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DUCHOWIE STWO PARAFII W SZADKU W XVIII W.
W WIETLE WIZYTACJI KO CIELNYCH
Parafie i ko cioły nigdy nie mogły wypełnia swoich podstawowych funkcji
bez odpowiednio przygotowanego duchowie stwa, pełni cego posług religijn
i edukacyjno-społeczn . Kapłani byli wychowawcami społecze stwa, tak
warstw bogatych, jak i biednych, cho wydaje, e cz sto ten ideał wyst pował
bardziej w teorii ni w praktyce1. Duchowie stwo stanowiło osobny, i do
specyficzny, stan społeczny. O przynale no ci to tego stanu nie decydował sam
fakt urodzenia – jak w przypadku innych stanów – lecz przyj cie wiece ,
których konsekwencj było do ywotnie ycie w celibacie.
Ze wzgl du na sprawowane funkcje duchowie stwo parafialne najogólniej
podzieli mo emy na cztery podstawowe kategorie: plebanów i proboszczów,
wikariuszy, mansjonarzy oraz prebendarzy2.
Pierwsza z kategorii – proboszczów i plebanów, zajmowała najwa niejsz
pozycj w parafiach, mo na ich okre li mianem rz dców parafii. Ró nica
pomi dzy nimi była taka, e tytuł proboszcza, przysługiwał temu rz dcy, który
stał na czele kolegium mansjonarzy zorganizowanego na wzór kapituły
kolegiackiej czy katedralnej. Taka sytuacja miała miejsce w Szadku. Wikariusz
był najbli szym współpracownikiem proboszcza pomagaj c mu w wypełnianiu
czynno ci duszpasterskich. Je eli proboszcz nie rezydował w parafii najcz ciej
przybierał nazw komendarza3.
Mansjonarze w spełnianiu czynno ci podobni byli do wikariuszy, z tym e
zobowi zani byli do ycia wspólnego na wzór kolegiacki. Mansjonarie fundowane były przy znaczniejszych ko ciołach i to najcz ciej w miastach. Kolegium
to składało si z prepozyta, czyli proboszcza i okre lonej w erekcji grupy kapła*
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nów. Ich obowi zki okre lał ka dorazowo akt fundacyjny. Najcz ciej było to
odprawianie mszy wi tych, aniwersarzy, mszy wotywnych ku czci Naj wi tszej
Maryi Panny, M ki Pa skiej lub Eucharystii4.
Osobn grup duchowie stwa stanowili prebendarze – duchowni posiadaj cy
prebendy czyli beneficja proste, z którymi nie były zwi zane uprawnienia
duszpasterskie. Wykonywali oni obowi zki nało one na nich przez fundatorów
i władze ko cielne. Prebendarze ró nie byli nazywani w zale no ci od spełnianych funkcji, np. promotorzy bractw, kapelani, prepozyci szpitalni, alary ci,
kaznodzieje5.
Parafi w Szadku, według spisu parafii, dokonanego za czasów arcybiskupa
Jana Łaskiego w pocz tkach XVI w., obsługiwało trzech duchownych – pleban
i dwóch wikariuszy manualnych6. W 1505 r. Jarosław Andrzej Łaski, wojewoda
ł czycki, ufundował przy tym ko ciele kolegium mansjonarzy w liczbie sze ciu.
Podstaw materialn fundacji był młyn znajduj cy si niedaleko miasta, wie
Kotlinki, ziemia i place w mie cie. Fundacj t zaaprobował ówczesny arcybiskup gnie nie ski Andrzej Boryszewski w 1506 r., a potwierdził w 1528 r.
arcybiskup Jan Łaski. Mansjonarze mieli codziennie odprawia msz wi t
piewan ku czci Matki Bo ej, w ka d rod tygodnia mieli odprawia msz
wi t ałobn za dusz fundatora i w ka dy pi tek odprawia pi mszy
wi tych. Prawo prezentowania tych mansjonarzy posiadali spadkobiercy
Jarosława Łaskiego, a potem członkowie rodu Korabitów, natomiast prawo
instytuowania ich było w gestii proboszcza ko cioła szadkowskiego7.
Podstaw do opisu duchowie stwa pracuj cego w parafii szadkowskiej
w XVIII w. daj wizytacje parafii, przeprowadzone na zlecenie poszczególnych
arcybiskupów gnie nie skich. Pierwsza XVIII-wieczna wizytacja dekanatu
szadkowskiego miała miejsce w 1712 r. Przeprowadził j w latach 1711–1712
na zlecenie ówczesnego arcybiskupa gnie nie skiego Stanisława Szembeka ks.
Aleksander Proszewski8. Drug wizytacj przeprowadzono w latach 1728–1729.
Została ona zlecona przez arcybiskupa gnie nie skiego Teodora Potockiego.
Przeprowadził j ks. Maciej Chełmicki9. Kolejna wizytacja miała miejsce
4
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w latach 1759–1760. Była to wizytacja dekanalna, przeprowadzona przez ks.
Michała Rafała Jarnowskiego, dziekana dekanatu szadkowskiego10. Wkrótce
potem, w latach 1761–1763, na zlecenie arcybiskupa Władysława Łubie skiego
została przeprowadzona przez ks. Franciszka Ksawerego Grochowalskiego11
wizytacja generalna. Nast pna wizytacja generalna miała miejsce 16 lat pó niej
w 1779 r. Została przeprowadzona na zlecenie arcybiskupa Antoniego
Ostrowskiego równie przez ks. Grochowalskiego. W ostatnich latach XVIII w.
i na pocz tku XIX w. przeprowadzono w parafii dwie wizytacje dzieka skie –
1788 r. dokonał jej ks. dziekan Wojciech Drzewiecki12, a w 1801 r. ks. Michał
d eniecki13.
Wszystkie wspomniane wizytacje zawieraj
informacje, dotycz ce
duchownych pracuj cych w parafii szadkowskiej. Niestety warto
dokumentacyjna zachowanych dokumentów jest zró nicowana. W zasadzie brak
jest wzmianek o duchownych w wizytacjach dzieka skich, gdy zadaniem ich
było przekazanie informacji, dotycz cych samego beneficjum parafialnego.
Jedynym wyznacznikiem personifikuj cym duchownego był zło ony przez
niego podpis (obok podpisu dziekana) pod wizytacj . Znacznie wi cej
wiadomo ci zawartych jest w dokumentach z wizytacji generalnych, które
posiadały charakter zewn trzny, czyli opisuj cy beneficjum i wewn trzny –
opisuj cy pracuj cych w nim duchownych. Jednak i te wizytacje nie maj
jednakowej warto ci informacyjnej z uwagi na zró nicowanie „pyta
wizytacyjnych”. Wizytatorów interesowało w zasadzie tylko to, do czego byli
zobligowani instrukcj wizytacyjn . W czasie wizytacji przeprowadzanej przez
ks. Proszewskiego w 1712 r., z powodu panuj cej wówczas zarazy, nie został
sporz dzony opis parafii w Szadku (sporz dzany w przypadku wizytacji innych
parafii) – wizytator zrezygnował z kontynuowania prac, nie przekazuj c
wiadomo ci o duszpasterzach pracuj cych w Szadku14.
W czasie wizytacji przeprowadzonej w 1729 r. proboszczem parafii w Szadku
był ks. Stanisław Madali ski15, syn Andrzeja z Niedzielska Madali skiego

10
Ks. Michał Rafał Jarnowski, proboszcz parafii w Ru cu, dziekan kolegiaty łaskiej i dziekan
dekanatu szadkowskiego, ADWŁ, AAG, Wiz. 41, s. 1.
11
Ks. Franciszek Ksawery Grochowalski, doktor obojga praw, kanonik włocławski, kanonik
katedralny chełmi ski, archidiakon uniejowski, dziekan kapituły wolborskiej, proboszcz parafii
Czarnocin w archidiakonacie ł czyckim, dekanacie tuszy skim; ADWŁ, AAGWiz. 59, s. 1;
S. Librowski, Repetytorium…, s. 122.
12
Ks. Wojciech Drzewiecki, proboszcz parafii Krzepczów, dziekan szadkowski; ADWŁ,
AAG Wiz. 81, s. 271, 273.
13
Ks. Michał d eniecki, kanonik honorowy ł czycki, prepozyt parafii w Szadku i dziekan
szadkowski; ADWŁ, AAG Wiz. 107.
14
ADWł, AAG Wiz 9, s. 476.
15
ADWł, AAG Wiz. 13, k. 113.
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hrabiego Larissa i Marianny Grabianki herbu Grabie16. Był on ju w 1724 r.
prepozytem kolegiaty i oficjałem wielu skim oraz proboszczem w Szadku,
o czym wiadczy wzmianka, dotycz ca instalowania go na kanoni w kapitule
katedralnej we Włocławku17. Akta wizytacyjne wspominaj jeszcze, e był
kanonikiem kijowskim. W parafii szadkowskiej nie rezydował. Duszpasterstwem zajmowało si czterech mansjonarzy: ks. Mateusz Podgórski, który był
jednocze nie prepozytem ko cioła szpitalnego w. Ducha, ks. Jan Podkuli ski,
który czuwał nad cało ci duszpasterstwa jako komendarz i pełnił funkcj
promotora Ró a ca w., ks. Piotr Dawidowicz, b d cy promotorem Konfraterni
w. Aniołów Stró ów18 oraz ks. Paweł Borycki, który był altaryst przy ołtarzu
Naj wi tszej Maryi Panny Bolesnej19.
Niestety wizytator nie przekazał adnych szczegółowych informacji,
dotycz cych ich ycia. Nie wiemy, w jakim byli wieku, jakiego pochodzenia
społecznego, z jakich terenów pochodzili, ani kiedy i gdzie przyjmowali
wiecenia kapła skie. Takie wiadomo ci znalazły si natomiast w kolejnej
wizytacji z 1759 r. Proboszczem wówczas był ks. Stanisław Wi ckowski, który
jednocze nie sprawował funkcj kustosza kapituły kolegiackiej w Sieradzu.
Przyj ł on wi cenia kapła skie w Łowiczu z r k ks. biskupa Krzysztofa
Dobi skiego20, sufragana gnie nie skiego, w 1751 r., w trzeci niedziel po
niedzieli Trójcy wi tej. Obj ł probostwo szadkowskie na mocy instytucji
wydanej przez arcybiskupa gnie nie skiego Komorowskiego w Skierniewicach
7 czerwca 1755 r. Kumulowanie beneficjów przez tego kapłana mo liwe było
dzi ki uzyskaniu dyspensy wydanej przez Stolic Apostolsk (w 1759 r.)

16
S. Chody ski, Katalog prałatów i kanoników Kapituły katedralnej włocławskiej, s. 579
(r kopis przechowywany w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku).
17
Tam e; instalacja ta odbyła si 10 stycznia 1724 r. Obj ł on kanoni po ks. Kazimierzu
D bskim, który zrezygnował. Instytuowany został na to beneficjum w Wolborzu 14 grudnia
1723 r. przez biskupa Krzysztofa Szembeka.
18
Znajdowała si ona przy ołtarzy w. Aniołów Stró ów. Przy tym ołtarzu zgodnie z erekcj
z 1453 r. powinien znajdowa si altarysta. Fundacji tej dokonał ks. Rafał z Szadku. Podstaw
materialn tej altarii była ziemia i ogród z placem mi dzy domami J drzeja Tuska i Stanisława
Smotarza. Fundacja ta zapisana została w aktach wójtowskich szadkowskich feria sexta post
festum sancta Dorotha 1453. Prawo prezentowania do tej altarii mieli mieszczanie szadkowscy;
ADWł, AAG Wiz. 72, s. 133–134.
19
ADWł, AAG Wiz. 13, k. 115. Przy ołtarzu matki Bo ej Bolesnej był zapis 1000 zł na wsi
Wola Pszałtowska, dokonany w 1690 r. przez pani Wiktorowsk z obligacj odprawienia mszy
w. w ka dy pi tek. Altarysta ten miał plac w miejscu zwanym Bobownia, na którym stał dom,
w którym mieszkał; ADWł, AAG Wiz. 72, s. 135.
20
Krzysztof Dobi ski (1695–21 lipca 1769), sufragan gnie nie ski, prekanonizowany
biskupem tytularnym diecezji Serra, sakr biskupia przyj ł 31 sierpnia 1738 r. w Łowiczu;
P. Nitecki, Biskupi Ko cioła w Polsce. Słownik Biograficzny, Warszawa 1992, s. 49;
J. Korytkowski, Prałaci, kanonicy katedry metropolitalnej gnie nie skiej, t. 1, Gniezno 1883,
s. 225–228.
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i potwierdzonej przez wikariusza generalnego w Gnie nie 6 pa dziernika
1759 r.21
W pracy duszpasterskiej pomagali proboszczowi dwaj duchowni, którzy
wchodzili w skład kolegium mansjonarzy. Pierwszym z nich był ks. Kazimierz
Burski, który oprócz pełnionej funkcji mansjonarza i wikariusza, był tak e
proboszczem ko cioła szpitalnego, promotorem Konfraterni w. Anny i alatryst
przy ołtarzu w. Wawrzy ca i w. Barbary. Został on wy wi cony na kapłana
przez biskupa bakowskiego Jozafata Parysowicza22 3 marca 1720 r. Otrzymał
prezent na mansjonari szadkowsk od arcybiskupa gnie nie skiego
Kazimierza Ostrowskiego23 w 1751 r., a prezent na probostwo szpitalne od
władz miasta24.
Drugim duchownym pracuj cym wówczas w Szadku, był ks. Jan
Kapciowski, który spełniał funkcj mansjonarza. Urodził si w Kralowie
(dekanat lipnicki, diecezja krakowska) w 1721 r. Uczył si w Akademii
Krakowskiej. Ni sze wi cenia otrzymał w ko ciele katedralnym w Krakowie
w 1748 r. z r k biskupa Michała Konickiego, sufragana krakowskiego.
wi cenia subdiakonatu otrzymał w Skierniewicach od arcybiskupa
Komorowskiego w 1753 r. W tym samym roku przyj ł te wi cenia diakonatu
w Łowiczu, a wi cenia kapła skie w Nowy Rok ( wi to Obrzezania Pa skiego
– Circumcisioni) 1754 r. Obydwa te wi cenia przyj ł z r k biskupa Krzysztofa
Dobi skiego, sufragana gnie nie skiego, w kaplicy xx. Misjonarzy w Łowiczu25.
Prezentacj na to beneficjum otrzymał jeszcze przed wi ceniami kapła skimi
15 pa dziernika 1753 r. od ówczesnego proboszcza parafii Szadkowskiej, ks.
Ociszewskiego26. 23 stycznia 1758 r. otrzymał prezent na promotora Ró a ca
wi tego, a 2 maja 1770 r. na probostwo szpitalne w Szadku27.

21

ADWł, AAG Wiz. 59, s. 532.
Jozafat Parysowicz (1670–1732) franciszkanin, biskup bakowski. Został biskupem
bakowskim 14 czerwca 1717 r. Nie rezydował w diecezji; P. Nitecki, Biskupi…, s. 160, PBS 1980,
t. 25 s. 238–239.
23
Kazimierz Antoni Ostrowski (29 maja 1713–26 sierpnia 1784), biskup inflancki, koadiutor
i biskup kujawsko-pomorski, arcybiskup metropolita gnie nie ski Prymas Polski.
Prekanonizowany na biskupstwo inflanckie 9 czerwca 1753 r. sakr biskupia przyj ł 2 czerwca
1753 r. w Ił y. Dnia 2 pa dziernika 1753 r. mianowany koadiutorem biskupa kujawskopomorskiego, rz dy w diecezji obj ł 2 pa dziernika 1763 r. Został arcybiskupem gnie nie skim
23 czerwca 1777 r. rz dy w archidiecezji obj ł 1 wrze nia 1777 r.; P. Nitecki, Biskupi…, s. 156;
J. Korytkowski, Arcybiskupi gnie nie scy prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 a do
roku 1821, t. 5, Pozna 1892, s. 97–150; H. Dymnicka-Wołoszy ska, Ostrowski Antoni Kazimierz,
PSB 1979, t. 24 s. 540–546.
24
ADWł, AAG Wiz. 59, s. 532–533.
25
ADWł, AAG Wiz. 72, s. 162–163.
26
ADWł, AAG Wiz. 59, s. 533; wiz. 72, s. 148.
27
ADWł, AAG, Wiz. 72, s. 163.
22
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Podczas wizytacji w 1779 r. proboszczem parafii był ks. Klemens
Godziemba Czy , który obj ł to beneficjum po ks. Wi ckowskim. Pochodził on
ze stanu szlacheckiego, urodził si w parafii złotowskiej (dekanat lubowski,
diecezja chełmi ska). W parafii tej został ochrzczony 3 grudnia 1728 r. Uczył
si w szkołach toru skich i bydgoskich. Ni sze wi cenia za zgod własnego
biskupa otrzymał od ks. biskupa Krzysztofa Dobi skiego w kaplicy xx.
Misjonarzy w Łowiczu 2 maja 1749 r. wi ce subdiakonatu udzielił mu
arcybiskup Komorowski w Skierniewicach. Kolejne wi cenia – diakonatu
przyj ł w 1751 r. równie od arcybiskupa Komorowskiego, a wi cenia
kapła skie od biskupa Dobi skiego w Łowiczu w 1751 r. Beneficjum proboszczowskie w Szadku otrzymał z prowizji królewskiej w 1776 r., a instytuowany
został 12 maja 1776 r. Pełnił funkcj dziekana dekanatu uniejowskiego od 25
wrze nia 1769 r.28
Oprócz ksi dza proboszcza, w parafii szadkowskiej pracowało dwóch kapłanów. Pierwszym był opisany ju we wcze niejszej wizytacji ks. Jan Kapciowski,
a drugim ks. Antoni Kami ski. Ten ostatni pełnił funkcj mansjonarza, altarysty
i kaznodziei. Urodził si na terenie parafii dru bickiej (w Dru bicach) w rodzinie szlacheckiej w 1746 r. Przyj ł ni sze wiecenia z r k biskupa
Kozierowskiego, sufragana gnie nie skiego, w kaplicy xx. Misjonarzy w Łowiczu
w 1768 r. W tej samej kaplicy otrzymał wi cenia subdiakonatu i diakonatu od
biskupa bakowskiego Franciszka Ossoli skiego29, natomiast wi cenia kapła skie przyj ł równie w tym samym miejscu i tym samym roku od biskupa
Przedwojewskiego30. Na altari w. Mikołaja i w. Doroty w Szadku instytuowany został w 1768 r.31
W czasie wizytacji przeprowadzonej w 1788 r. proboszczem w Szadku był
ks. Michał d ienicki, urodzony w 1744 r. Otrzymał on wiecenia kapła skie
z r k biskupa Przedwojewskiego w kolegiacie łowickiej 20 lipca 1780 r.
Instalacj na to beneficjum otrzymał 27 wrze nia 1787 r. Posiadał jeszcze
beneficjum w Szczercowie32. W pracy duszpasterskiej pomagał mu mansjonarz
Andrzej Majorowicz, urodzony w 1753 r. Przyj ł on wi cenia kapła skie
równie z r k biskupa Przedwojewskiego w kolegiacie łowickiej w 18 lipca

28

ADWł, AAG Wiz. 72, s. 174.
Ossoli ski Ignacy Franciszek (stycze 1732–7 sierpnia 1784), franciszkanin, koadiutor
bakowski, koadiutor i biskup kijowski. Prekanonizowany biskupem tytularnym Dardanus i koadiutorem bakowskim 22 czerwca 1765 r. W 1773 r. został biskupem koadiutorem diecezji kijowskiej,
która obj ł 7 stycznia 1774 r.; P. Nitecki, Biskupi…, s. 156; PSB 1979, t. 24 s. 394–395.
30
Przedwojewski Antoni Kornel (4 marca 1728–3 sierpnia 1793), kapucyn, sufragan gnienie ski. Prekanonizowany biskupem tytularnym Bolina i sufraganem gnie nie skim; P. Nitecki,
Biskupi…, s. 172; PSB 1884–1985, t. 28 s. 712–714; J. Korytkowski, Prałaci..., t. 3, s. 295.
31
ADWł, AAG Wiz. 72, s. 175.
32
ADWł, AAG Wiz. 81, s. 58, 187–188.
29
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1779 r. Instytucj na konfraterni otrzymał 24 lutego 1787 r., a na mansjonarza
17 lipca 1786 r.33
Kolejna wizytacja przeprowadzona w 1801 r. przez ksi dza Michała
d ienieckiego, który pełnił w tym czasie funkcj dziekana Szadkowskiego, nie
obj ła parafii rz dzonej przez dziekana, dlatego brak jest informacji o pracuj cym tam duchowie stwie34.
Przytoczone dane, zapisane podczas wizytacji ko cielnych, pozwalaj na
wyci gni cie pewnych wniosków. Wszyscy przedstawieni w wizytacjach proboszczowie parafii szadkowskiej pochodzili ze stanu szlacheckiego. Jednak tylko
w przypadku ks. Klemensa Godziemby Czy a znajdujemy zapis wprost
informuj cy o jego pochodzeniu stanowym35. O przynale no ci pozostałych
wzmiankowanych proboszczów do stanu szlacheckiego wiadczy fakt, i byli
oni członkami – kanonikami kapituł: ks. Stanisław Madali ski – kapituły
katedralnej włocławskiej, ks. Stanisław Wi ckowski – kapituły kolegiackiej
w Sieradzu, a Michał d ieniecki – kapituły kolegiackiej w Łasku36. Szlachta od
czasów Władysława Jagiełły zagwarantowała sobie w prawodawstwie pa stwowym przywilej obsadzania wy szych godno ci ko cielnych, a za Jana Olbrachta
w 1496 r. otrzymała prawo wymagania szlachectwa od biskupów i członków
kapituł katedralnych, co w XVI w. rozci gni to na kanonie kolegiackie
i opactwa37.
Warto zauwa y tak e ł czenie funkcji mansjonarza z innymi prebendami
w parafii i zanik kolegium mansjonarzy. Ta tendencja była typowa dla dziejów
instytucji ko cielnej w drugiej połowie XVIII w.38 Podczas gdy w 1729 r.
w parafii było 4 mansjonarzy to w 1788 r. ju tylko jeden. Wszyscy oni, oprócz
zada wynikaj cych z przynale no ci do kolegium mansjonarzy, wykonywali
inne czynno ci. W sytuacji gdy proboszcz nie rezydował w parafii, byli
komendarzami, a wi c na nich spoczywała dbało o duszpasterstwo parafialne.
B d c prebendarzami, posiadali beneficja nieduszpasterskie, pełnili tak e
funkcje prepozytów szpitalnych, altarystów lub promotorów bractw w parafii.
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THE CLERGY IN SZADEK PARISH IN THE 18TH CENTURY IN
THE LIGHT OF CHURCH INPECTIONS
Summary
A list of clergymen serving in Szadek parish in the 18th century can be re-created on the
basis of church inspections documents, providing information about priest working there
at that time. There are records of seven such inspections, containing information with
varying levels of detail, but nevertheless they provide such data as personal information,
social descent, when and from whom they took holy orders and the date of starting
service in the parish of Szadek. Analysis of this information indicates that all the vicars
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were of noble descent, and the priests working in the parish combined their pastoral
duties with other functions (e.g. in a hospital, or as promoters of brotherhoods).
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