. – Ileż to ubóstwa tuliło się w klasztorach i miało wyżywienie;  
a niezamożna szlachta, to wydzierżawieniem wiosek od biskupów, lub klasztorów, to 
udzielaniem wsparcia, miała utrzymanie; w obecnym zaś czasie... znikła ta religijna 
zamożność w polskim narodzie, a to wiano, którem hojna starych Polaków ręka, upo-
sażyła biskupstwa i klasztory, komu innemu się dostało!
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szy się nad tem, że jeden klasztor nie jest całym zakonem; bez uwagi 
nawet na dodatkowy traktat wiedeński z dn. 3go Maja 1815 roku art. 
16. o mieście Krakowie, którym zapewnione zostały fundusze, tak 
świeckiego, jako też zakonnego duchowieństwa; rekryptem swym 
z dn. 15go Czerwca 1837 r. Nr. 3496 zajął fundusze XX. Kanon, św. 
Grobu w administracyą. Ksiądz Franc. Zglenicki, sufragan i admini-
strator dyjecezyi krakow. w odezwach swych silnemi dowody odpie-
rał to nielegalne zajęcie funduszów kollegialnych. I nie tylko władza 
dyjecezyalna nie dozwoliła tego zaboru, ale też i reprezentacya W. M. 
Krakowa, na sejmie dnia 7go Lutego 1838 r. Nr. 291 naganiła senato-
wi, „że nie słusznie uważał zgromadzenie XX. Kanoników przy koś. 
św. Barbary już za wygasłe; że winien im przywrócić fundusze ad sta-
tum quo”. Reprezentacyja zachęcając senat do pozwolenia nowicyatu 
w koll. św. Barbary, dała tę rzetelną XX. Kanonikom ś. Grobu zale-
tę: „że instytutu religijnego w celu oświaty naukowej erygowanego, 
daleko korzystniej można użyć dla dobra ogólnego, niż ustanowie-
nie tego rodzaju insty tutów nowych”. Wszakże były senat, na lekkiej 
szali ważąc przedstawienia władzy dyjecezyjalnej i uchwałę sejmową,  
a nawet wyżej przywiedziony traktat wiedeński w r. 1839 zajął i gmach 
kollegialny, i nakazał dwom Kanonikom, by się w przeciągu dni 14 
z niego wynieśli, dla umieszczenia w kollegium milicyi krajowej. 
Takimto sposobem b. senat uznawał za wygasłe już zgromadzenie  
w kollegium ś. Barbary, chociaż jeszcze po dziś dzień żyją dwaj człon-
kowie: ks. Pękalski i ks. Wolniewicz. W r. 1842 senat oddał gmach kol-
legialny akademii.

Szczerem powołaniem do zakonu wiedziony, by dla utrwale-
nia pamięci tak starożytnego i rozległego niegdy zakonu Stróżów   
Grobu Chrystusowego, który w Syryi i w Europie posiadał 2088 
kollegijów90), aby ostatnie to kollegium od upadku ocalić, podałem 

90) Mikołaja papieża brewe u Nakielskiego, str. 305
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w r. 1859 przez Wys. c. k. rząd krajowy w Krakowie, do Wys. c. k. mi-
nisteryjum prośbę o przywrócenie Kanoników ś. Grobu do własne-
go ich kollegium ś. Barbary i oddanie im fundu szów, które b. senat 
zajął w administracyą. Jakoż Wys. c. k. ministerstwo zastanowiło się  
z uwagą nad mojem podaniem,  odpowiedziało w reskrypcie  swym  
z d. 26go Listopada 1860 r. Nro 14.347 przez Wys. c. k. namie stnictwo 
we Lwowie z d. 26 Stycznia 1861 r. Nro 63.444 do konsystorza kra-
kow. nadesłanym z aktami, że póty nie może przychylić się do mej 
prośby, aż dowodnie okażę: „w jakim związku kanonicznym zosta-
wał konwent krakowski z miechowskim konwentem; jaka jest treść 
suppresyi miechowskiego klasztoru; jakie są ustawy i po wołanie, we-
dług którego księża Kanonicy Grobu Chryst. wiodą życie; nakoniec, 
bym podał dokładny wykaz fun duszów i stan majątku zawieszone-
go kollegium krakow”. Na to Wys. c. k. ministeryjum wezwanie od-
powiedziałem w mem podaniu dnia 16 Czerwca 1861 r. oryginalne-
mi utwierdziwszy je dowodami. Wszakże sprawę tę względem fundu-
szów i kollegijów ś. Barbary, na prawie własności uza sadnioną, W. c. 
k. ministeryjum Finansów Reskryptem swym z d. 5 Kwietnia 1866 r. 
nieprzychylnie orzekło. Postanowiło bowiem fundusze ks. Kanoni-
ków secundum juscaducum, inkamerować.

W dziele pod tytułem: „Zakłady uniwersyteckie w Krakowie”; 
przez c. k. Towarzysz. Naukowe krakowskie, w r. 1864 wydanem,  
p. Michał Koczyński b. profesor prawa kryminalnego, podał wia-
domość o bursach, niegdy do akademii jagiellońskiej należących. 
W IIIim ustępie str. 531 podaje autor o burskie obecnie w kolegium 
świętej Barbary umieszczonej: że „Po zwinięciu zakonu Jezusowe-
go, komisya edukacji narodowej oddała kolegium kolegium. Bar-
bary w Krakowie postanowieniem z d. 7 Stycznia 1780 roku na wła-
sność akademii, jako funduszpojezuicki”. – To z pewnością wiemy, 
że po zniesionym w r. 1773 zakonie Towarzystwa Jezusowego, dobra, 
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grunta, kapitały i gmachy stały się własnością rządową. Komisya bo-
wiem edukacji narodowej była wprawdzie ustanowiona dla urządze-
nia oświaty w król. Polskiem; a lubo nie zaprzeczamy tego, że za po-
zwoleniem królewskiem mogła była dać akademii kollegium ś. Bar-
bary, bądźto na zawsze, bądź też na czas niejaki, jednak rzecz godna 
uwagi, dla czego kolegium pzy kościele ś. Piotra, jako też przy koście-
le ś. Szczepana, nie dostało się akademii, skoro rozdawnictwo kol-
legijów pojezuickich właściwie należało do wymienionej komisyi?  
A wiadomo, że kolegium przy kościele ś. Piotra ks. Biskup Sołtys 
dał ks. Cystersom mogilskim; a kolegium św. Macieja, przy koście-
le swiętego Szczepana, b. rząd austriacki zburzył w r. 1803.

Dalej pisze autor: „W roku 1797 rząd cesarskoaustryacki, ode-
brawszy klasztór i kościół ś. Jadwigi na Stradomiu ks. Kanonikiem 
Grobu Chrystusowego… przeznaczył natomiast ks. Miechowitom 
kolegium kolegium ś. Barbary na tymczasowe mieszkanie. W r. 1800 
zaprowadzona została w kollegium świętej Barbary szkoła począt-
kowa przezwana szkołą główną normalną; którą XX. Miechowici 
swoim kosztem utrzymywać obowiązali się do r. 1809, t. j. do zaszłej 
podówczas zmiany rządu krajo wego, i swoim kosztem rzeczywiście 
utrzymywali. W rok przedtem, dnia 24 Czerwca 1808 r. między ks. 
Tomaszem Nowińskim, generalnym przełożonym zakonu Miecho-
witów z jednej, a c. k. rządem austryackim z drugiej strony, zawarty 
był kontrakt, na mocy którego ówczesny urząd fiskalny krak. w imie-
niu Rządu c. k. austryackiego działa jąc, gmach uniwersytecki, kolle-
gium świętej Barbary sprzedał, czyli raczej, na własność oddał księ-
żom Miechowitom”.

„Nie wchodząc w rozbiór kwestyi, jakimto tytułem prawnym 
urząd fiskalny rozrządzać mógł własnością uniwersytecką... to już 
sama treść kontraktu tegoż (oblatowanego w aktach miejskich kra-
kowskich; a następnie wpisanego do hipoteki 1822 r. w czasie regu-
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lacyi hipo teki W. M. Krakowa) dokładnie przekonywa, że konwent 
miechowski zobowiązał się utrzymywać na wieczne czasy tak zwaną 
szkołę normalną ze czterech klas złożo ną, w takim stanie, w jakim 
się przy zawarciu kontraktu znajdowała; a zatem z własnych fundu
szów, zrzekając się wszelkich roszczeń i dodatków od rządu pod ja-
kimkolwiek nazwiskiem”. „Gdy w roku 1809 taż szkoła główna nor-
malna u ś. Barbary zamienioną została na szkołę wydziałową, w któ-
rej czterech księży Miechowitów i tyleż świeckich nauczycieli udzie-
lało nauki, potrafił zakon Miechowitów zamilczeniem i nadzwyczaj-
ną skrzętnością wyłamać się z pod obowiązków przyjętych na siebie 
powyższym układem, do czego mu głównie dopomogła zaszła wów-
czas zmiana polityczna”. Dotąd pan Koczyński prawi.

By uchylić płytkie autora względem kollegium św. Barbary 
zarzuty, któremi mylność swego zdania popiera, poczytaliśmy so-
bie za obowiązek jego wnioski przeczyścić w ogniu bezstronnej kry-
tyki; a tak broniąc słuszności, dowodnie okazać, że XX. Kanonicy 
pod żadnym względem nie utracili do kollegium ś. Barbary własno-
ści prawa.

W r. 1796 były Rząd austryacki zajął kollegium ś. Jadwigi na 
Stradomiu, na rządową potrzebę, i odrazu w miesiącu Sierpniu 
kazał przenieść się Kanonikom ś. Grobu do pojezuickiego kolle-
gium ś. Barbary w Kra kowie, na tymczasowe mieszkanie, póki Wys.  
c. k. Rząd dalszego nie wyda rozporządzenia. Jakoż, wskutek przed
stawienia gubernatora p. Margelik, Jego c. k. apostolska Mość, na-
dwornym dekretem swym, z dnia 14 Grudnia 1796 r. Nro 18861 ła-
skawie przyznać raczył kollegium ś. Barbary na własność XX. Kano-
nikom ś. Grobu Chryst. w zamianie za kollegium ś. Jadwigi. W przy-
wiedzionym nadwornym dekrecie nie ma wspominki o obowiąz-
ku utrzymywania własnym kosztem szkoły normalnej w kol legium 
ś. Barbary; a dekret ten, najwyższą J. c. k. Mci wolą utwierdzony jest 
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główną ustawą w tej sprawie. Wszakże XX. Kanonicy pragnąc według 
swego powołania stać się użytecznymi dla W. Rządu i kraju, w r. 1797 
w Lipcu podali do rządu gubernialnego deklaracyą, że przyjmują do 
kollegium ś. Barbary główną szkolę normalną i oni sami zajmować 
się będą dzieci nauczaniem (a więc, nie w r. 1800, jak autor o bursach 
mylnie podaje91). Odebrawszy od Rządu swej deklaracyi zatwierdze-
nie, na początku Października 1797 r. rozpoczęli szkołę normalną; 
jak rozkład nauk z dnia 16 Listopada 1797 r. w aktach koll. św. Bar-
bary znajdujący się dowodzi; a w r. 1798, miesiącu Marcu, z popisu 
pierwszego półrocza złożyli W. Rządowi z nauk wykładanych ra-
port. W r. 1797 ks. Feliks Turski, biskup krakowski wezwanym został 
na dwornym dekretem z d. 23 Grudnia Nr. 18861/3721 jak wyżej; by 
urzędownie oddał kollegium z kościołem św. Barbary Kanonikom 
św. Grobu, w zamianie za kollegium św. Jadwigi rządowi ustąpione. 
Stosownie do formy pra wa, ks. Turski biskup, dnia 9 Stycznia 1798 r. 
kazał przytwierdzić na drzwiach kollegium ś. Barbary obwiesz czenie, 
Cridą zwane, że „ktokolwiek ma do wymie nionego kollegium pra-
wo, by się zgłosił do władzy właściwej etc”. Jakoż akademia dnia  
6 Lu tego 1798 r. zgłosiła się ze swoją pretensyą, wszakże Rząd uchy-
lił jej żądanie, a nie wiadomo z jakiego powodu autor pokrył milcze-
niem na str. 531 odmowną odpowiedź, którą od Rządu wówczas ode-
brała akademia. Drugim przeto dekretem z dnia 29 Marca 1798 r. 
upoważniony ks. biskup Turski, przez wydelegowanego komisarza, 
ks. Jerzego Miroszewskiego, dnia 17 Czerwca 1798 r. urzędownie od-
dał XX. Kanonikom św. Grobu kollegium i kościół świętej Barbary,  
i uroczyście ich w nim zainstalował.

Były c. k. Rząd widząc, że XX. Kanonicy z prawdziwem poświę-

91) Podobnie omylił się autor, o bursach, kiedy pisze na str. 521, że Anna Jagiellonka kró-
lowa, w r. 1602 znacznemi zapisami pomnożyła dochody bursy Mik.  Isnera.  Anna 
Jagiellonka królowa polska umarła w r. 1596, w sześć lat przedtem. Albertrandy Historya 
narodu polskiego str. 132. Wydanie z roku 1766.
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ceniem i korzyścią dla młodzieży  nauczają w szkole normalnej, oce-
nił ich nauczycielską pracę; wy znaczył dla pięciu profesorów, tytu-
łem gratyfikacyi, po 100 złr. dla jednego, 500 złr. rocznie, i 50 złr. na 
szkolne potrzeby. Tę roczną płacę b. Rząd ks. warszaw skiego zastał na 
szkolnym etacie.

Lubo dekret nadworny z r. 1796 jest główną zasadą w spra-
wie zamiany kollegium ś. Barbary za kollegium ś. Jadwigi, jednak 
dla uzupełnienia formalności rządowej, w r. 1805 c. k. urząd fiskal-
ny krakowskiego obwodu, upoważniony nadwornym dekretem z d. 
14 Marca 1805 Nr. 4512, jako też reskryptem gubernialnym z d. 26 
Kwietnia 1805 Nr. 14,24492); odezwą swą z d. 27 Maja 1805 Nr. 8362 
wezwał ks. Tomasza Nowińskiego, jeneralnego przełożonego mie-
chowskiego zgromadzenia, do zawarcia urzędowego kontraktu za-
miany kollegium ś. Bar bary za kollegium ś. Jadwigi w r. 1796, c. k. 
Rządowi ustąpionego. Głównym punktem kontraktu była zamiana 
kollegium ś. Barbary za kollegium ś. Jadwigi; dodatko wym punktem 
był dobrowolny obowiązek utrzymywania własnym kosztem w kol-
legium ś. Barbary szkoły normal nej, niemieckiej. W tej treści jest akt 
kontraktu, tak w r. 1809 dnia 3 Maja, jakoteż w r. 1827 Nr. 5784, poda-
nia, do hipoteki wniesiony; a wiadomo, że akt hi poteczny jest praw-
nym dowodem. Nie obejmuje on we dług dołączonego pod lit. F. wy-
ciągu hipotecznego, tego przyczynku: „Na wieczne czasy... zrzekając 
się wszelkich roszczeń i dodatków od Rządu, pod jakiemkolwiek na-
zwiskiem93). Albowiem awansowane przez b. c. k. Rząd reńs. 2700 na 
wyreparowanie opustoszałego kollegium ś. Barbary, jako też co rok 
wy płacane reńs. 500, gratyfikacyi, dla pięciu professorów, a reńs. 50 
na szkolne potrzeby, usuwają powyższy przy czynek.

Jeżeli urząd fiskalny, jak pisze autor, sprzedał kollegiurn ś. Bar-
92) Lubo kontrakt wyszczególniony w r. 1805 został zdziałany, to jednak w roku 1808, 
dnia 24 Czerwca dopiero był przez Rząd zatwierdzony.
93) Pewnie p. Koczyński z jakiegoś prywatnego szpargału wypisal ten bezzasadny do-
datek.
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bary XX. kanonikom Grobu Chrystusowego; a więc ciż kanonicy 
prawem kupna, są legalnemi wła ścicielami tego kollegium, i mogą 
je sprzedać; jeżeli zaś na mocy najwyższej władzy panującego w swym 
kraju Monarchy, oddał to kollegium w zamianie za kollegium ś. Ja-
dwigi, to też tem samem nadaniem XX. kanonicy są właścicielami 
kollegium ś. Barbary. Lecz tak pierw szy, jak drugi autora o bursach 
wniosek jest mylny: bo ks. biskup Turski, już w r. 1798 urzędownie 
oddał wy mienione kollegium kanonikom Grobu Pańskiego, jak do
łączony przy końcu tego dziełka wyciąg hipoteczny pod lit. E. dowo-
dzi.

Skąd to wie p. Koczyński, i jakie ma na to do wody, że w r. 
1809, podczas politycznej zmiany Rządu, zakon Miechowitów 
użył przebiegłości; zamilczeniem i nadzwyczajną skrzętnością swo-
ją potrafił wyłamać się zpod obowiązków przyjętych na siebie po-
wyższym ukła dem? Bez dowodów rzuconej potwarzy, nie może-
my uznać autora za sumiennego prawdy miłośnika, a nawet nie 
przy stało mu nierzetelnie podawać imię konwentu u czytel ników 
w ohydę i wzgardę. Co on pisze, iż ks. kanonicy głębokiem milcze-
niem pokryli przed b. Rządem ks. war szawskiego w r. 1809; przed 
kommissyą organizacyjną w r. 1817, i przed Rządem W. M. K. kon-
trakt w r. 1805 z b. Rządem austr. zawarty; o to jego samego słusz-
nie pomówić możemy, iż zamilczał odmowną odpowiedź, którą 
akademia w r. 1798 od b. Rządu austryackiego była ode brała; czy-
tał on ją niewątpliwie w archiwum akad., ale jej w swych uwagach 
na jawi umieścić nie chciał. Za wielce ograniczony i nieświadomy 
rzeczy w Krakowie, podaje b. Rząd ks. warszawskiego, autor, który 
mówi o nim, że nie wiedział o zawartym kontrakcie z b. Rzą dem 
austryackim. Wszakże zmiana polityczna Rządu na stąpiła w m. 
Lipcu 1809 r., kiedy cały Kraków miał żywą świadomość o szkole 
normalnej w kollegium ś. Bar bary, że w niej XX. kanonicy uczyli; i 
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b. Rząd ks. war szawskiego nie zastał na etacie płacy dla professorów 
w wymienionej szkole. Oprócz tego, skoro Rząd ks. war szawskiego 
miał bezpłatnie w koll. ś. Barbary ustąpiony lokal na szkołę wy-
działową, nie ulega wątpliwości, że się zapytał, na jakiej zasadzie ka-
nonicy ustępują bez płatnie lokalu? Jak bowiem b. Rząd austryac-
ki nie był obowiązany iść śladem układu nauk przez b. kommis-
syą edukacyi narodowej zaprowadzonych, ale według używa nego 
w państwie austryackiem porządku, ustanowił w kol legium ś. Bar-
bary szkołę normalną: tak też i b. Rządu ks. warszawskiego nic nie 
zmuszało do utrzymania szkoły normalnej niemieckiej w tem kol-
legium, ale zapro wadził szkołę wydziałowa polską według ówcze-
snej po trzeby kraju. Zmienił nazwę szkoły i przedmioty nauk,  
a zwiększył liczbę do ośmiu nauczycieli; a tak, dodat kowy w kontr-
akcie obowiązek utrzymywania szkoły nie mieckiej kosztem kon-
wentu, nie na żądanie, ani z winy XX. kanoników ś. Grobu, lecz  
z woli i rozporządzenia b. Rządu ks. warszawskiego został rozwiąza-
ny. Nie mogli bowiem XX. kanonicy opierać się ówczesnemu Rzą-
dowi, by według kontraktu zostawił szkołę normalną niemiecką, 
zwłaszcza gdy w r. 1809 cały naród był duchem ojczystym ogrzany. 
Gdyby Rząd austryacki był ciągle istniał w Krakowie, nie byłby ustał 
obowiązek względem szkoły normalnej. Mylnie zatem podaje autor 
na str. 533, że konwent był powinien utrzymywać szkołę normalną  
w ta kim stanie, w jakim się znajdowała podczas zawarcia kontraktu 
w r. 1805, t. j. w stanie czynnym szkoły nie mieckiej. Jest i to dokład-
nym a nieprzepartym dowo dem, że równie b. Rząd ks. warszawskie-
go, jako i kommissya organizacyjna w 1817 r. i b. Senat dobrze były 
świadome kontraktu, skoro kanonikom uczącym w szkole wydzia-
łowej, a potem w licealnej wyznaczyły tylko po łowę tej pensyi, jaką 
płaciły świeckim nauczycielom, t. j. ks. katechecie złp. 600, a nauczy-
cielom po zł. 900 rocznie. Oprócz tego mógł się przekonać Rząd  
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o warun kach kontraktu w hipotece, która dla każdego otworem 
stoi. Dalej na str. 533 pisze p. Koczyński: „To jednak nie znosi, ani 
nie zmniejsza obowiązku prawnego XX. Miechowitów, lub też ich 
spadkobierców, od powró cenia funduszowi uniwersyteckiemu 
kosztów na utrzyma nie szkoły wydziałowej łożonych”. Szkołę wy-
działową za prowadził b. Rząd ks. warszawskiego; „Novus rex, nova 
lex94), z którym kanonicy nie zawierali kontraktu. Po wyższy wnio-
sek nie zdaje się prawdopodobny, iżby tak b. Rząd ks. warszawskie-
go w r. 1809, jakoteż kommissya organizacyjna w r. 1817 urządzają-
ca szkołę w kollegium ś. Barbary, miały potrzebować prawnej sank-
cyi p. Koczyńskiego na swoje uchwały i postanowienia; a tak nie 
służyło mu prawo obarczać XX. kanoników obowiązkiem, który  
b. władze zniosły i od niego ich uwolniły. Często on odwołuje się 
do obowiązku prawnego, lecz nigdzie nie przywodzi żadnego art. 
ni paragrafu. Szano wny Koczyński z sobą się nie zgadza: albowiem 
na stro nie 531 mówi: „W r. 1800 zaprowadzona została w kollegium  
ś. Barbary szkoła początkowa normalna, którą ks. Miechowici swo-
im kosztem utrzymywać obowiązali się do roku 1809, t. j. do zaszłej 
podówczas zmiany rządu krajowego; i rzeczywiście utrzymywali”. 
Skoro do r. 1809 obowiązali się utrzymywać wymienioną szkołę, 
więc po 1809 roku, t. j. po zmianie Rządu, z którym zawarty był 
kontrakt, ustał ten obowiązek; a tu na str. 533 wbrew powyższemu 
orzeczeniu czyni obowiązku wniosek.

Dalej na str. 532 mówi: „W r. 1817 kommissya organizacyjna 
W. M. Krakowa zaprowadziła w miejsce szkoły wydziałowej, trzy 
pierwsze klasy licealne w kollegium ś. Barbary, a oddając te szko-
ły pod nadzór i za rząd uniwersytetu, przekazała wszystkie wydatki 
pienię żne, jako pensyje nauczycielskie i t. d. na fundusz aka delii”. Tu 

94) Zwłaszcza, gdy polityczna zmiana kraju nastąpi, wtedy rządowi nowemu służy wła-
dza nie tylko zmienić układ nauk, ale też odwołać ustawy, w kraju przez były rząd za-
prowadzone, lub niektóre z nich według swego uznania zostawić.
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autor przywodzi jasny dowód, że nietylko b. Rząd ks. warszawskie-
go, ale też kommissya organizacyjna uwolniła XX. kanoników od 
utrzymywania własnym kosztem szkoły normalnej już nieistnieją-
cej. Wszakże i tu autor nie jest świadom rzeczy, bo akademia krak. już 
od r. 1802 swych nie posiadała funduszów, ale z kasy rządo wej pobie-
rała wszelkie płace dla professorów i nauczy cieli według szkolnego 
etatu, na którym była i szkoła ś. Barbary umieszczona.

Pan Koczyński z uwagą zastanawiając się nad kollegium ś. Bar-
bary, na str. 537 powiada: „Gmach ś. Bar bary był niezaprzeczoną wła-
snością uniwersytetu aż po rok 1809”. Dalej tak prawi: „Odebranie 
tegoż kolegium ś. B. w pomienionym roku działo się bez przyzwole-
nia, a nawet bez zapytania się uniwersytetu; zatem po zwi nięciu zako-
nu Miechowitów gmach ów przywróconym być powinien dawniej-
szemu właścicielowi”. „Jeżeli ten gmach przeszedł na mocy wyższej 
woli z rąk akademii do za konu Miechowitów, tedy stało się to pod 
wyraźnym i nieodzownym warunkiem na mocy urzędowego kon-
traktu zastrzeżonym: a ponieważ tych warunków nie dotrzymy wał 
zakon, zatem kontrakt zamiany, ipso facto, uwa żać można oddawna 
za rozwiązany”. Tak rozumuje sza nowny Koczyński. Mimo tak ra-
żących sprzeczności, mimo niedokładności lat, mimo osłabiających 
prawdę naciągań i wypaczań, nie wahał się na str. 537 podać, żadnym 
reskryptem urzędowym nie przyznaną, ani też wyrokiem nie przy-
sądzoną, do miechowskiego konwentu pretensyją; „przeszło sto ty-
sięcy złp., jak on mówi, z fun duszu akademickiego na szkołę i real-
ność Miechwitów; stanowiącą oczywisty dług XX. Miechowitów, od 
którego ich, ani cywilne, ani kanoniczne prawa nie potrafią uwol-
nić, tak, jak ich nie wymawia bynajmniej ciche niejako pobłażanie ze 
strony następują cych po sobie rządów”.

Na powyższe szanownego Koczyńskiego płytkie wnio ski po-
krótce z przekonania odpowiemy: że akademia do r. 1809 nie posia-
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dała kollegium ś. Barbary, bo na mocy już wyżej przywiedzionego 
nadwornego dekretu ks. biskup Turski w roku 1798 oddał kollegium 
ś. Barbary kano nikom ś. Grobu na ich własność. Nie potrzebował 
zatem c. k. Rząd, działający z upoważnieniem Najjaśniejszego swego 
Monarchy, pozwolenia od akademii, która w r. 1798 odebrawszy od 
rządu na swą protestacyją odmo wną odpowiedź, utraciła do kolle-
gium ś. Barbary swej własności prawo, którego hipotecznie nie ubez-
pieczyła. Minął się z prawda autor, kiedy twierdzi, że w r. 1819 został 
zwinięty zakon Miechowitów, bo tylko klasztor miechowski uległ 
suppressyi; dowodzi Bulla Piusa VII. Przy koncu tego dzielka pod lit. 
B umieszczona. Zakon kanoników Stróżów Stróżów ś. Grobu jero-
zolimskiego, nie mieścił się tylko w miechowskim klasztorze, ale w 
Syrii, i w całej Europie; Europie posiadał 2088 klasztorów95), klaszto-
rów, i nie nazywał się: Miechowitami; to bowiem miano jest miesz-
czanom miasteczka Miechowa właściwe. Wszakże i Macieja z Mie-
chowa nie zowią pisarze polscy Miechowianem, ale Miechowitą, acz 
nie był członkiem zgromadzenia miechowskiego.

Główny punkt uczynionego w r. 1805 kontraktu zamiany ko-
legium kolegium ś. Barbary za kolegium ś. Jadwigi dotąd jest niena-
ruszenie zachowany, bo kolegium ś. Jadwigi nie wróciło do kanoni-
ków ś. Grobu, ale tak b. Rząd ks. Warszawskiego, i W. M. Krakowa 
posiadał kollegium ś. Jadwigi, jakoteż obecnie wys. c. k. Rząd je po-
siada. Komisya zatem przez b. Senat w r. 1837 z sanatora Kiełczew-
skiego, Ostaszewskiego i p. Słowińskiego wysadzona, i p. Koczyński, 
mylą się w opinii, jakoby XX. Kanonicy ś. Grobu już dawno utraci-
li prawo własności do kolegium ś. Barbary z powodu niedotrzyma-
nia kontraktu, bo zmiana szkoły niemieckiej w tem kolegium, nie od 
nich zależała, jak to już wyżej okazaliśmy.

Konwent ś. Jadwigi na Stradomiu istniał oddzielnie od mie-

95) Mikołaj papież w swem Brewe Nakielski str. 305.
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chowskiego konwentu, posiadal bowiem swe fundusze, trzy domy  
i ogród; okazaliśmy to w podaniu do wys. Ministerstwa w r. 1861 Bul-
lą Marcina V, papieża, za wstawieniem się Władysława Jagiełły w r. 
1420 udzieloną96). Posiadając XX. Kanonicy dogodne własne kole-
gium, nie żądali w r. 1796 zamiany ś. Barbary za swe kollegium ś. Ja-
dwigi, ale ta była wola wys. c. k. Rządu, dlatego też Najj. Cesarz, Fran-
ciszek I łatwo przyznać raczył nadwornym dekretem swym z d. 14 
Grudnia 1796 r. bez warunku kollegium ś. Barbary na własność dla 
XX. kan.; a oprócz tego darował wyższe ocenione kolleg. ś. Barbary  
o reńs. 150086 kr. 31 nad kollegium ś. Jadwigi. Księża kanonicy do-
browolnie przyjęli do kollegium ś. Barbary szkołę normalną wprzód, 
nim kontrakt był uczyniony; bo to był jeden z obowiązków ich po-
wołania; i nie zawarli kontraktu z akademią, ale z b. Rządem austriac-
kim.

Szkoła normalna w kollegium ś. Barbary umieszczona, za  
b. Rządu austriackiego, nie należała do akademii krakowskiej, ani na-
wet obecnie nie należy; a więc akademia niewłaściwie wmieszała się 
do sprawy, która do niej pod żadnym względem nie należała i nie na-
leży. Pan Koczyński dając zbyt ostry wyrok na XX. kanoników, któ-
rych, jak on mówi, żadne prawo cywilne, ni kanoniczne, ani nawet 
ciche pobłażanie rządowe uwolnić nie potrafi od zapłacenia długu 
akademii; nie zastanowił się nad tem, że XX. kanonicy żadnego dłu-
gu nigdy od niej nie zaciągnęli. Akademia nie okazała, i nie dowie-
dzie reparacji dachów, głównych murów; lub mieszkań, które ka-
nonicy dla siebie zajmowali; zwłaszcza, że podobnej reparacji nigdy 
od akademii nie żądali; a lokal na cztery klasy ustąpiony, mocnem 
sklepieniem opatrzony, był w dobrem stanie, i nie potrzebował ta-
kiej reparacji, jaką podano. Pensye dla profesorów i nauczycieli, tu-
dzież szkolną reparacyą w kollegium ś. Barbary nie po dejmowała 

96) Bulla Marcina V, papieża, zaczyna się od słów: „Sacrae religionis”. U Nakielskiego 1. 
c. str. 394 r. 1414.
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akademia ze swych funduszów, bo ich już od roku 1802 nie posia-
da, ale na te wydatki pobierała pie niądze z kassy rządowej tak za ks. 
warszawskiego, jak i za b. Senatu. Szkołę w kollegium ś. Barbary byłe 
rządy umieściły na etacie przez siebie zatwierdzonym; a więc akade-
mia nie może czynić zgoła żadnej pretensyi do ka noników Grobu  
ś. dla swych funduszów. Główną przy czyną zmniejszenia konwentu 
w kollegium ś. Barbary był Senat, zabroniwszy przyjmowania do no-
wicyatu, chociaż każdemu klasztorowi w Krakowie wolno przyjmo-
wać do zakonu. Co się tyczy przerobienia kollegium św. Bar bary na 
bursę, tego kanonicy ani żądali, ani potrzebo wali: Qui in alieno fun-
do aedificat, non sibi, sed domino fundi aedificat. A lubo akademia czy-
ni pretensyą w summie złp. 51.000 za przekształcenie koll. ś. Barbary 
na bursę, to jednak b. Senat już awansował na tę repara cyą z fundu-
szu XX. kanoników złp. 8000. Skoro akademia używa na swoje po-
trzebę ich własnego kollegium, więc od r. 1842 do r. 1866 kanonicy 
podnoszą do akademii umiarkowany corocznie czynsz po złp. 6000, 
za lat 24 uczyni summę złp. 144.000, a tak, co pan Koczyński napisał 
w swych uwagach nad kollegium ś. Barbary, to na żadnej nie polega 
zasadzie. Podobne brednie umie ścił w swem podaniu do rektora aka-
demii Mikołaj Tyrchowski, b. archiwista akademicki, dnia 3 Grud-
nia 1832 r. Za jegoto śladem poszedł p. Koczyński, a to z polecenia 
p. Józefa Dietla, b. rektora akademii krak., który w r. 1862 podał do 
wys. c. k. Rządu z mylnych wniosków usnute swe mrzonki. Użalić się 
tu musimy na wielką niesumienność ludzi nikczemnych, niecnego 
podstępu, którzy albo nie chcieli, albo też nie umieli ocenić naszych 
zasług i pracy przez ośm wieków podejmowanej na polskiej ziemi 
około ludu nauczania. I tu nawet w kollegium ś. Barbary darmo czy-
niliśmy Rządowi przysługę, utrzymu jąc się z własnych acz małych 
funduszów, i nie mieliśmy innej korzyści z kollegium ś. Barbary, je-
dynie prawo wła sności i istnienia.
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Oddział siódmy.
O mężach zgromadzenia miechowskiego, którzy wielką pobozno-

ścią zajaśnieli w zakonie; a piśmiennictwem swem zasluzyli się 
polskiemu narodowi.

Miechowskie zgromadzenie, podczas swego przez ośm wie-
ków na polskiej ziemi istnienia, wydało z siebie nie mały poczet mę-
żów pobożnych i oświeconych, którzy swoje powołanie i nauki świą-
tobliwem utwierdzali życiem; a w polskim narodzie korzystnie roz-
krzewiali religią chrze ścijańską. Tę prawdę poświadczyli polscy mo-
narchowie w dyplomach swoich, któremi zaszczycali konwent mie
chowski. Jakoż, Ludwik, król polski i węgierski, udzielił konwento-
wi miechowskiemu w r. 1381 dyplom, a w nim dał piękne zalety: „że 
wysoko ceni wielkie zasługi przez ks. kanoników św. Grobu Chrystu-
sowego w kraju poło żone97). Zygmunt August w r. 1562 z Łomży na-
pisał do konwentu miechowskiego: „Z uwagi zatem, że z tego kon-
wentu, jak nam wiadomo, bardzo wielu wyszło i wychodzi mężów, 
którzy prawdziwą cnotą, nieskażonym oby czajem i wyższą a grun-
towną nauką z wielką korzyścią dla kraju jaśnieli i jaśnieją w polskim 
narodzie98). To samo Zygmunt III w r. 1617 dał kanonikom Grobu 
Pań skiego świadectwo w piśmie do ks. biskupa Szyszkowskiego, mó-
wiąc: „Zakon kanoników Stróżów Grobu Chry stusowego, od cza-
su swego założenia, zawsze jaśniał szcze gólną świątobliwością życia, 
i żarliwie rozkrzewiał religiją katolickiego kościoła”. Władysław IV, 
idąc śladem najdostojniejszego ojca swojego, zachwalił miechowskie 
zgromadzenie, w r. 1635 d. 9 Kwietnia, wyraziwszy się do miechow-

97) Nakielski str. 317.
98) Nakielski str. 672.
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skiego konwentu w słowach: „Quod cum aliis conventibus libenter exhi-
beamus, tum imprimis Miechoviensi Collegio, vetustate et pietatis nota in-
signi, bene cupimus et favemus99).

Moglibyśmy wykazać daleko większą liczbę kapła nów, którzy 
na łonie miechowskiego zgromadzenia łaską bożą ogrzani, wiernie 
chowając swego powołania ustawy, rzadką zajaśnieli nauką i praw-
dziwą życia pobożnością. Tu niektórych tylko z nauki i pobożności 
słynnych wy liczymy mężów.

Stanisław Stojkoński, rodem z Książa, wiel kiej pobożności  
i nieskażonego życia kapłan; Dekretów kościelnych doktor, prawa 
cywilnego i kanonicznego grun townie był świadom. Fernand, pa-
tryarcha jerozolimski, wysoko ceniąc jego cnotliwe życie i rzadką na-
ukę, uczy nił go swym wikaryuszem, i jeneralnyrn przełożonym za
konu Kanoników Stróżów Grobu jerozolimskiego w sło wiańskich 
prowincjach. Stojkoński napisał pięknym a tre ściwym stylem mowy, 
czyli wykład ewangielii na cały rok kościelny; zostawił swój rękopism 
w miechowskiej bibliotece, godzien ogłoszenia drukiem. Umarł on 
w r. 1395.

Feliks  Sojecki, z wrzącej ku Bogu miłości tak ścisłe wiódł 
w zakonie życie, że bracią, do prawdziwej pobożności zagrze-
wał i pociągał. Puścił się on do Jero zolimy dla zwiedzenia Grobu 
Chrystusowego, i tu z żywem uczuciem serca, miejsca św. zwiedza-
jąc, rzewne łzy ronił nad zniesioną męką Zbawiciela. Wróciwszy z 
Jeru zalem, głęboką pokorą wiedziony, nie chciał przyjąć ża dnego 
w miechowskim klasztorze urzędu, ale tylko pro stego wikaryusza 
obowiązki w kollegium św. Jadwigi na Stradomiu pełniąc, w zakon-
nern ubóstwie, w r. 1612 życia dokonał.

Bernard Parylski , skoro ukończył rok nowicyjatu w mie-
chowskim klasztorze i wykonał śluby zakonne, odrazu jął się twarde-

99) Nakielski str. 989.
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go żywota w zakonie: Na gołej ziemi i na kamieniu pod głową w nocy 
pokrzepiał się w swej celi spoczynkiem; a po krótkim śnie wstawał 
do gorącej modlitwy; a niedozwalając rozżarzać się w ciele swojem 
podniecie rozkoszy, ścisłym stłumiał ją postem i dyscy pliną. Obok 
swej pobożności i twardego żywota, napisał Parylski książkę na ka-
cerstwo Aryjanów i odłączających się od rzymskiego kościoła herety-
ków, drukiem ją ogło siwszy. A chcąc wznieść się do wyższej doskona-
łości za konnej, uzyskał od przełożonego pozwolenie i przeszedł do 
Ojców Dominikanów krakowskich, i tu w r. 1630, po bożne swe za-
kończył życie.

Stanisław Beda z Łowicza, teologii doktor, wy kładał Pismo 
św. w miechowskim klasztorze. Gdy w r. 1557 mieli zjechać się wszyscy 
biskupi polscy, i uczeni mężowie do Piotrkowa na synod prowincy-
jonalny, ks. Mi kołaj Dzierzgowski, arcybiskup gnieźnieński, uprzej-
mem pismem swem z dnia 7 Sierpnia 1557 r. wezwał także na ten sy-
nod Stanisława Bedę, który wówczas był prze łożonym klasztoru św. 
Jana na gnieźnieńskiem przedmieś ciu. Stanisław Beda, zagaił zjazd  
w Piotrkowie uczo ną swą mową, którą powiedział do zgromadzo-
nych sta nów Królestwa Pols. i do wyższego duchowieństwa. Roz
począł on swą treściwą mowę od wyrazów: Largitor omnium bonorum 
Deus, a quo omne donum perfectum desursum est, etc. W tej mowie Stani-
sław dowodnie oka zał, że świeccy panowie i książęta będą musieli kie-
dyś sprawić się Bogu za kościół, którego obronę powierzył im Zbawi-
ciel. – Mowę tę zachowano w miechowskiśm archiwum. Dobiegł Sta-
nisław Beda doczesności kresu w r. 1572, w gnieźnieńskim klasztorze; 
mąż gruntownie uczony i wielki mowca. – Napisał on kilka dzieł; 
mię dzy innemi: Enchiridion de Immaculata Conceptione B. Virg. Ma-
riae. – Ex officina Ungariana. A. D. 1538 Crac. impressum. Nadmie-
nia Jocher Nr. 3712.

Tyburcyusz Jaskłowski, szlachetnego urodze nia, herbu 
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Radwan, pięknie w akademii krakowskiej w naukach wykształcony; 
skoro w klasztorze miechowskim wykonał śluby zakonne, przełożo-
ny jeneralny widząc, że Tyburcyusz żarliwie prawił kazania w mie-
chowskim koś ciele, posłał go do Przeworska, by tam w całej potędze 
prawdy, głosił słowo boże w licznej parafii przeworskiej. Po śmierci 
ks. Winiarskiego zostawszy proboszczem w Przeworsku, zajął się z ca-
łem poświęceniem pracą około powiększenia chwały bożej w rozle-
głej parafii swego koś cioła. Zwiedzał on to mrowisko ludu wiejskiego 
w chat kach i miejskich ubogich domkach; chorującym wieśnia kom 
udzielał wsparcie; religijną pociechą ukrzepiał ich w niemocy; a ubo-
gich mieszkańców Przeworska odzieżą i żywnością obdarzał. Kiedy 
Jaskłowski od najmłodszych lat wiódł nieskażone w zakonie życie,  
a w przeworskim klasztorze wielkiej pracy dawał dowody, zgroma-
dzenie miechowskie, mianowało go przełożonym klasztoru św. Jana 
w Gnieźnie, i zarazem obrało go prowincyałem w Wielkiej Polsce na-
leżących do tego zakonu kościołów. – Tu Jaskłowski podwoił swoje 
usiłowania i prace. Zwo ływał posiedzenia prowincjonalne, na nich 
zgromadzonej swej braci zalecał wierne zachowanie zakonnego ży-
cia i powołania; gorliwą pracę około parafian, za których Bogu ścisłą 
będą musieli dać rachubę; zwiedzał kościoły parafialne swej prowin-
cyi, prostował obyczaje i wszystko szykownym wiódł porządkiem. 
Rzadką jego roztropność i życie nieskażone wysoko cenili Andrzej 
Batory i Maciej Łubieński, jeneralni przełożeni i w zarządzie rady od 
niego żądali.

Kiedy w r. 1613, dnia 24 Kwietnia powstał w Gnieź nie tak wiel-
ki pożar, że całe miasto spłonęło, i na przed mieściu, na którem ko-
ściół św. Jana stoi, gwałtowne pło mienie już strawiły stojące obok 
klasztoru domy, Kano nicy św. Grobu, widząc wielkie niebezpie-
czeństwo, prosili ks. Tyburcyusza, by wyszedł z kolegium; jakoż dał 
się namówić czcigodny starzec; a wyszedłszy z klasztoru padł na ko-
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lana i w gorącem westchnieniu prosił Boga, by ski nieniem wszech-
mocnej swej woli, dla której nic nie ma niemożnego, od pożaru za-
chować raczył kościół i dom kolegialny. Wysłuchał Zbawiciel korną 
prośbę Tyburcy usza; kollegium i kościół św. Jana ocalały od pożaru. 
Rządził ks. Jaskłowski w kollegium gnieźnieńskiem lat 44, i już bli-
sko stuletni starzec, w r. 1628, dnia 27 Grudnia życia dokonał. Stary 
rękopis przełożonych klasz toru św. Jana w Gnieźnie nadmienia: Vi-
gesimus primus praepositus, Tiburtius Jaskłowski, vir nobilis de armis Ra-
dwan, sed nobilior virtute et pietate. Obiit anno domini 1628 regiminis 
sui a. 44 cujus ossa dicuntur spirare suavem odo rem; jacet ante altare B. 
V. Mariae, a parte leva, sub strato viridi in ecclesia s. Joannis Gnesnae100).

Krótki rys życia Leonarda Słonczewskiego, Kanoni-
ka Grobu Chrystusowego. Ojciec Leonarda ro dem szlachcic, herbu 
Kościesza, utraciwszy majątek w wojennych przygodach, zamiesz-
kał w Wyszygrodzie, województwie mazowieckiem. W tem miastecz-
ku urodził się Leonard Słonczewski około r. 1488. Skoro do rósł wie-
ku młodzieńczego, udał się do Krakowa, i tu ćwiczył się w naukach, 
umysł człowieka zdobiących. Gdy ukończył teologią, obrał dla sie-
bie powołanie duchowne, i wszedł do zakonu Stróżów Grobu Pań-
skiego w Miecho wie. Po wykonanych ślubach uroczystych przyjął 
kapłań skie święcenia; a bystrem pojęciem i obszerną nauką zboga-
cony, uzyskawszy stopień doktora teologii w akedemii krakowskiej, 
zrazu miewał kazania w miechowskim koś ciele. Potem przełożony 
posłał młodego Leonarda na mieszkanie do kollegium św. Jadwigi 
na Stradomiu. Tu Słonczewski miał sposobność rozwinąć rzadki ta-
lent swej wymowy. Kazywał on najprzód w kościele P. Maryi w Ryn-
ku krakowskim, potem biskup krakowski wezwał go do katedral-
nej mownicy. Gładkim stylem, a treściwą wymową Leonard znęcał 
lud krakowski na swe kaza nia. A kiedy się wnurzył z pochodnią sło-

100) Bujdecki Vita Matiae Łubien fol. 209211.
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wa bożego w głę bią serca i sumienia człowieka, i z niego wymiatał na 
oczy niedbalstwem zakorzenione błędy i zastarzałe nałogi grzecho-
we, wtedyto zamarłe i skrzepłe serca słuchaczów budził i do poboż-
ności zagrzewał. Ciężko grzeszących do skruchy i pokuty nakłaniał; 
błądzących na drogę prawą nawodził; złośliwomściwe a twarde serca 
dobrocią i miłością miękczył i łagodził, i do przebaczenia winy bliź
niemu zachęcał i zniewalał. Stał słuchacz jak wryty na jego kazaniu  
i ze łzami wychodził z kościoła. Zgroma dzenie miechowskie uczy-
niło go rządzcą klasztoru św. Jadwigi na Stradomiu, a po niedługim 
czasie, król Zy gmunt August, wysoko ceniąc ks. Słonczewskiego cno-
ty, zdolność i zasługę, mianował go w r. 1540 kamienieckim bisku-
pem. Nie zawiódł Słonczewski po wziętej o sobie nadziei, albowiem 
gorliwy ten o chwałę bożą pasterz, swemi kazaniami niezmordowa-
nie pracował około nawracania ludu odłączającego się od jedności 
ka tolickiego kościoła. Dźwigał on z upadku świątynie pań skie, ob-
sadzał je czynnemi a nieskażonych obyczajów ka płanami; zaprowa-
dzał nowe sprzęty i aparaty kościelne. W jego zatem dyjecezyi wszyst-
ko zawrzało nowym ru chem i porządkiem. Litosny ten ojciec ludu 
biednego, udzielał jałmużnę i wsparcie potrzebą uciśnionym bieda
kom; a wdowy ubogie i sieroty pod swoje przygarniał opiekę i obro-
nę. Zasiadającego na sejmach Leonarda Słonczewskiego biskupa mą-
drą radę i rzadką roztro pność, Orzechowski w swych rocznikach rze-
telnie zachwa lił. Kiedy bowiem na sejmie posłowie obudzili ważne 
za gadnienie względem Barbary Radziwiłłownej: „Czy za warte mał-
żeństwo między królem Zygmuntem a Barbarą, którą pojął król  
z miłości, a bez narady z senatem, za ważne mieć należy?” Słonczew-
ski, wsparty Samuela Maciejowskiego, krakowskiego biskupa pomo-
cą, (bo dru dzy biskupi na stronę senatu się przeważyli) silnie bro nił 
sakramentu małżeństwa, i powiedział posłom i senatorom, że się nie 
godzi radzić królowi, by prawą żonę, której przed Bogiem wiarę ślu-
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bował, od siebie odłączył, że ustawy kościelne, i ważność sakramen-
tu, tego zabra niają. – Skończył swe życie Leonard Słonczewski bi-
skup kamieniecki, i kanonik Grobu Pańskiego, w r. 1563. Na jego po-
grzeb zjechało się wielu możnych panów po dolskich, którzy tę ostat-
nią uczynili mu usługę101).

Samuel Nakielski, urodził się w r. 1584 w Lelowie, ze szlachec-
kich rodziców, herbu Szreniawa. Pierw sze początki czytania i pisa-
nia udzielał mu ojciec jego w domu rodzicielskim; a pobożna mat-
ka wpajała w mło dziutki umysł synaczka zasady wiary świętej. Potem 
po syłali go rodzice do szkoły początkowej w Lelowie. Tu młody Sa-
muel wyjawiał z serca swojego wielką poboż ność ku Najśw. tajemni-
cy ciała Chrystusowego. W r. 1599 wyprawili go rodzice do Krako-
wa na słuchanie wyższych nauk; i oddali go pod szczególny nadzór  
i opiekę Janowi Kłobuckiemu, professorowi wymowy. W owym wie-
ku za siadali w akademickich katedrach uczeni mistrzowie: Ja kub Wi-
telliusz, Marcin z Wadowic, Piotr z Gorczyna, Jakub Najmanowicz. 
Podczas swego w Krakowie na nau kach bawienia Nakielski, unikał 
towarzystwa płochej a lekkomyślnej młodzieży; a kiedy ta za rozryw-
ką i roz pustą goniła, on po przysposobieniu się na lekcyą, wolne od 
pracy chwile, skrycie poświęcał gorącej modlitwie i czytaniu książek 
pożytecznych. Pochopny do nauk, a do tego bystrem pojęciem od 
Boga obdarzony Samuel, ucząc się ochoczo, przewyższał w naukach 
swych współuczniów, i w r. 1602 osiągnął wieniec magistra filozofii; 
a w r. 1605 został bakałarzem teologii w Jagiellońskim uniwersyte-
cie. Pięknemi świadectwy z odbytych nauk opatrzony młody Nakiel-
ski, zawrzał żywem pragnie niem zakonnego żywota, w r. zatem 1611 
wszedł do In stytutu Kanoników Grobu św. w Miechowie.

101) Nakielski 1.1. str. 647673. 
W roku 1645 dnia 9 Lipca w nocy, ukazał się w Mie chowie nad kaplicą św. Jana świet-
ny słup, który ją tak wielką otaczał jasnością, że się zdawało ludziom ten objaw widzą-
cym, iż kaplica od ognia spłonie. Stąd wnosili wszyscy, że niezawodnie którego ks. ka-
nonika ciało pod rzeczoną spo czywające kaplicą Bóg w świętych swych cudowny, w 
swym czasie na jawią wystawić każe. Pisze Nakielski.
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Tu podczas rocznej próby życia zakonnego, poważną rozmo-
wą, skromnym obyczajem i pobożnością zagrzewał drugich nowi-
cyuszów do wiernego pełnienia obowiązków swego powołania. Sko-
ro wykonał śluby uroczyste, przeło żony posłał go do Gniezna dla 
udzielenia mu święceń kapłańskich. W r. 1613 wrócił Nakielski do 
Miechowa; tu niedługo zabawiwszy wyjechał do Przeworska, by tam 
ogłaszał ludowi słowo boże w rozległej parafii przeworskiej. Wszakże 
wyższa jego nauka, z pobożnością skoja rzona, nie mogła długo taić 
się w Przeworsku: konwent miechowski wezwał go do klasztoru, i po-
wierzył mu urząd kustosza i prowincyała; a w r. 1616 mianował go 
rekto rem w kollegium św. Jadwigi na Stradomiu przy Kra kowie. Ob-
jąwszy zarząd wymienionego klasztoru, Nakiel ski z zapałem zajął się 
odrazu jego sprawami, i wszystko szykownie urządzał.

Obok swego w kollegium zajęcia, Nakielski napisał dzieł-
ko, pod tytułem: De Antiquitate Ordinis Canonicorum Custodum SS. 
Sepulchri Domini Hierosolymitani, i wydał je in quarto w r. 1625. – 
W tym samym roku 1625 zaczęto w Rzymie odprawiać jubileusz; 
Nakielski pobożnością wiedziony, uzyskawszy od przełożonego je-
neralnego pozwolenie, puścił się w podróż do Rzymu, sto licy świata 
chrześcijańskiego; odwiedzając jubileuszowe kościoły, uczestniczył 
z zupełnego odpustu. Podczas swego w Rzymie bawienia, w r. 1626 
dnia 10 Stycznia odbył w kollegium, zwanem: Sapientia, w obec uczo-
nych mę żów, publiczną dysputę, i osiągnął stopień Doktora teo logii; 
dnia 26 Stycznia 1626 r. opuścił Rzym; i w po wrocie do Polski, pieszo 
zwiedził Loret, gdzie Najśw. Maryja tysiącem łask słynie. Przy schył-
ku kwietnia szczę śliwie powrócił do Krakowa, i w kołlegium św. Ja-
dwigi usiadł przy swym urzędzie.

Kiedy Samuel Nakielski przybył z włoskiej podróży pod ojczy-
stą strzechę, i nieco odetchnął z niewczasu, ks. Maciej Łubieński jene-
ralny przełożony miechowskiego zgromadzenia, zachęcił go do pra-
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cy około napisania historyi zakonu Kanoników, Stróżów św. Gro-
bu Jerozolim skiego. Miał już bowiem ks. Łubieński, jenerał, piękny 
wzór pióra ks. Nakielskiego z napisania co dopiero wspomnionego, 
de Antiquitate canonici ordinis, dziełka. Jął się zatem roboty Nakielski, 
i skreślił to drogocenne dzieło, pod tytułem: Miechovia, seu Promptu-
arium antiquitatum monasterii miechoviensis. Podzielił on swoje dzieło 
na trzy części czyli klassy: w pierwszej i drugiej klassie opisał wszyst-
kie wypadki i zmiany, jakie się wydarzyły za przełożeństwa oddziel-
nie każdego jenerała miechowskiego klasz toru. Pisze on o początku 
zakonu Kanoników Stróżów św. Grobu Chrystusowego w Jeruza-
lem; o pierwszych funda torach i dobroczyńcach, szczególniej o fa-
milii Jaksów, herbu Gryf; o przywilejach i nadawnictwie kościołów; 
o pierwszeństwie i zacności tego zakonu. Objął Nakielski w swej hi-
storyi wszystkie prawa i przywileje, swobody, exempcyje, czyli wyję-
cia z pod władzy biskupów dyjecezalnych; jako też bulle i dyplomy, 
które papieże i patryarchowie jerozolimscy, królowie polscy, księżę-
ta, biskupi dyjecezalni i zamożni panowie miechowskiemu udziela-
li zgromadzeniu. – Trzecią klassę skreślił o komendutaryuszach, któ-
rych królowie polscy mianowali miechowskiemi proboszczami.

Zaczął Nakielski swe dzieło drukować w r. 1634; a ukończył 
je w r. 1646. Nakoniec skołatany pracą około miechowskiego zgro-
madzenia, zrezygnował swe przełożeństwo w kollegium św. Jadwigi,  
i zamieszkał w miechow skim klasztorze; tu usunąwszy się od spraw 
i kłopotów zakonnych, przy schyłku swego życia resztę dni strawił 
na rozwadze dobrodziejstw bożych; skrzętnie przebiegał wszystkie 
chwile swego żywota, serdeczną czyniąc skru chę za swe ułomności, 
nakoniec w r. 1652 dnia 12 Stycz nia oddał duszę swą Stwórcy swoje-
mu. Żył 66 lat. Zwłoki jego pochowano w miechowskim kościele102).

Jakub Radliński, rodem szlachcic, herbu Szreniawa, teologii 

102) Bujdecki 1.1. str. 216.
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doktor, jeneralny przełożony Kanoników Grobu Chrystusowego, 
uczył młodzież zakonną teologii w miechowskim klasztorze. Uczo-
ny ten kapłan napisał drukiem ogłosił dzieła następujące, które Bi-
blioteka akademii Jagiellońskiej posiada.

1. Norma vitae apostolicae, partim ex vocatione, probatione et pro-
fessione apostolica; partiin ex virtutibus theologicis nec non cardinalibus col-
lecta, Crac. typ. Jacobi Matyjaszkiewicz a. 1725, pars I. Lublini typ. S. J. 
1732, pars II, ob. u Jochera Nr. 6900.

2. Grób wielkopiątkowy, królowi boleści Chrystusowi Panu, 
z figur starego i nowego Testamentu krótko zebrany. W Lublinie  
w druk. S. J. 1730 i 1735. Jocher Nr. 6575.

3. Norma probationis apostolicae, active sumpta; pars II, in quo, 
ostenduntur modi et inductiae probandi, instruendi novtios etc. Lublini 
typ. S. J. a. 1732.

4. Prawda chrześcijańska, przez nieprzyjaciela swego, rabina Sa-
muela, zeznana, wytykająca błędy żydow skie;  przez Alfonsa, bono 
homine, Hiszpana, za konu kaznodziejskiego, około r. 1339 z języka 
arab skiego na łaciński przetłumaczona, a przez Jakuba Radlińskiego 
na język polski przełożona. W Lubli nie 1733 w drukarni S. J. U Joche-
ra Nr. 3588 r. 1733 i 1753.

5. Sepultura viventium in Sepulchro Christi, seu Considerationes etc. 
pro die Parasceves, et Sabbati s. extrui solita a. 1734. Lublini typ. S. J.

6. Corona Urbis et orbis, gloria et gemmae regni Poloniae; Universi-
tas scientiarum publica; amplissima et celeberrima bibliotheca zalusciana, 
ab imis fundamentis, usque ad culmen; sermone ligato etc. Crac. typ. M. 
Uyjaszewski a. 1748.

7. Vita Claudiae, principissae Lotharingiae, Marchionis de Moy; 
Canonissae reg. SS. Sepulchri, fundatricis conventus canonissar. ejusdem 
Instituti Carolopoli, seu in Charlevill. Ex libro Hilarionis de Cote. Parisiis 
an. 1647, pag. 455. Nunc autem in linguam latinam translata, et sermo-
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ne ligato proposita a Jacobo Paulo Radliński. Crac. typ. Ant. Mich. Dyja-
szewski a. 1749.

8. Maria, seu cogitationes argumentosae pro eadem Immaculata 
Conceptione, ex figuris et textibus S. Scripturae V. et N. Testamenti de-
promptae, et ligato sermone propositae. Crac. typ. Mich. Dyjaszewski S. R: 
M. Typogr. 1751.

9. Fundamenta scientiarum, seu principia et axiomata, partim phi-
losophica, partim thcologica. Crac. typ. Mich. Dyjaszewski 1753 U Joche-
ra Nr. 2130.

10. Gemmae sacrosanctae Crucis Domini Nostri Jesu Christi... ex li-
bris scripturae S. V. et N. Testamenti desumptae; sermone ligato scriptae. 
Crac. typ. Michaelis Dyjaszewski a. 1755 U Jochera Nr. 5479.

11. Confraternitas sacrosancti Hierosolymitani Sepulchri, Crac. 
1758. Jocher Nr. 8907.

12. Speculum, S. Augustini vitae apostolicae, repraesentativum; seu 
Regula ejusdem s. Angustini, expositionibus et meditationibus illustrata. 
Crac. typ. seminarii episcopalis academ. 1759.

Oprócz wyżej wyszczególnionych ks. Radlińskiego dzieł: Jo-
cher podaje następne jego dziełka:

1. Officium de sepultura Christi Domini. W Lublinie w drukarni 
S. J. 1730.

2. Oktawa Bożego Ciała,  na cały rok rozporządzona. W Lubli-
nie druk. S. J. 1731.

3. Supplicationes dolorosae Virgini Mariae praestandae; po polsku, 
w Krakowie, druk. Uniwers. 1744.

4. Jakub Radliński zebrał niektóre dziełka ks. Stani sława z Ło-
wicza, kanonika Grobu ś.; między innemi: Enchiridion de Immacula-
ta Conceptione B. V. Mariae. Ex Officina Ungariana Crac. impressa a. 
1538 et reimpressa per J. Radliński 1747, Crac. typ. Dyjaszewski. Jocher 
Nr. 3712.
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5. Synopsis nonnulorum privilegioruin ordinis canonicorum et cano-
nissarum reg. S. Sepulchri a. 1754. Jocher Nr. 7734.

6. Imago thaumaturga B. V. Mariae; seu historia imaginis etc. Crac. 
Mich. Dyjaszewski 1756: Jocher Nr. 8811103).

Ksiądz Floryjan Bujdecki; skoro ukończył na uki w akade-
mii krakowskiej, wszedł do instytutu kano ników Grobu Pańskie-
go w Miechowie, a wykonawszy śluby uroczyste przyjął kapłań-
skie święcenia. Przełożony jeneralny widząc w Bujdeckim żywe 
pojęcie i wielki pohop do nauk, wyprawił go do Rzymu na słu-
chanie ob szerniejszego wykładu teologii. Tam strawił trzy lata, 
i osiągnął stopień doktora teologii; a Klemens XII, pa pież, w 
roku 1738, uczynił go protonotaryuszem apostol skim104). Gdy 
z Rzymu przybył do miechowskiego kla sztoru, przez lat kil-
ka wykładał młodzieży zakonnej Pismo św. W roku 1742 ks. Ra-
dliński, jenerał, wyprawił Bujdeckiego do gnieźnieńskiego kol-
legium; a w r. 1746 został przełożonym w rzaczonem kolle-
gium; i tu podczas swego w Gnieźnie przełożeństwa, napisał ży-
wot wielce pobożnego księdza Macieja Łubieńskiego, profes-
sa, jeneralnego przełożonego zgromadzenia ks. kanoników  
ś. Grobu Chrystusowego, a później arcybiskupa gnieźnieńskiego. 
Bujdecki napisał swe dzieło w łacińskim języku, i wy dał je in folio 
w Kaliszu 1752 roku. Po śmierci Jakuba Radlińskiego, zgroma-
dzenie miechowskie obrało ks. Bujdeckiego w r. 1760 jeneralnym 

103) Janocki pisze o ks. Radlińskim, w dziele: Lexicon derer.... itzkebenden gelerten in Polen; 
Breslau 1755 Seite 131-135, że oprócz wyżej wymienionych dzieł, zostawił 30 rękopisów; 
i w dziele: Polonia litterata, pag. 63-66.
O powyższych ks. Radlińskiego dziełach, nie wiedzieli pewnie, ani Bendkowski, ani 
też Wiśniewski, i inni. Janocki tylko wiedział o dziełku de Confraternitate S. Sepulchri. A 
Juszyński w dykcyjonarzu poetów pols. w Krak. 1802 wydanym w Tom. III, str. 101, 
mówiąc o ks. Radlińskim, żadnego z wymienionych jego dzieł, nie podaje. Wy raża on 
się tylko w ogóle: „Radliński Jakub, proboszcz miechowski, mąż uczony i pracowity, 
wydawca wielu dzieł ascetycznych; poezye jego i pisma są stylem kamiennym w róż-
nych dziełach rozproszone”.
104) Protonotaryuszom apostolskim służy przywilej używania fioletów, i innych apa-
ratów infułatom służących.
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swym przełożonym. Rządził on konwentem do roku 1783. W tym 
bowiem roku stanął u kresu życia doczesnego.

Ksiądz Franciszek, Piotr, Pękalski, urodził się dnia 10 Paździer-
nika 1790 r., w Cieszynie, w Szlązku, z ojca Andrzeja Pękalskiego105), 
z matki Katarzyny z Fabijańskich. – Pierwsze nauki brał w szkole 
głównej nor malnej, potem w gimnazyum w Cieszynie. Ukończyw-
szy w roku 1808 wymienioną szkołę licealną, strawił lat kilka na go-
spodarstwie przy Kentach, w Galicyi, dokąd się ojciec jego w r. 1801 
był przesiedlił. W roku 1815 przybył do Krakowa, i tu uczęszczał na 
filozofią, którą podówczas wykładał ks. Feliks Jaroński. W tym też 
roku zaznajomił się z XX. kanonikami Grobu Pańskiego, w kolle-
gium ś. Barbary, w Krakowie mieszkającemi. Ta zatem zażyłość obu-
dziła w młodym Pękalskim powołanie do stanu duchownego. Ja-
koż w roku 1816, wstąpił do wy mienionego zakonu w miechowskim 
klasztorze. Po wykonanych ślubach uroczystych, ukończywszy na-
ukę teologii, w roku 1818 i 1819 przyjął kapłańskie święcenia, które 
udzielił mu ks. Tomasz Nowiński, biskup biblijski, a jenerał zako-
nu Stróżów Grobu Chrystusowego; odrazu też konwent miechow-
ski uczynił księdza Pękalskiego pro kuratorem klasztoru. Włożone 
na siebie obowiązki speł niał w roku 1819 i 1820 podczas suppressyi 
dóbr miechowskiego konwentu. W roku 1821 uzyskał pozwolenie 
od komisyi rządowej Wyznań Religijnych i Ośw. publicz nego do za-
mieszkania w Krakowie z pobieraniem kompetencyi, dla słuchania 
obszerniej teologii, oraz innych umie jętności, umysł człowieka zdo-
biących. Jakoż słuchając nauk teologicznych i wykładu Pisma świę-
tego w uniwer sytecie Jagiellońskim, uczył się języków wschodnich; 

105) Andrzej  Pękalski  szlacheckiego urodzenia, herbu Odrowąż, z Litwy, był mar-
szałkiem dworu księcia Karola Ra dziwiłła, wileńskiego wojewody, używającego przy-
słowia „Mości  panku”. Podczas konfederacyi barskiej w r. 1770, książęta: Radzi-
wiłł, Ogieński i księżna Sapieżyna, zostali spowodowani wyjechać z kraju. Najprzód 
stanęli w Białej, potem przybyli do Cieszyna. Tu Andrzej Pękalski  upo dobał sobie 
dziewczę Katarzynę z Fabijańskich, i pojął ja za małżonkę, ze skromnem mieniem.
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uczęszczał zarazem na literatury: grecką, łacińską i pol ską. W roku 
1826 odbył ścisły popis (rigorosum) z teo logii, jako też, na wyznaczone 
sobie przez wydział zada nie, napisał historycznokrytyczną w języku 
łacińskim rosprawę, którą drukiem ogłosił; dnia 5 Czerwca odbyw
szy publiczną dysputę, osiągnął stopień doktora teologii. 

Kiedy w dwóch bursach Jeruzalem i Filozoforum mieszka-
ło przeszło 200 szkolnej młodzieży, a konieczna potrzeba wymaga-
ła drugiego seniora, przyjął zatem ks. Pękalski w roku 1824 obowiąz-
ki drugiego seniora w bur sach wymienionych. W roku 1827 Hektor 
uniwersytetu, reskryptem swym z dnia 11 Maja Nr. 721 wezwał go, 
by się zajął wybadaniem obecnego stanu biblioteki uni wersytetu Ja-
giellońskiego, sprawdzeniem liczby dzieł; jako też, by poczynił uwa-
gi nad katalogiem, skompleto waniem brakujących dzieł; tudzież 
nad lokalem, i potrzebnemi lub mogącemi być wprowadzonemi do 
tego gma chu odmianami. Rapport, który z tej czynności przy schył-
ku Grudnia 1827 złożył Rektorowi, poświadcza podjętą jego pracę, 
która mu zjednała chlubną zaletę, że się lepiej niż drudzy delegowani 
professorowie wywiązał z czynności sobie poruczonej. Kurator jene-
ralny Instytutów naukowych W. M. Krakowa i jego Okręgu, hr. Za-
łuski, reskryptem swym z dnia 11 Lipca 1827 roku Nr. 559 zachęcił 
ks. Pękalskiego, by się zatrudnił wprawą, według zasad pedagogicz-
nych, w porządne nauczanie nauczycieli szkół początkowych w Kra-
kowie i jego Okręgu.

W tymże 1827 roku, Rektor uniwersytetu Jagiel lońskiego re-
skryptem swym z dnia 27 Lipca Nr. 485, wezwał ks. Pękalskiego, by 
przy wydziale teologicz nym, jako nauczyciel, zajął się dawaniem lek-
cyj języków wschodnich: Hebrajskiego, Chaldejskiego i Syryjskiego. 
Gdy przy schyłku roku 1829 wydział teologiczny dobrze zalecił ks. 
Pękalskiego, że z korzyścią dla uczniów daje lekcyje języków wschod-
nich; i, że professor tych języków przy uniwersytecie jest potrzeb-
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ny, Kurator jene ralny Instytutów naukowych W. M. Krakowa i jego 
Okręgu hr. Załuski, dnia 28 Lipca 1830 roku Nr. 675, miano wał go 
professorem nadzwyczajnym, bezpłatnym, wymie nionych języków 
przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kiedy wskutek reorganizacyi uniwersytetu w 1833 przyłączone 
zostały języki biblijne do katedry Pisma ś. ks. Piotr Pękalski zamiesz-
kał w kollegium ś. Barbary, należacem do Instytutu kanoników Gro-
bu Pańskiego; a zostawszy rządzcą kościoła ś. Barbary w Krakowie,  
w trzy dziestoletnim przeciągu swego wymienionym kościołem za-
rządzania, napisał i własnym kosztem wydał następu jące dzieła:

1. De Petri Militis, per s. Stanislaum, episcopum Cracoviensem resusci-
tatione Dissertatio historicocritica. Typ. academicis 1826 anno. Stronic 28.

2. Wiadomość historyczna, o początku i skutkach no wego me-
dalu, wybitego w Paryżu na cześć Niepo kalanego Poczęcia Najśw. P. 
Maryi; przetłumaczył ks. Pękalski z języka francuskiego na polski.  
W drukarni Zygmunta Helcla i Stan. Gieszkowskiego r. 1837. Stro-
nic 169. W Krakowie.

3. Wyznania ś. Augustyna, przetłumaczył z języka ła cińskiego 
na polski. W drukarni Uniwersytetu Ja giellońskiego, w Krak. 1847 
stron. 496.

4. Ołtarz Nowy; czyli Nabożeństwo na cześć śś. Pa tronów pol-
skich, zastosowane do nabożeństwa ko ścielnego. W drukarni „Czas” 
w Krakowie 1852 r. Str. 314.

5. Żywot ś. Wojciecha, biskupa i męczennika; z uwa gami nad 
podaniem Czechów, jakoby zwłoki jego w Pradze spoczywały.  
Z dwiema rycinami, i z wi zerunkami dawnych monet, za Władysła-
wa Her mana, i syna jego, Bolesława III bitych. W dru karni „Czas”,  
w Krakowie 1858 r. Str. 194.

*) Bulla ta, z początku w swym tekście obejmuje ustanowienie ośmiu biskupstw w 
Król. Pols.; tu odpisalismy tylko ustęp tyczący się zniesienia klasztorów w r. 1819. 
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6. Żywoty świętych Patronów  polskich, w liczbie 27, z ośmią ry-
cinami. W drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krak. 1862. 
Stron. 652.

7. Historyja o początku, rozkrzewieniu i upadku za konu księ-
ży kanoników, Stróżów ś. Grobu Jerozo limskiego.  W drukarni c. k. 
Uniwersytetu Jagiel lońskiego, w Krakowie 1867. Str. 166.

8. Wykład dwóch Ewangeliów: według ś. Mateusza i ś. Jana; rę-
kopism obejmujący arkuszy 74; wyda nie oczekuje lepszych czasów.

Lit. A.
Innocentius Episcopus, Servus Servorum Dei.
Dilectis filiis, Fratribus Dominici Sepulchri in Polonia constitutis; 

salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana Ecclesia, de-
votos et humiles filios, assuetae pietatis officio propensius diligere consuevit, 
et ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tanquam pia mater suae 
protectionis munimine confovere. Eapropter dilecti in Domino filii, vestris 
justis postulationibus grato concurrentes assensu, Personas vestras, et Do-
mum Domi nici Sepulchri, cum omnibus bonis, quae in praesentiarum ra-
tionabiliter possidetis, aut in posterum justis modis praestante Domino, po-
teritis adipisci, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus.

Specialiter autem Villam de Meschow. (Miechów) cum appenditiis 
suis; quam memoriae bonae Jasco (Jaxa) antecessoribus vestris provida con-
tulit pietate. Nec non etiam libertates, immunitates et consuetudines, ratio-
nabititer Domui, et hominibus vestris a Mesicone quondam Poloniae Duce 
concessas, sicut ea omnia juste et pacifice possidetis, et ipsius Ducis scripto au-
thentico continentur, vobis, ac per vos Domui vestrae, authoritate Aposto-
lica confirmamus, et praesentis scripti Patrocinio communimus. Nulli ergo 
omnino hominum liceat hanc paginam nostrae protectionis infringere, vel 
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ei ausu temerario contraire. Si quis autem haec attemptare praesumpserit; 
Idignationem Omnipotentis Dei, et B. B. Petri et Pauli apostolorum ejus 
se noverit incursurum. Dat. Ferentii 11. Idus Octobris, Pontificatus nostri 
anno undecimo; qui fuit a Christo nato 1208 et a fundato monasterio nie-
choviensi anno 46. – Nakielski 1. 1. str. 95.

Lit. B.
Pius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. 

Ex imposita nobis dvinitus omnium Ecclesiarum cura etc. etc*). Cum au-
tem ob transactam rerum conversionem ac belli calamitates bona tam Epi-
scopalibus sedibus, quam Cathedralibus Capitulis et puerorum ecclesiasti-
cis seminariis antea respective pertinentia, fere in totum distracta et reddi-
tus maxime imminuti ad praesens reperiantur, Nos ad hujusmodi necessi-
tatibus, eo quo possumus modo sollicite consulendum, supra dicto Franci-
sco episcopo potestatem facimus: ut accuratissime inspecto actuali statu su-
per eatantium bonorum ac reddituum, Monasteriis seu Abbatiis, ac sim-
plicibus beneficiis spectantium; auditisque omnibus interesse habentibus, tot 
ex antedictis Monasteriis seu Abbatiis, ac simplicibus beneficiis apostolica 
sibi delegata facultate, queat supprimere, extinguere et annulare, quod ne-
cessaria erunt tam congruae dotationis cujuslibet jam existentis episcopalis 
mensae, capituli et seminarii dotationis implementum, quam ad integram 
et congruam novae episcopalis Ecclesiae, capituli et seminarii Janomensis, 
seu Podlachiensis, eformandam dotationem; Cauto tamen quod ecclesia-
rum spectantium monasteriis, vel Abbatiis, ac beneficiis hoc modo suppri-
mendis ad effectum eorum bona ac redditus episcopalibus mensis, capitulis 
ac seminariis, proportionabiliter respective uniendi atque applicandi neces-
sariae manutentioni ac Divini cultus libero exercitio opportune ac stabili-
ter consulatur; quodque corundem monasteriorum vel abbatiarum ac sim-
plidum beneficiorum congrue supportentur onera consueta, ac ulterius provi-
so, quod talis beneficiorum hujusmodi in unaquaque Dioecesi superextet nu-
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merus, ut cuilibel Antistiti minime desit necessaria commoditas benemeritis 
clericis gratificandi. Curabit itaque supradictus Franciscus episcopus presen-
tes Nostras Litteras ad amussim exequendo, ita res omnes componere atque 
constabilire, ut guilibet antistes commodam ac decentem habeat propriam 
sibi assignatam habitationem aptasque habeat proprias aedes, quodlibet pu-
erorum ecclesiasticumi seminarium, utque annui redditus in ea sumina cu-
ilibet adsignentur, quae ad episcopalis dignitatis decorem sustinendum, ad 
cathedralium ecclesiarum et capitulorum manutentionem ac decentem sub-
stentationem, et ad puerorum in seminario educationem, alimonia et im-
tructionem conveniens et necessaria respective dignoscantur. Interea supra-
dicto Francisco episcopo Vladislaviensi Executori deputato, ut ipse per se, 
vel per aliam seu alias personam vel personas in ecclesiastica dignitate con-
stitutam seu constitutas, ab eo specialiter subdelegandam vel subdelegan-
das, omnia et singula, quae ad praemissorum omnium et singulorum, ple-
nariam et integram executionem neccessaria dignoverit gerere, et facere, di-
sponere, ac statuere, omnesque controversias ac quaestiones, forsan orituras, 
examinare, judicare ac definire, libere ac licite possit ac valeat, necessarias 
omnes et opportunas facultates concedi-mus, atque impertimur; simulque 
eidem Francisco episcopo injungimus, ut post completam harum Litterarum 
exequtionem, actorum omnium authenticum Exemplar infra seme strem ad 
Urbem transmittere teneatur in Consistoriales Tabulas referendum etc. Da-
tum Romae apud S. Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicae 
Pridie Kalendas Julii, seu 30. Junii 1818 anno. Pius VII.

(Odpis 7. akt krakowskiej kapituły).

Lit. C.
Pius P. P. VII. Venerabilis Frater. Salutem et Apostolicam Benedic-

tionem. Compertum est Fraternitati Tuae, Nos cum per Apostolicas Litte-
ras sub plumbo expeditas Anno Incarnationis Dominicae 1818 pridie Ka-
lendas Julii novam decrevimus in Poloniae regno Dioecesium circumscrip-
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tionem. Earum Litterarum Executorem nominavimus Venerabilem Fra-
trem Franciscum Malczewski, tunc episcopum Vladislaviensem, ad me-
tropolitanam ecclesiam istam postea translatum. Cum autem Praesul ille, 
jam dudum e vivis excesserit, et difficile videatur nobis praedictas Litte-
ras Nostras, quae tam multa complectebantur, plena fuisse executioni omni 
ex parte demandatas, Te Venerabilem Fratrem, qui praedicto Francisco in 
metropolitanae istius Ecclesiae regimine successisti, ejus loco in Executorem 
Litterarum supra memoratarum de Apostolica Authoritate Nostra, vigo-
re praesentium eligimus et deputamus ita, ut omnia et singula, quae in iis-
dem Litteris defuncto archiepiscopo facienda commiseramus. Tu ex delegata 
Apostolica authoritate (Nostra) praestare ac perficere possis et valeas, cum 
obligatione ad Urbem post completam executionem ipsam, infra semestre, 
transmittendi authenticum exemplum actorum omnium in Consistoriales 
Tabulas referendum. Hac autem occasione tacere non possumus, quin Te cir-
ca gravem alteram ex iis rebus, quas predecessori Tuo praestandas commissi-
mus paulisper detineamus. Nos quidem perpendentes, ob praetensam rerum 
conversionem et belli calamitates, bona ad episcopales sedes, capitula, et se-
minaria pertinentia fere in totum destructa, proptereaque redditus eorum 
maxime imminutos fuisse; consulendum gravibus hisce necessitatibus exe-
cutori Litterarum Nostrarum potestatem fecimus, ut accuratissime inspecto 
actuali statu superextantium bonorum et reddituum ad monasteria, seu ab-
batias, ac simplicia beneficia spectantium auditisque omnibus interesse ha-
bentibus, tot ex antedictis monasteriis, seu abbatis, ac simplicibus beneficiis, 
apostolica authoritate posset supprimere, extinguere et annulare, quod neces-
saria essent tam ad congrue cujuslibet jam existentis epitcopalis mensae, ca-
pituli et seminarii dotationis implementum, quam ad integram et congru-
am novae episcopalis Ecclesiae, capituli et seminarii Janoviensis, seu Pod-
lachiensis efficiendam dotationem, cauto tamen quod Ecclesiarum spectan-
tium ad monasteria et abbatias ac Beneficia, hoc modo supprimenda, ad 
effectum eorum bona ac redditus episcopalibus mensis, capitulis ac semina-
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riis respectwe uniendi, atque applicandi necessaria manutentione ac divi-
ni cultus libero exercitio opportuno ac stabiliter consuletur, quod eorundem 
monasteriorum vel abbatiarum ac beneficiorum simplicium congrue sup-
portentur onera consueta, ac provisio, quod, talis beneficiorum hujusmodi 
in unaquaque dioecesi superstaret numerus, ut cuilibet antistiti minime de-
sit necessaria comoditas bene meritis clericis dioecesanis gratificandi. 

Vides igitur Venerabilis Frater, Nos Executori Litterorum Nostra-
rum minime concessisse generalem et omnimodam facultatem supprimendi, 
aut quod ipse velit monasteria, abbatios ac beneficia simplicia, quod neque 
a serenissimo Rege vestro postulatum fuit; sed facultates, quas ei circa pra-
edicta delegavimus, certis quibusdam conditionibus fuisse alligatas. Quod 
enim pertinet ad abbatias et monasteria, primum voluimus et mandavi-
mus, ut omnes interesse habentes, ab eo, juxta canonicas regulas audientur, 
deinde significavimus, eo tantum in mumero, abbatias et monasteria sup-
primi posse, qui stricte necessarius esset ad congruas dotationes illas, quas su-
pramemoravimus conficiendas.

Scimus autem praefatum Executorem neminem audvisse ex iis, qui 
hac in re interesse habebant. Deinde vero, quamquam mens nostra Regis 
etiam desideriis conformis, tam clare in Litteris nostris expressa fuisset, Co-
nventus tamen et monasteria ferme omnia, aut suppressisse, aut extinctio-
ni destinavisse.

Executor vero omnia prorsus simplicia beneficia suppressit nullo ex eis 
in respectivis dioecesibus reservato, ut ordinarii favore clerciorum suorum 
de ipsis valeant disponere. Quae quidem si ita se habent, quemadmodum 
ad Nos relatum fuit, Executor praedictus a mente nostra evidenter aberra-
vit et facultatis ei delegatae fines excessit.— Si igitur dispositione Littera-
rum nostrarum, circa praedicta nondum plene executioni demandatae fu-
erunt; Fraternitatis tuae, quem in Executorem earundem Litterarum sub-
rogavimus, plane erit in suppressionem praedictam iis tantum limitibus cir-
cumscribere, easque omnes conditiones implere, quas et Praedecessori Tuo, et 
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Tibi ipsi per nostras Litteras, clare et distincte designavimus. Quodsi ea res, 
executionem suam habuerit a Praedecessore Tuo, sapientiae prudentiaeque 
Tuae erit eam reformare; qua vn parte mentem nostram, ut diximus, et fa-
cultates delegatas excessit.

Hoc negotium Tibi Venerabilis Frater, etiam atque etiam pro no-
stro munere commendamus, expectamusque, ut de ejus exitu clare et distinc-
te Nos doceas, dum in diligentia ac fide tua plane conquiescentes, Tibi gre-
gique tuo Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 16 Februarii 1820 
Pontificatus Nostri XX. anno. Pros VII.

(Odpis z akt krakowskiej kapituły).

Lit. D.
Wyciąg hipoteczny. – Stan czynny i bierny real ności pod Nrem 

432 dzielnica I. now. (Nr 59 Gm. I. st.) w Krakowie położonej – wła-
snością XX. Kanoników Grobu Chrystusowego będącej.

Stan czynny. – Kś. gł. I. vol. aut. 2. Pag. 410 her. – „Według de-
kretu Nadwornej komisyi Jego Cesarsko Królew. Mości z dnia 23 
Grudnia 1797 do Liczby 18.861/372, na mocy dekretu Nadwornego 
z dnia 14go Grudnia 1796 r. wydanego, wzywającego ks. biskupa Tur-
skiego do wprowadzenia XX. Kanoników Grobu Chryst. do kościo-
ła i kollegium ś. Barbary jako ich własności za ś. Jadwigę danego; – de-
kretu konsystorza jeneralnego krakowskiego z d. 15 Maja 1798 r. XX. 
Kanonicy Grobu Chrystusowego są właścicielami kamienicy pod 
Nem 59, przy ulicy Siennej i małym rynku narożnie położonśj.

Lit. E.
1809 r. dnia 23 Maja w aktach magistratualnych krakowskich 

w księdze 115 na karcie 195 Nro 136, Intabulacyja kontraktu dnia 24 
Czerwca 1808 roku, pomiędzy Fiskusem rządu Cesarskoaustryac-
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kiego z jednej, a konwentem księży Kanoników Grobu Chrystuso-
wego, w Miechowie zawartego, którym konwent miechowski zrzekł 
się prawa posiadania klasztoru i kościoła na Stradomiu będącego,  
i takowy na rzecz Rządu odstąpił, – a natomiast objął w posiadłość 
klasztor i kościół św. Barbary w Krakowie przy małym rynku sytu-
owany a przez Rząd Cesarskoaustryacki na rzecz tychże odstą piony, 
z warunkiem utrzymywania w tymże gmachu swoim kosztem szkół 
niemieckich. Nr podania 5784. 
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