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Dekanat Pilzno w Descriptio ecclesiarum parochialium et beneficiorum in diocesi Cracoviensi parte Cisvistulana consistentium
z 1776 roku
Opracowanie i tłumaczenie: Bogumił Szady
Istotną rolę w badaniach nad dziejami Kościoła katolickie-

go w Polsce odgrywają źród ła o charakterze spisowo-statystycznym. Dostrzegają to również historycy zaj mujący się geografią historyczną, czy też szerzej rozumianą historią społeczno-religijną.
Do najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych należały spisy
świętop ietrza, ks ięgi retaksacji, księgi uposażeń i spisy beneficjów
z okresu śred niowi ecza czy też wczesnych czasów nowożytnych.
Druga polowa XVIII w. przyniosła zakrojoną na szeroką skalę
akcję spisową w Kościele katolickim. Ważną rolę odegrała tutaj postać biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego oraz, działającego na
jego polecenie, ks. Franciszka Czaykowskiego 1• Działalność spisowo-statystyczną oraz kartograficzną prowadziły także państwa zaborcze na ziemiach zagarniętych w I rozbiorze Polski.
Przedstawiony poniżej fragment źródłowy zawierający opis dekanatu Pilzno pochodzi z opisu zawiś lańskiej części diecezji krakowskiej z 1776 roku (,,Descriptio ecclesiarum parochialium et
beneficiorum in diocesi C racoviensi parte C isvistulana consisten1

Do najważniejszych źródeł tego typu związanych z diecezją krakowską należy wydany najpierw przez J. Kleczyńskiego (Kraków 1894), a następnie przez
B. Kumora (Lublin L977-l 979) Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M./.
Poniatowskiego z 1787 r. Ostatnio został także opublikowany Regestr diecezjów
Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, wyd. K.
Chłapowski, S. Górzyński, Warszawa 2006. W przygotowaniu jest także edycja
źródłowa ksiąg uposażeń diecezji krakowskiej z lat 1786-1787 znajdujących się
w Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie.
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tium"). Rękopis ten znajduje się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako~e. Zawiera on tabelaryczne zestawienie dekanatów:
Biecz, Jasło, Zmigród (oficjalat Biecz), Pilzno, Ropczyce, Strzyżów
(oficjalat Pilzno), Sącz, Bobowa, Nowa Góra, Spisz (oficjalat Sącz),
Tarnów, Wojnicz, Mielec, Rudnik, Miechocin (oficjalat Tarnów),
Wieliczka, Dobczyce, Skawina, Zywiec, Zator, Oświęcim, Lipnica (oficjalat Kraków-Ludwinów). Przedstawiona struktura oficjałatów i dekanatów wskazuje na związek „Descriptio ecclesiarum"
z reorganizacją diecezji krakowskiej przeprowadzoną przez biskupa Kajetana Sołtyka po oderwaniu przez Austrię jej południowej
części. B. Kumor przypuszcza, że opis powstał w 1778 r. (mimo datacji 1776 r.), gdyż wskazuje na to istnienie oficjalatu okręgowego
w Ludwinowie, który powstał w 1777 roku. Stan „zawiślańskiej"
części diecezji krakowskiej zawarty w tym opisie przetrwał zaledwie kilka lat tj. do 1780 roku2.
Terytorium oficjalatu w Pilźnie (pierwsze wzmianki o nim pochodzą z połowy XVI w.) obejmowało na początku XVII stulecia
4 dekanaty: mielecki, pilzneński, ropczycki i strzyżowski. Prawdopodobnie w 1777 r., w związku z reorganizacją „galicyjskiej " części
diecezji krakowskiej, dekanat mielecki został przeniesiony do oficjalatu tarnowskiego. W kilka lat później, w 1781 r., oficjalat w Pilź
nie został całkowicie zlikwidowany, zaś dekanaty do niego należą
ce znalazły się w oficjalacie tarnowskim (Pilzno i Strzyżów) i nowo
erygowanym oficjalacie Dzików (Ropczyce )3.
Dekanat Pilzno składał się w 1776 roku z następujących kościo
łów parafialnych: 1. Brzostek, 2. Kołaczyce, 3. Brzeziny, 4. Zwiernik, 5. Siedliska, 6. Gumniska, 7. Dobrków, 8. Pilzno, 9. Łęki, 10.
Lubcza, 11. Jodłowa, 12. Przeczyca, 13. Brzyska, 14. Bieździadka,
2

3

B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 17721918, Kraków 1980, s. 501 -502. Na temat reorganizacji diecezji krakowskiej po
I rozbiorze zob. też B. Kumor, Dzieje polityczno-geograficzne diecezji tarnowskiej,
Lublin 1958; tenże, Archidiakonat sqdecki. Opracowanie materiałów źródłowych do
Atlasu Historycznego Kościoła w Polsce, ,,Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 8
(1964), s. 271-304, 9 (1965), s. 93-286; J. Rzepa, Konsystorz generalny w Tarnowie,
,,Nasza Przeszłość" 7 (1958), s. 139-179.
Kumor, Archidiakonat sqdecki..., s. 293.
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15. Lubia, 16. Gogołów, 17. Frysztak. Liczba oraz lokalizacje parafii odpowiadają zestawieniu w Atlasie Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku autorstwa S. Litaka4 •
„Descriptio ecclesiarum" z 1776 lub,jako zostało powiedziane
wyżej, z 1777-1778 roku, ma charakter tabelarycznego opisu parafii. Jego kwestionariusz jest nieporównanie uboższy w porównaniu np. z tabelami Załuskiego z połowy wieku XVIIl,jednak- ponieważ tabele Załuskiego nie zachowały się dla południowej części
diecezji krakowskiej - zestawienie to stanowi ważne źródło wiedzy na temat organizacji i stanu parafii w części diecezji oderwanej
przez Austrię w I rozbiorze. Obok kwestii dotyczących okręgu parafialnego i obsady tabela podaje sumaryczne informacje dotyczą
ce wielkości uposażenia oraz stanu kościoła parafialnego. W celu
uprzystępnienia informacji dla szerszego kręgu odbiorców informacje zawarte w tabeli zostały przetłumaczone na język polski. Dla
przejrzystości edycji wprowadzono liczbę porządkową przy poszczególnych parafiach.

•

S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII
wieku, Lublin 2007, s. 259.
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[49] Tabella decanatus Pilsnensis
Nomen parochiae,
circuli et districtus in
quo consistit
Oppidum
Ii.]
Ecclesia parochialis
Brzostek et villae in oppido Brzostek
Klecie, Blaszkowa, matrix cum filialis in
Skurowa,
villa Klecie,
Nawsie, Wola,
circ. Pilsnensis,
Januszkowice,
distr. Crosnensis
Opacionka,
Bukowa

[Lp.]

Numerus
parochiarum

[2.] Oppidum

Ecclesia parochialis
in oppido Kołaczyce,
Nawsie, Żętki6 et circ. detto,
Kraiowice
distr. detto
Kołaczyce

[3.] Villae Brzeziny Ecclesia parochialis
cum attinentiis et in villa Brzeziny,
jaszczurowa
circ. ditto,
distr. detto

Nomen parochi

Aetas
parochi

Gaspar
Szajowski UID,
archidiaconus
Sandecensis
et officialis
Pilsnensis

48

Gregorius
Gryniewicz,
canonicus
collegiatae
Tarnoviensis,
iudex surrogatus
Pilsnensis die 28
augusti 1765
Casimirus
Szalicki, decanus
Pilsnensis a die
3. martii 1758

52

Natusin
[n palatinatu
Sandomiriensi,
in dioecesi
Cracoviensi,
in parochia
Polanecensi

Scholis Sandomiriensibus
ad theologiam inclusive,
dein in Universitate
Cracoviensi iuri canonico
et in cancellaria causis
forensibus operam
dedit ibidemque !aurea
doctorali et in seminario
dioecesano sacerdotem
insignitus
Civitate
Academia Cracoviensi
Kęty, ducatus
et seminario arcensi
Zathoriensis anno Cracoviensi
1724

54

Studuit in

Ab anno et Huic parochiae
die
institutus
Die 12
septembris
anni 1768

Provisus
per Sedem
Apostolicam in
mense reservato
beneficium hoc
apprehendit5

Ab anno
I763 die 28
augusti

lnstitutus
per sedem
ordinariam
Cracoviensem

Natus in palatinatu Scholis olim patrorum
Die 4 augusti Detto
Sandomiriensi, Societatis [!esu - wyd.]
1757
parochia Niewo- Crosnae. Tandem in
densi, officialatu seminario Stradomiensi
Pilsnensi, dioecesi Congregationis Missionis
Cracoviensi

[4.] Villa Zwiernik
cum attinentiis,
Łosie et Budyn

Ecclesia parochialis

detto, distr. nostro
vicedecanus
secundo Tarnoviensi Pilsnensis a die
5 septembris
1742
Ecclesia parochialis
Nicolaus
in villa Siedliska, circ. Studzinski
detto, distr. nostro tertio
Crosnensi

[5.] Villae Siedliska,
Gorzejowa,
Smarzowa,
Grudna, Bączalka,
Kamienica7,
Globikowa
Ecclesia parochialis in
[6.] Gumniska,
Bracieiowa,
villa Gumniska, circ.
Stasiowka,
detto, distr. detto
Globikowka minor
vocitata

7

'
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Palatinatu
Cracoviensi, in
villa Ryglice,
oflicialatu
Tarnoviensi

Scholis olim pat rum
Societatis [!esu - wyd.]
Crosnae, post Cracoviae

Die6
novembris
1735

Casimirus
Wielguszewski

30

Villa Pryszowa•,
palatinatus
ac dioecesis
Cracoviensis

Academia Cracoviensis

Die 12 augusti Kielciis per sedem
ordinariam
1772
Cracoviensem

Parochia

Scholis Ressoviensibus,
post in seminarium
Stradomiensem

Die 1
septembris

72

Straszęcin ensi,

decanatu
Mielcensi, dioecesi
Cracoviensi

1737

Detto

lnstitutus per
sedem ordinariam
Cracoviensem

Prawo obsadzania (instytucji kanonicznej) beneficjów w dawnej Rzeczypospolitej posiadał zasadniczo biskup ordynariusz. Jednym z
tej władzy były rezerwacje papieskie, których początek datuje się na wiek Xlll i pontyfikat Innocentego III {J. Gaudemet,
Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, San Paolo 1998, s. 58 1). Nie dotyczyły one beneficjów patronatu świeckiego, obejmowały natomiast beneficja »liberae collationis" oraz te patronatu duchownego (P. Piasecki, Praxis episcopalis ea quae officium et potestatem episcopi concernunt continens, Cracoviae 1627, s. 491; C. Lambertinus, Tractatus de iure patrona/us, Venetiis 1584, lib. 2, k. 59-60). P. Piasecki
w „Praxis episcopalis" zebrał wszystkie rezerwacje papieskie, generalne i specjalne, dotyczące obsady beneficjów, które obowiązywały za
Urbana Vlll (1623-1644). Jedną z nich było prawo obsady przez Stolicę Apostolską beneficjów wakujących w miesiącach nieparzystych
(Piasecki, dz. cyt., s. 479-490).
Miejscowość niezidentyfikowana.
Obecnie wieś Kamienica Górna.
Chodzi najprawdopodobniej o wieś Przyszową, niedaleko Limanowej.
ograniczeń

•

Iosephus

in villa Zwiernik, circ. Witulski,

[7.] Villae Dobrkow,
Jaworze, Gębiczyna, Polomya,
Podgrodzie,
Parkosz
[8.) Oppidum
Pilsno, Lipiny,
Strugoczyce,
Slotowa, Pilznionko
cum suburbio
[9.J Villae Łęki et
Machowa

[10.] Villae Lubcza et
Lubecka Wola

Ecclesia parochialis loannes lordan
in villa Dobrkow, circ.
detto, distr. detto

48

Ecdesia parochialis
in oppido Pilzno, circ.
detto, distr. detto

36

Adalbertus
Jakubowski

losephus Lenarski
Ecclesia parochialis
in villa Łęki, circ.
Pilsnensis, distr. nostro
secundo Tarnoviensi
Ecclesia parochialis Stanislaus
in villa Lubcza, circ. Dunin
detto, distr. detto
Wąsowicz

[11.] Villae Jadlowa et Ecdesia parochialis Dominicus
Debowa
in villa Jadlowa, circ. Sędzimir,
canonicus
detto, distr. detto
Camenensis
Villae
Przeczyca,
Ecclesia parochialis Vacat a prima
[12.]
Dęborzyn, Zago- in villa Przeczyca,
augusti 1774
rze, Górna Kamie- circ. Pilsnensis, distr.
nica, Zawadka
detto

56

68

46

Villa Wieloglowka,
decanatus
Dobczycyensis,
dioecesis
Cracoviensis
Palatinatu
et dioecesi
Cracoviensi

Villa Markowa,
dioecesis
Praemisliensis

Academia Cracoviensi

Die 12 maii
1762

Die25
Scholis Kielcensibus
presbyterorum in communi septembris
1769
viventium

Scholis Ressoviensibus
scholarum piarum et in
seminario Presmysliensi
[!]
Scholis
Ressoviensibus
Villa Łękawica,
decanatus Tarno- patrum piarum et in
viensis, dioecesis seminario Stradomiensi
Cracoviensis
Łukowica,
Scholis Ressoviensibus,
palatinatus
tandem ingressus est
Societatis !esu
et dioecesis
Cracoviensis

lnstitutus
Cracoviae

lnstitutus per
sedem ordinariam
Cracoviensem

2 maii 1769 Cracoviae
per sedem
ordinariam
Die 4 iulii
1735

Detto

Die 4 iulii
1775

Detto

[13.] Villae Brzyska,
Wroblowa,
Lipnica cum
attinentiis
[14.J Villae
Biezdziedza,
Sowina, Lublica
cum attinentiis
[IS.I Villae Lubia cum
attinentiis et
Sieklowka cum
attinentiis
[16.] Villae Gogolow et
Huta

Ecclesia parochialis Franciscus
in villa Brzyska, circ. Dzidowski
detto, distr. detto

39

Ecclesia parochialis in Michael de
villa Biezdziedza, circ. Chyszow Romer,
detto, distr. nostro
praepositus
Boboviensis
tertio Crosnensi
Ecclesia parochialis Stanislaus
in villa Lubia, circ.
Gloszak
Pilsnensis, distr. nostro
tertio Crosnensi
Ecclesia parochialis
Gregorius
in villa Gogolow, circ. Robacki9
detto, distr. detto

56

117.] Frysztak, Glinik, Ecclesia parochialis in Franciscus
Kobyle, Czeszyna, oppido Frysztak, circ. Bradenski
Pstrągow, Chytron- detto, distr. detto
ka, Twierdza
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Lekcja niepewna.

60

63

42

Oppido Mrzyglod
in dioecesi
et pałatinatu
Cracoviensi
ln Łęki prope
Pilsno, dioecesis
Cracoviensis

Academia Cracoviensi
ibidemque in seminario
academico

10 augusti
anno 1765

Detto

Olim in scholis patrum
Societatis !esu et in
seminaria Stradomiensi

15 octobris
1763

Detto

14
septembris
1758

Detto

12februari
1756

Detto

IO ianuarii
1763

Detto

Villa Skryszow, Olim in scholis
decanatu Tamo- patrum Societatis !esu
viensi, dioecesi Crosnae et in seminaria
Stradomiensi
Cracoviensi
Szynwałd, decaScholis Jaroslaviensibus
natus Tarnoviensis, patrum Societatis !esu et in
dioecesis
seminaria Stradomiensis
Cracoviensis
Villa Szynwałd,
Scholis Crosnensibus et
Sandomiriensibus patrum
detto
Societatis !esu ibidemque
in seminario
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Praeestad
(LpJ usque

Numerus

Pat()Cbiales proventus et

anlmarum

aequwalentia eomrn

eiusq1rae
concreditarum

Flotenorum

11.1

Adusque
huic
parochiae
praeest

2670

Ex declmis
praedialibus,
cmethonalibus,
agro,
propinatione,
censu,
accidentiis
aequivalenter
plus minus...

[2.]

Detto

1363

Pro decimis
manipularibus,
missalibus
cum omnibus
provenientiis [!j
et accidentibus
potest fructus
aequivalere...

Adnotatlones {Dodatkowe inform;icje}

Quis patronus

oolonicalium
ecclesiae?
3046
Conventus
Tinecensis cum
Sede Apostołka
alternatis10

2500

Celsissimus
primas Regni
Poloniae qua
abbas Tinecensis
turnatlm cum
suprema Sede
Apostolica

Quo in statu ecclesia

parochiallsl
Ambae ecclesiae ligneae,
ob vetustatem putrefactae,
lapsu minantes, per
fures spoliatae, nequeunt
reparari, sed per
patronos et parochianos
readificandae. Partiter
domus plebanalis
omniaque aedificia
funditus collapsa,
lmpensis moderni
paroch i de novo
extructae, suppelexque
ecclesiae comparuta

Stanie moderni rectoris
possessione ex omni
parte reparata, sed quia
est lignea, ideo semper
sumptuosa indiget
reparatione

An et quomodo
ecdeslasit dolata?

An penes eam sit
ludlmal!ister?

Matrix in Brzostek dotata tribus agris cmethonalibus, decimis,
missalibus, censibus,
iure propinandi, sed duo
agri avulsi, decimae
praediales non in toto
recipiuntur, missalia
nec per medium extrahuntur, census non
solvuntur. Haec avulsa
ob infinitas expensas,
anfractus iuris et odia
lites vindicari nequeunt. Filia vero
Klecie matrici canonice
u.nita nullam habet
seorsivam dołem
Habet pro dote duos
mansos liberos, duos
hortulanos liberos,
quarum hortulaniarum
extensionem per medium
oppidani Kolaczycenses
sciderunt[!] ac usurparunt. Habet etiam decimas ac missialia et iura
stolae

Foventur duo
presbyteri, vicarii
et unus clericus,
duo organarii,
campanatores,
cantores, tibicines
aliique musici
ac vespiUones.
Qui omnes
ex specificatis
fructibus a parocho
salariantur

Omnino necessarii
sunt duo vicarii,
organarius,
cantor, sacrista,
campanator,
qui adsunt et ex
praenominatis
fructibus a parocho
salarian tur

~
vi

'

[3.]

Detto

1395

[4.]

Adusque
fuit

475

0

II

Zob. przyp. 5.
Wyraz nieczytelny.

Pro missalibus,
ex censibus,
fructibus agri,
iuribus stolae et
accidentibus, si
sine cunctatione
redderentur
possint
ascendere
circiter Ooreni
polonicalis plus
vel minus...
Percipit missalia, quae cum
[ 11 I difficultate
pendientur,
quaecum
fructibus agri
et iuribus
stolae ac aliis
provenientiis
si accurate
redderentur
vix ascenderent
ad....

Stanie moderno plebano
optime reparata, altaribus,
choro organorum et
campanili novo adornata
ac depicta. Tota lignea

Habet pro dote duos
agros cmethonales,
sed in locis arduis
et inacessibilibus,
sed in notabili parte
a nobilibus ager
praepeditur. Habet
etiam missalia, sed
decimam nullam

1400

Haeredes
sortium Gorne
Brzeziny
a quibus
modernus est
praesentatus

750

Dotata uno agro
Lignea in parte per
Heredes in
cmethonale et
Zwiernik
eundem parochum
primariae aulae reparata sed adhuc multa missalibus
indiget reparatione

Fovetur vicarius,
organarius,
campanator ac
vespillo, qui simul
est et calcanista, sed
obsequia ecclesiae
qui ex fructibus
specificatis foventur
et salariantur

Fovetur organarius
ac vitricus ad
obsequia ecclesiae,
qui ex his fructibus
salariuntur

N
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[5.]

Adusque
praeest

1524

16.]

Detto

830

17-1

Detto

1228

°'

Exdecimis,
missaliis [!]
si in toto
redderentur, ex
usufructu agri,
ex iuribus stolae
ac provisionibus deberent
efficere florenorum Polonicalium circiter...
Exnonullis
habet missalia
exigua. ex aliis
decima debet
extradi, qua si
totaliter extradereturcum
iuribus stolae
Ipossent efficere...
Ex decimis
manipularibus,
missaliis,
granariis,
iuribus
stolae ac aliis
obventionibus
ex agro capit
annuatim...

1000

Haeredes in
Siedliska

Lignea multa reparatione Dolata agro uno
indigens
cmethonali, sed
notabiliter est
imminutus, item
decimis parvis et
missalibus quae
in magna parte
denegantur

Fovetur vicarius,
organarius et
vespillo qui simul
est calcanista ad
obsequia ecclesiae,
qui ex his fructibus
salariantur

520

Heredes in
Gumniska i
Wolica

Lignea parva, sed per
modernum parochum
optime reparata et
altaribus adornata

Foventur ex
speciJicatis fructibus
organarius et
vespillo ad obsequia
ecclesiae

1850

Haeres in
Dobrków.
Magnificus
Bobrownicki

Lignea per parochos suos Dotata agro
satis complete adornata cmethonali, pratis,
tribus decimis

Dotata agro unico
cmethonali, sed in
locis montosis et
inaccessibilibus,
decimis et missalibus
parvis

Ex specificatis
fructibus fovetur
organarius et
vespillo ad obsequia
ecclesiastica

[8.]

[9.]

Detto

Adusque
praeest

2600

1800

Decimae
manipulares,
missalia
si in toto
redderentur,
ususfructus
ex agro,
iura stolae,
provisiones
asummis
capitalibus
Ipossent taxari...
Habet missalia,
sed haec cum
dillicultate et
non in toto capit,
etdecimae
manipulares
de Machowa,
aliquot sexagenas a censu
confraternitatem concernentem, quae si
in toto penderent possent
taxari...

2587

Olim
Murata, alta et lata, sed ob
serenissimus rex vetustatem magna indiget
Poloniae, nunc reparatione
Augustissimus

Caesar

2500

Dolata agris et pratis
non latis, decimis et
missalibus, quae non
in toto solvuntur et
a summis capitalibus
provisio dilliculter per
medium recipitur

Haeredes in Łęki Lignea sat ampla, sed quia Dolata semiduobus
est antiqua ideo magna agris cmethonalibus,
reparatione indiget
sed in magna parte
sterilibus, subditis,
missalibus et decima
exigua de Machowa

Fovetur praeter
mansionarios et
capellanos, qui
suam habent
fundationem,
dericus ad
erudiendos pueros,
organarius, cantor
et sacellanus atque
vespillo ad obsequia
ecdesiae
Fovertur vicarius
et organarius et
campanator, qui ex
fructibus beneficii
salariantur. Adest
et praebendarius
habens suam
fundationem
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[IO.]

Detto

1450

[11.]

Detto

1500

[12.]

900

Habet agri laneum,decimam
exiguam, missalia notabiliora,
sed non solvuntur in toto, quae
si in integro extraderentur cum
iuribus stolae
possent taxari
Iplus minus....
Habet agrum
cmethonalem,
non adeo amplum, et missalia
notabilia, quae
cum diflicultate
solvuntur, quae
cum iuribus stolae taxari possunt plus minus
Ex parochia
debet percipere
missalia et decima, sed haec
auferuntur, quae
cum fructibus
agri si in toto
perciperent et
cum iuribus sto
lae possent taxa
ri plus minus...

1500

Fuit rex
Poloniae, sed
ad praesens
Augustissimus
Caesar

Lignea post
confiagrationem in anno
1746 modernus Parochus
novam exstruxit sat
amplam eamque altaribus
et in parte picturis
decenter adornavit

Dolata haec ecclesia, ut
iam specilicatum est,
laneo agri, missalibus
ac de Wola Lubecka
decimis quae minimo
praetio redimuntur

Fovetur ad
hanc ecclesiam
capellanus,
organarius,
campanator et
vespillo, quae ex
supradictis fructibus
salariantur

3008

Olim
Lignea lota, intus depicta,
serenissumus rex ab e1.1ra nulla reparatione
Poloniae, nunc indigens
augustissimus
imperator

Dolata duobus ut fertur
laneis agri, sed eorum
tertiam" partem
possidet parochus ob
defectum erectionis,
quae procuratur. Item
missalibus de quibus
iam mentio facta.

Fovetur vicarius,
organarius, qui
salariantur ex
specilicatis fructibus

800

Celsissimus
primas Regni
qua abbas
commendarius
Tinecensis

Lignea intus simplici
Dotata est medio
pictura dealbata, sed ab laneo agri, sed in variis
extra indiget reparatione locis, quem agrum
fluvius destruit, item
missalibus ac decimis

Fovetur organarius
et vespillo ad
obsequia ecclesiae,
qui salariantur ex
fructibus beneficii

[13.I

Detto

986

14.j

Detto

993

[IS.I

12

Detto

Lekcja wątpliwa.

620

Habet a non
nullis parochia
nis decimas, ab
aliis missalia et
quadam provi
siones a summis capitalibus
quae iunctae
cum iuribus sto
lae possunt taxa
ri plus minus...
Habet decimam
exiguam atque
missalia, quae
cum usufructu
ex agro et subditis atque cum
iuribus stolae
possent taxari
I plus minus ...
Habet missalia
(sed decimam
nullarn), quae
si in toto
rederentur cum
usufructu ex
agris et iuribus
stolae possent
valere florenis
I plus minus ....

1600

Celsissimus
primas Regni
Poloniae

Lignea, pictura veteri
intus ornata, sed magna
indiget reparatione

957

Patroni ecclesiae Murata alta et ampla,
haeredes in
ob antiquitatem indiget
Biezdziedza et reparatione
Biezdziadka

Dolata est agro sat
frugifero licet non
amplo, decimis et
missalibus

Fovetur vicari us,
organarius
et vespilload
obsequia ecclesiae,
qui salariantur a
parocho

Dolata uno agro
cmethonali et in
Sowina hortulanis 4 et
missalibus etc. ut iam

Fovetur vicarius,
organarius et
carnpanator ad
obsequia ecclesiae

specińcata

1000

Ecclesia lignea, reparata,
Conventus
Coprivnicensis notabiliter condecorata
alternatim cum per modernum parochum
Sede Apostolica

Dolata duobus agris
cmethonalibus, sed
unum agrum cum
molendino aula
possidet. Item tertium
agrum habet in
Sieklowka

Fovetur vicarius,
organarius et
calcanista, qui
salariantur a
parocho

[16.]

Detto

785

[17.]

Detto

1430

13

Lekcja wątpliwa.

Decimam
manipularem
millam habet,
pro missalibus
percepit
Oorenorum
polonicalium
233, quae
iunctim cum
usufructu ex
agro et iuribus
stolae efliciunt
circiter...
Ex decimis,
missalibus et
fundo plebanali
tum quoque ex
iuribus stolae
posset habere,
si in toto
redderentur,
florenorum
Ipolonicalium

Habet pro dote agrum Fovetur organarius
Ecclesia lignea pro
et vespillo ad
modoluo" reparata, sed cmethonalem, sed
indiget adhuc reparatione nimis sterilem, item obsequia ecdesiae
missalia iam specificata

515

Haeredes in
Gogolow

1250

Haeredes in
Lignea et ampla, ob
vetustatem indiget
Frysztak et
Czeszyna cum reparatione
Glinik et Kobyle
alternatim

Habet pro dote agrum
in duobus locis
situm. Item decimas
et missalia de quibus
supra

Foventur
organarius,
campanator et
vespillo, sed et
vicarius desideratur

[49] Tablica dekanatu Pilzno

[Lp.]

[l.j

[2.]

Liczba

Nu.wa parafii, cyrkplu

miejscowości

i okręgu, wjakim się

parafiahivch
Miasto Brzostek
i wsie: Klecie,
Blaszkowa,
Skurowa,
Nawsie, Wola,
Januszkowice,
Opacionka,
Bukowa

Imię i

nazwisko

proboszaa

maldowała
Kościół parafialny
macierzysty w mieście
Brzostek z kościołem
filialnym we wsi
Klecie, wcyrkule
Pilzno, okręgu Krosno

Miasto Kołaczyce, Kościół parafialny w
mieście Kołaczyce,
Nawsie, Żętki 15
i Krajowiec
cyrkule Pilzno, okręgu
Krosno

Kacper
Szajowski, doktor
obojga praw,
archidiakon
sądecki i oficjał

Jerzy, możl.
Grzegorz
Gryniewicz,
kanonik
kolegiaty w
Tarnowie, wice
oficjał pilzneński

Zob. przyp. 5.

15

Miejscowość

niezidentyfikowana.

cza
48

pilzneński

od 28 sierpnia
1765

14

Wiek
probon-

52

Urodtonyw:

Studiował w:

W województwie Wszkole wSandomierzu
sandomierskim, włącznie z teologią, następnie w Uniwersytecie
wdiecezji
krakowskiej, w Krakowskim oddawał się
parafii Połaniec prawu kanonicznemu,
a także sprawom sądowym
w kancelarii i tamże otrzymal dyplom doktorski,
następnie wseminarium
diecezjalnym, gdzie został
duchownvm
W mieście Kęty, W Akademii Krakowskiej
i Seminarium Zamkowym
w Księstwie
Zatorskim,
wKrakowie
w 1724

Od roku i
dnia:

Instytuowany
na tę parafię

12 września Przyjął to beneficjum na
1768
mocy prowizji
ze strony Stolicy
Apostolskiej w
miesiącu zarezerwowanym"

28 sierpnia lnstytuowany
przez biskupa
1763
ordynariusza
krakowskiego

[3.]

Wieś

Brzeziny z

przyległościami,

Jaszczurowa

[4.]

Wieś Zwiernik z

przyległościami,
Łosie i Budyń

Wsie: Siedliska,
Gorzejowa, Smarzowa, Grudna,
Bączalka, Kamieniec16
[6.] Gumniska, Braciejowa, Stasiówka,
Głobikówka zwana

[5.]

Kościół parafialny we Kazimierz Szawsi Brzeziny, cyrkule licki, dziekan
Pilzno, okręgu Krosno pilzneński od 3
marca 1758

54

Kościół parafialny we Józef Witulski,
wsi Zwiernik, cyrkule wicedziekan
Pilzno, okręgu Tarnów pilzneński od 5
września 1742

69

Kościół parafialny we
wsi Siedliska, cyrkule
Pilzno, okręgu Krosno

30

Mikołaj Studziński

Kościół parafialny we Kazimierz Wieiwsi Gumniska, cyrkule guszewski
Pilzno, okręgu Krosno

72

Małą

[7.] Wsi Dobrków, Ja- Kościół parafialny we Jan Jordan
worze, Gębiczyna, wsi Dobrków, cyrkule
Połornia, Podgro- Pilzno, okręgu Krosno
dzie, Parkosz
[8.]

Miasto Pilzno,
Lipiny, Strzegocice,

Kościół parafialny w
mieście Pilzno, cyrkule

Słotowa, Pilżnio -

Pilzno, okręgu Krosno

nek z przedn1ieściem

Wojciech Jakubowski

48

36

Urodzony wwo- Wszkole niegdyś ojców
jewództwie sando- jezuitów w Krośnie. Namierskim, parafii stępnie wseminarium
Niewodna, oficja- stradomskim księży miIacie pilzneńskim, sjonarzy
diecezji krakowskiej
W województwie Wszkole jezuitów w Krokrakowskim, we śnie, następnie wKrakowie
wsi Ryglice, w
oficjalacie tarnowskim
We wsi Pryszo- W Akademii Krakowskiej
wa17, wwojewództwie i diecezji
krakowskiej
W parafii Straszęcin, w dekanacie
Mielec, wdiecezji
krakowskiej
We wsi Wielogłówka11, wdekanacie Dobczyce,
diecezji krakowskiej
W województwie
i diecezji krakowskiej

Wszkole w Rzeszowie,
następnie wseminarium na
Stradomiu w Krakowie
W Akademii Krakowskiej

W kieleckim seminarium
księży komunistów (barloszków)

4 sierpnia
1757

lnstytuowany
przez biskupa
ordynariusza
krakowskiego

6 listopada lnstytuowany
1735
przez biskupa
ordynariusza
krakowskiego
12 sierpnia WKjelcach
1772
przez biskupa
ordynariusza
krakowskiego

I września lnstytuowany
przez biskupa
1737
ordynariusza
krakowskieeo
12 maja Instytuowany w
Krakowie
1762

25 września lnstytuowany
przez biskupa
1769
krakowskiego

[9.]

Wsi Łęki i Machowa

Kościół parafialny we Józef Lenarski
wsi Łęki, cyrkule Pilzno, okręgu Tarnów

[IO.] Wsi Lubcza i Wola Kościół parafialny we
wsi Lubcza, cyrkule
Lubecka
Pilzno, okręgu Tarnów
[11.] Wsi Jod.Iowa i
Dębowa

Stanisław

Dunin

68

Kościół parafialny we DominikSęwsi Jod.Iowa, cyrkule dzimir, kanonik
Pilzno, okręgu Tarnów kamieński

46

Kościół parafialny we
[12.] Wsi Przeczyca,
Dęborzyn, Zagó- wsi Przeczyca, cyrkule
rze, Górna Karnie- Pilzno, okręgu Tarnów
nica19, Zawadka
Wsi
Brzyska, Wró- Kościół parafialny we
[13.]
blowa, Lipnica z wsi Brzyska, cyrkule
przyległościami
Pilzno, okręgu Tarnów

Wąsowicz

16

N

18

~

19

2 maja 1769 Instytuowany w
Krakowie przez
biskupa ordynariusza
We wsi Łękawica, W szkole ojców pijarów w 4 lipca 1735 Instytuowany w
Krakowie przez
dekanacie tarRzeszowie i wseminarium
biskupa ordynanowskim, diecezji stradomskim
riusza
krakowskiej
Wszkole wRzeszowie,
4 lipca 1775 Instytuowany w
W Łukowicy,
Krakowie przez
województwie i następnie wstąpił do Towabiskupa ordynadiecezji krakow- rzystwa Jezusowego
riusza
skiej
We wsi Markowa, W szkole ojców pijarów w
wdiecezji prze- Rzeszowie i w seminarium
przemyskim
myskiej

Wakuje od I
sierpnia 1774

Franciszek Dzidowski

Michał z
56
[14.] Wsi Bieździedza, Kościół parafialny
Chyszowa
Sowina, Lublica z we wsi Bieździedza,
cyrkule Pilzno, okręgu Romer, prepozyt
przyległościami
wBobowei
Krosno

17

56

39

W mieście Mrzygłód, w diecezji
i województwie
krakowskim
W Łękach,
niedaleko Pilzna,
wdiecezji
krakowskiej

Obecnie wieś Kamienica Górna.
Chodzi najprawdopodobniej o wieś Przyszową, niedaleko Limanowej.
Miejscowość niezidentyfikowana.
Powinno być: Kamienica Dolna.

W Akademii Krakowskiej i
tamże wseminarium aleademickim
Wszkole ojców jezuitów
i wseminarium
stradomskim

IO sierpnia Instytuowany w
Krakowie przez
1765
biskupa ordynariusza
Instytuowany
15
października w Krakowie
1763
przez biskupa
ordvnariusza

Kościół parafialny we Stanisław Glowsi Lubia, cyrkule Pil- szak
Sieklówka z przyle- zno, okręgu Krosno

[15.] Wsi Lubia z

60

przyległościami i
dościami

[16.] Wsi Gogolów i
Huta

Kościół parafialny we Jerzy Robacki
wsi Gogolów, cyrkule
Pilzno, okręgu Krosno

[17.] Frysztak, Glinik, Kościół parafialny
Franciszek BraKobyle, Cieszyna, w mieście Frysztak,
deński
Pstrągów, Chycyrkule Pilzno, okręgu
trówka, Twierdza Krosno

D'.f.)

~

ob«ny
11i

Uabadusz
~-

'

llyth:opiect
2670

42

iiocnociY -..:.: i ich mamt.k

plebana
[I.] Aktualnie
obecny w
parafii

63

We wsi Sknyszów, Wszkole ojców jezuitów
dekanacie tarw Krośnie i wseminarium
nowskim, diecezji stradomskim
krakowskiej
W Szynwałdzie, W szkole ojców jezuitów w
wdekanacie tar- Jarosławiu i wseminarium
nowskim, diecezji Stradomskim
krakowskiej
We wsi Szynwałd, W szkołach ojców jezuitów
wdekanacie tar- w Krośnie i Sandomierzu, i
nowskim, diecezji tamże wseminarium
krakowskiej

14 września
1758

12 lutego
1756

10 stycznia
1763

Instytuowany w
Krakowie przez
biskupa ordynariusza
lnstytuowany w
Krakowie przez
biskupa ordynariusza
lnstytuowany w
Krakowie przez
biskupa ordynariusza

Adnotationes [Dodatkowe lnfonnacleJ

Zlotydi pol- Kto jest patroskich
llemłokiola?

wjakim stanie jestko-

Ozy i wjaki sposób

śclól parańalny?

kościół został

Czy przy 'kościele
parafialnym jest

?
Z dziesięcin
folwarcznych,
kmiecych, ziemi,
propinacji, czynszu
dochód mniej więcej
wynosi:

3046

Konwent tyniec- Oba kościoły drewniane,
ki i Stolica Apo- zniszczone ze starości,
stoiska zgodnie z grożące zawaleniem,
zasadą miesięcy przez złodziei złupione,
alternatywnych 20 nie nadają się już do
naprawy, lecz przez
patronów i parafian powinny być odbudowane.
Podobnie dom plebański
i wszystkie inne zabudowania w zupełnej ruinie,
ze środków plebana na
nowo wzniesione być
powinny i sprzęt koście!ny zakupiony

Kościół macierzysty w

Brzostku otrzyma! w
uposażeniu trzy lany
kmiece, dziesięciny,
meszne, czynsze, prawo
propinacji, lecz dwa
lany zostały utracone,
dziesięciny folwarczne
nie są wcałości wyplacane, meszne nawet
w połowie nie jest
ściągane, czynsze nie są
płacone

Utrzymywani są dwaj
kapłani, wikariusze i
jeden kleryk, dwóch
organistów, dzwonnicy, kantorzy, trębacze
i inni muzycy oraz
grabarze. Wszyscy
oni są opłacani z wymienionych dochodów plebańskich

[2.] Aktualnie
obecny w
parafii

1363

Za dziesięciny
snopowe, meszne
ze wszystkimi dochodami i naleinościami dochód może

2500

wynosić:

[3.] Aktualnie
obecny w
parafii

1395

Za meszne, z czynsww, plonów, opiat
za posługi duchowne
i należności, o ile bez
zwłoki są oddawane
dochody mogą osiągnąć złotych polskich
mniej więcej:

1400

[4.] Był obecny

475

Otrzymuje mesme,
które z trudem jest
lciągane, które razem
zplonami. opiatami
za posługi duchowne
i innymi należnościa.
mi, jeśli są starannie
oddawane ledwie
przynos:zą z!O!ych
!polskich:

750

20

Zob. przyp.

W czasie rządów aktualnego plebana kościół
został całkowicie naprawiony, lecz ponieważ jest
drewniany, dlatego zawsze wymaga kosztownej
naprawy

Jako uposażenie posiada Zgoła koniecznym
dwa lany wolne od czyn- jest obecność dwóch
szu, dwie ?.ag!Ody\>OOle, wikariuszy, organisty,
obszar którydi w połowie kantora, kościelnego,
mieszaanie z Kołaczyc dzwonnika, którzy
Apostolską
podzielili i zagrabili Ma są obecni i ze wspotakie dziesięciny, oraz
mnianych dochodów
mesme i opiaty za posługi plebana opłacani
duchowne
Dziedzice części W czasie rządów obecne- Jako uposażenie posia- Jest utrzymywany
wsi Brzeziny
go plebana bardzo dobrze da dwa lany kmiece, wikariusz, organista,
Górne, przez
naprawiony, wyposażony lecz wmiejscach trud- dzwonnik i grabarz.
których obecny i przyozdobiony w nowe no dostępnych, które w który jest jednoczepleban był pre- ołtarze, chór i dzwonnicę. znaczącej części zostało śnie kalikancistą. Ci,
zentowany
Cały drewniany
przejęte przez szlachtę. którzy obowiązki
Posiada takie meszne, kościelne wypełniają
ale żadnej dziesięciny są utrzymywani i
opłacani z dochodów
wcześniej wymienionych
Dziedzice głów- Drewniany, częściowo
Uposażony wjeden Ian Jest utrzymywany
negodworu w naprawiony przez obec- kmiecy i meszne
organista i witryk dla
Zwierniku
nego plebana, lecz nadal
posług kościelnych,
wymagający wiele napraw
którzy z tych dochodów są opłacani

Prymas Królestwa Polskiego,
jak również opat
tyniecki na przemian ze Stolicą

[5.] Jest obecny

1524

Dziesięciny, meszne.

1000

Dziedzice w
Siedliskach

520

Dziedzice w
Gumniskach i
Wolicy

1850

Dziedzic w
Dobrkowie.

jeżeli wcałości są

oddawane, plony z
pól, opiaty za poslugi duchowne i inne
należności powinny
przynosić złotych

[6.] Jest obecny

830

Ipolskich około:
Od niektórych ma
skromne meszne,
od innych powinna
być wypłacana
dziesięcina, co jeśli

[7.) Jest obecny

1228

wcałości zostanie
ściągnięte to razem
opiatami za posługi
duchowne może
Iprzynieść
Z dziesięciny
snopowej,
mesznego,
maldratowej,
opiat za posługi
duchowne i z tytułu
innych dochodów
z pola uzyskuje
rocznie

Wielmożny

Bobrownicki

Drewniany, wymagający Uposażony jednym
Utrzymywany jest
znaczących napraw
Ianem kmiecym, który wikariusz, organista
znacznie jest uszczu. i grabarz, który jest
plony, także skromjednocześnie kalinymi dziesięcinami
kancistą dla posług
i mesznym. które w
kościelnych, którzy
znacznej części są nie są opłacani z tych
płacone
dochodów
Drewniany i miały, lecz Uposażony jednym
Z wymienionych
przez obecnego plebana Ianem kmiecym, lecz dochodów do
dobrze naprawioany i
wterenie górzysytm i posług kościelnych
przyozdobiony ołtarzami niedostępnym, także utrzymywani są
małymi dziesięcinami i organista i grabarz
mesznym

Drewniany, przez
plebanów swoich
dostatecznie wcałości
przyozdobiony

Uposażony Ianem
kmiecym, łąkami i
trzema dziesięcinami

Z wymienionych
dochodów
utrzymywany
jest organista i
grabarz do posług
kościelnych

[8.] Jest obecny

[9.] )est obecny

2600

1800

Dziesięciny snopowe, meszne jeśli w
całości jest płacone.
służebności z pola.
opiaty za posługi
duchowne, czynsze
z zapisanych sum
mogą być oszacowane na
Posiada meszne, lecz
z trudnościami i nie
wcałości jest oddawane, oraz dziesięciny snopowe ze
wsi Machowa, kilka
kop z czynszu przy·
należnego bractwu,
które jeśli wcałości

2587

Niegdyś król

Polski, obecnie
cesarz

2500

Dziedzice wsi
Łęki

Murowany, wysoki i ob- Uposażony gruntami
szerny. jednak z powodu i łąkami nie obszerstarości wymaga poważ- nymi, dzisięcinarni i
nej naprawy
mesznem, które nie
są wcałości placoae
i czynszem od sum
zapisanych. który z
trudem wpołowie jest
uzyskiwany
Drewniany dość obszer- Uposażony dwoma
ny, lecz z powodu stapóllankami kmiecymi.
rości wymaga poważnej
lecz wznacznej części
naprawy
jest to ugór, poddanymi, mesznem i dziesięcinarni niewielkimi ze
wsi Machowa

Obok mansjonarzy
i kapelanów, którzy
mają swoje uposażenie. utrzymwany jest
wparafii kleryk do
nauczania chłopców,
organista, kantor.zakrystian i grabarz do
POslug kościelnych
Utrzymywany jest
wikańusz i organista
oraz dzwonnik,
którzy są opłacani
z dochodów beneficjum. Jest talcże prebendarz posiadający
własną fundację

są płacone mogą być

[IO.I Jest obecny

1450

oszacowane na
Posiada Ian pola,
dziesięcinę niewielką.

znaczne meszne, lecz
nie płacone wcałości,
które to dochody
jeśli wcałości są
oddawane z opiatami
za posługi duchowne
mogą przynieść

mniej wiecei

1500

Był król Polski,
lecz obecnie
cesarz

Drewniany po pożarze Uposażony jest ten
w 1746 r. obecny pleban kościół, jak zostało
nowy wzniósł dość ob- wymienione, łanem
szerny oraz przyzdobil pola, mesznem i
go ołtarzami i w części dziesięcinami z Woli
obrazami
Lubeckiej, które za
minimalną wartość są

wykupywane

Utrzymywany jest
przy tym kościele
kapelan, organista i
dzwonnik oraz gra·
barz, którzy z wymienionych dochodów
są opłacani

[11.] jest obecny

[12.]

1500

900

Posiada Ian kmiecy,
lecz niezbyt żyzny
oraz meszne znaczne, które z trudnością jest wypłacane,
które z opiatami za
posługi duchowne
mogą być szacowane
mniej więcej na...
Z parafii powinien
otrzymywać meszne
oraz dziesięcinę, lecz
te zostały zagrabione, które z plonami
z pola jeśli byłyby
w całości oddawane i z opiatami za
posługi duchowne

3008

Niegdyś król
Polski, obecnie
cesarz

Cały drewniany, wewnątrz pomalowany, od
zewnątrz nie wymagający

żadnej naprawy

Uposai.ony, jak się mówi, Utrzymywany jest
dwoma Ianami pola, lecz wikariusz, organista,
z tego pleban posiada
którzy są opłacani z
trzecią aęść z powodu wymienionych dobraku dokumentu erek- chodów
cyjnego, o który powinien się wystarać. Także
mesznem, o którym była

wzmianka.
800

Prymas Polski
oraz opat komendatoryjny
tyniecki

Drewniany, wewnątrz
pomalowany prostymi
malowidlami, lecz od
zewnątrz wymagający

naprawy

Uposażony póllankiem
pola, rozproszonym w
wielu miejscach, które
pole rzeka zniszczyła,
także mesznem i dziesięcinami

Jest utrzymywany
organista i grabarz
do posług koście!nych, którzy są
opłacani z dochodów
beneficjum

można oszacować

[13.] Jest obecny

986

naokoło ...
Posiada od niektórych parafian dziesięciny, od innych
meszne, a także
czynsze od zapisanych sum, które
razem z opiatami za
posługi duchowne
mogą być oszacowane na około...

1600

Prymas Polski

Drewniany, starymi ma- Uposażony jest polem Jest utrzymywany
lowidlami przyozdobiony dość urodzajnym, ale wikariusz, organista
wewnątrz, leczy wymaga niezbyt rozległym,
i grabarz do posług
poważnej naprawy
dziesięcinami i mesz- kościelnych, którzy
nem
są opłacani przez
plebana

[14.] Jest obecny

[15.] Jest obecny

993

620

Posiada dziesięcinę
niewielką oraz
meszne, które
z przychodami
z pól oraz od
poddanych a także z
opiatami za posługi
duchowne mogą
być oszacowane na
około ...
Posiada meszne
(nie ma jednak

957

dziedzice wsi
Bieździedza i
Bieździadka

1000

żadnej dziesięciny),

[16.] Jest obecny

785

które jeśli w całości
jest oddawane z
przychodami z pól i
opiatami za posługi
duchowne może
przynieść mniej
wi(cej złotych...
Nie posiada
żadnej dziesięciny

snopowej, z tytułu
mesznego otrzymuje
233 złote, które
razem z dochodami
z pola i opiatami za
posługi duchowne
Iorzvnosi około...
N
'-D

--.a

21

Lekcja niepewna.

Patronami
kościoła są

515

jest utrzymywany
Uposażony łanem
Murowany wysoki i
kmiecym i czterema wikariusz, organista i
obszerny, z powodu
dzwonnik do posług
starości wymaga naprawy zagrodami we wsi
Sowina oraz mesznem kościelnych
i innymi wyżej
wymienionymi

Uposażony dwoma
Zgromadzenie w Kościół drewniany,
Koprzywnicy na wyremontowany, godnie łanam i kmiecymi, lecz
jeden z nich razem z
zmianę ze Stolicą przyozdobiony przez
młynem posiada dwór.
obecnego proboszcza
Apostolską
Posiada także trzeci łan
we wsi Sieklówka

Dziedzice w

Kościół drewniany

Gogołowie

częściowo21

wyremontowany, lecz
wymaga ciągle naprawy

Jako uposażenie
posiada łan
kmiecy, lecz bardzo
nieurodzajny,
także meszne już
wymienione

Jest utrzymywany
wikariusz, organista
i kalikancista, którzy
są opłacani przez
proboszcza

Jest utrzymywany
organista i
grabarz do posług
kościelnych

w

o
o

[17.] Jest obecny

1430

Z dziesięcin,
mesznego i dóbr
plebańskich, a także
z opiat za posługi
duchowne może
mieć, jeżeli są w
całości oddawane,
złotych polskich...

1250

Dziedzice
Drewniany i obszerny, z Posiada jako
miasta Frysztak powodu starości wymaga uposażenie pole w
i wsi Cieszyna naprawy
dwóch miejscach
na zmianę z
położone. Także
dziedzicami wsi
dziesięciny i maszne,
Glinik i Kobyle
o których była mowa
wcześniej

Jest utrzymywany
organista, dzwonnik
i grabarz, lecz
powinien być także
wikariusz

