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Wstęp

Pierwsza Połowa XVii stulecia nie bez przyczyny bywa często nazywana 
złotą epoką klasztornego kronikarstwa. W XVII wieku na ziemiach Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów rozwijało się życie zakonne, przybywały wów-
czas do Polski nowe zgromadzenia, mimo wojen i innych niebezpieczeństw 
w wielu miejscach powstawały nowe klasztory, zarówno męskie, jak i żeńskie. 
Barwnie i szczegółowo spisywano dzieje powstawania wielu klasztorów, chcąc 
gorliwie utrwalić pamięć o wydarzeniach i ludziach związanych z burzliwymi 
nieraz początkami danej fundacji. Wiele staropolskich kronik różnych zgro-
madzeń pozostaje jednak do dnia dzisiejszego w rękopisach zachowanych 
w klasztornych archiwach.

Dzieje zgromadzeń żeńskich niejednokrotnie stawały się już przedmio-
tem badań historycznych. Wiele pisano dotychczas o zakonach żeńskich na 
ziemiach siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej, szczególnie ciekawe prace 
poświęcono życiu codziennemu klasztorów�. Zainteresowaniem cieszyło się 
również zakonne kronikarstwo i działalność pisarska zakonnic, ukazały się 
drukiem liczne kroniki wielu zgromadzeń zakonnych, również i żeńskich. 
Pośród licznych tego typu edycji można podać przykłady publikowanych 
kronik. Edycji doczekały się dotychczas między innymi kroniki licznych 
klasztorów benedyktynek�, w tym również benedyktynek ormiańskich we 

�	 	M.	Borkowska,	Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku,	Warszawa	�996;	eadem,	
Panny siostry w świecie sarmackim,	Warszawa	2002;	C.	Gil,	Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce 
w XVII–XIX wieku,	Kraków	�997;	P.	Gąsiorowska,	Życie codzienne w klasztorze klarysek krakowskich od 
XIII do końca XVIII wieku,	Kraków	2003.

2	 	 M.in.:	 Kronika benedyktynek sandomierskich czyli dzieje klasztoru sandomierskiego od roku 1615. 30 
października spisane w roku 1763 za przełożeństwa P. Maryanny Siemianowski ksieni 13,	t.	I,	opr.	A.	Szy-
lar,	 Sandomierz	 2005;	 Kronika benedyktynek chełmińskich,	 wyd.	 W.	 Szołdrski,	„Miesięcznik	 Diecezji	



Lwowie�, bernardynek�, brygidek w Grodnie�, karmelitanek� czy norberta-
nek�. Wśród niedawnych publikacji warto wskazać również na ukazującą się 
w ostatnim czasie w Poznaniu serię interesujących staropolskich kronik za-
konnych, w jej ramach wydano także ponownie kronikę poznańskich bene-
dyktynek�. Sygnalizując zaledwie tego typu edycje źródłowe, należy również 
przywołać poruszające to zagadnienie ciekawe prace M. Borkowskiej� oraz 
poświęcone siedemnastowiecznym zakonnym kronikarkom obszerne opra-
cowanie autorstwa K. Targosz�0. 

Przedmiot poniższej edycji stanowi „Kronika abo opisanie postępków i za-
chodów około fundowania konwentu”, czyli kronika fundacyjna klasztoru sióstr 
dominikanek na Gródku w Krakowie, zawierająca opis wydarzeń związanych 
z powstaniem klasztoru w latach ���0–����. Rękopis ten znajduje się w Archi-
wum SS. Dominikanek na Gródku w Krakowie pod sygnaturą B�, w archiwum 
zachował się również sporządzony już w XIX wieku dokładny odpis tekstu kro-
niki, do którego dołączono dziewiętnastowieczny inwentarz kościoła i klasztoru 
sióstr dominikanek��. Również w krakowskim Archiwum Polskiej Prowincji Do-

Chełmińskiej”,	R.	80,	�937,	s.	509–529,	6�3–636,	704–726,	825–849,	9��–934,	987–�0�3,	R.	8�,	�938,	s.	
�4�–�55,	229–25�;	Kronika benedyktynek poznańskich,	wyd.	W.	Szołdrski,	„Miesięcznik	Diecezji	Cheł-
mińskiej”,	R.	8�,	�938,	s.	565–579,	652–67�,	749–769,	874–895;	Kronika benedyktynek toruńskich,	wyd.	
W.	Szołdrski,	„Miesięcznik	Diecezji	Chełmińskiej”,	R.	77,	�934,	s.	�36–�52,	247–262,	377–390,	498–520,	
595–6�0;	M.	Borkowska,	Kroniki benedyktynek radomskich,	[w:]	K.	Górski,	M.	Borkowska,	Historiografia 
zakonna a wzorce świętości w XVII w.,	Warszawa	�984,	s.	269–360.

3	 	P.	Sczaniecki,	Kronika benedyktynek ormiańskich,	„Nasza	Przeszłość”,	t.	62,	�984,	s.	97–�50.
4	 	M.	Kałamajska-Saeed,	Kronika bernardynek świętomichalskich w Wilnie,	„Nasza	Przeszłość”,	t.	�0�,	2004,	

s.	33�–436.
5	 	Dzieje kapitularne zakonnic świętej Matki Brygitty konwentu grodzieńskiego,	opr.	M.	Borkowska	i	K.	Ob-

remski,	Toruń	200�.
6	 	Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i na Rusi.	Ich początek, rozwój i tułactwo w czasie roz-

ruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach klasztornych,	wyd.	R.	Kalinowski,	t.	I–IV,	Kra-
ków	�900–�903.

7	 	Diariusz o fundacyi kościoła i konwentu pod tytułem św. Norberta,	Kraków	�860;	M.	Borkowska,	Zapiski 
kronikarskie norbertanek płockich,	„Nasza	Przeszłość”,	t.	84,	�995,	s.	49–79.

8	 	Kroniki Benedyktynek poznańskich,	opr.	M.	Borkowska,	W.	Karkucińska,	J.	Wiesiołowski,	Poznań	200�.	
W	ramach	serii	„Kroniki	Staropolskie”	ukazały	się	również	m.in.	kroniki	poznańskich	karmelitów	bo-
sych,	karmelitów	trzewiczkowych,	bernardynów,	jezuitów,	reformatów	i	katalogi	biskupów	poznań-
skich.

9	 	M.	Borkowska,	Panny siostry…,	s.	359–36�,	tu	obszerna	bibliografia	pozostałych	prac	tej	autorki.	
�0		K.	Targosz,	Piórem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach,	Kraków	

2002.
��		Archiwum	SS.	Dominikanek	na	Gródku	w	Krakowie	(dalej:	ADGr),	B3.
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minikanów znajduje się kopia kroniki pochodzącej z Gródka i różnego rodzaju 
notatki opracowane na podstawie tego tekstu��. We wspomnianych dwóch archi-
wach zgromadzone są materiały dotyczące spraw krakowskiego klasztoru sióstr 
dominikanek, choć drobne dokumenty związane z dziejami konwentu rozpro-
szone są również w innych kolekcjach i zbiorach��.

Pierwszy klasztor dominikanek został założony przez św. Dominika 
w ��0� roku w Prouille koło Tuluzy, na ziemiach polskich pierwsze klasz-
tory tego zgromadzenia powstały już pod koniec XIII wieku. W siedemna-
stym stuleciu nasiliły się fundacje kolejnych klasztorów sióstr, dominikan-
ki przebywały wówczas w Raciborzu, Przemyślu, Sochaczewie, Piotrkowie 
Trybunalskim, Górze Kalwarii, Bełzie i Krakowie; na ziemiach wschodnich 
powstawały kolejne konwenty sióstr w Kamieńcu Podolskim, Lwowie, Żół-
kwi i Nowogródku. Trzeba w tym miejscu wskazać nieliczne opracowania 
poświęcone obecnym na ziemiach polskich siostrom dominikankom. W II 
połowie XIX wieku w swoich pracach na marginesie dziejów konwentów do-
minikańskich na ziemiach Rzeczypospolitej klasztory sióstr wspominał już 
S. Barącz��. Wśród publikacji bardziej aktualnych trzeba zwrócić uwagę na 
poświęconą dominikankom notę w Encyklopedii Katolickiej, gdzie znalazły 
się również wzmianki o poszczególnych klasztorach i bibliografia dotycząca 
tego zagadnienia��, na historii żeńskiej gałęzi zakonu kaznodziejskiego sku-
piła się w swojej pracy także E. Janicka-Olczakowa��. Można wzmiankować 
również prace odnoszące się do dziejów poszczególnych ośrodków. Wśród 
nich należy wskazać pracę, którą M. Borkowska poświęciła klasztorom do-

�2		Archiwum	Polskiej	Prowincji	Dominikanów	w	Krakowie	(dalej:	ADK),	Kgr	5	i	Kgr	8.
�3		Przykładem	 mogą	 być	 materiały	 dotyczące	 krakowskich	 dominikanek	 zgromadzone	 w	 Archiwum	

Państwowym	w	Krakowie	oraz	w	Archiwum	Głównym	Akt	Dawnych,	Zbiór	Aleksandra	Czołowskiego,	
258,	s.	70–84.

�4		S.	Barącz,	Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce,	t.	II,	Lwów	�86�,	s.	5�7–526.
�5		Encyklopedia Katolicka,	t.	IV,	pod	red.	R.	Łukaszyka,	L.	Bieńkowskiego,	F.	Gryglewicza,	Lublin	�983,	s.	83	

i	n.	(tu	częściowa	bibliografia	zagadnienia).
�6		 E.	 Janicka-Olczakowa,	 Żeński ruch dominikański w Polsce w XVII–XX wieku,	 [w:]	 Studia nad historią 

dominikanów w Polsce 1222–1972,	pod	red.	J.	Kłoczowskiego,	t.	I,	s.	�59–�78;	eadem,	Zakony żeńskie 
w Polsce,	[w:]	Kościół w Polsce,	t.	II,	Wieki XVI–XVIII,	pod	red.	J.	Kłoczowskiego,	Kraków	�969,	s.	733–778;	
eadem,	Likwidacja starych klasztorów dominikanek II i III Zakonu w XIX wieku na ziemiach polskich,	„Spra-
wozdania	Towarzystwa	Naukowego	KUL”,	nr	20,	�97�,	s.	89–93.		Na	prace	tej	autorki	zwraca	uwagę		
H.	Gapski,	Badania nad przeszłością dominikanów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Próba bilansu, 
[w:]	Dzieje dominikanów w Polsce XIII–XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka,	pod	red.	
H.	Gapskiego,	J.	Kłoczowskiego,	J.	A.	Spieża,	Lublin	2006,	s.	66. 
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minikańskim w Górze Kalwarii��, istnieją ponadto opracowania lub drobne 
artykuły odnoszące się do dziejów dominikanek w Piotrkowie��, Przemyślu�� 
czy Poznaniu�0.

Niewątpliwie warto zwrócić również uwagę na interesujące opracowania 
poświęcone klasztorom dominikanek na ziemiach wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej Obojga Narodów: J. Petrus podjął niedawno temat klasztoru 
w Żółkwi i opublikował ciekawy inwentarz tego konwentu��, natomiast J. A. 
Spież na marginesie rozważań poświęconych kamienieckiemu klasztorowi 
dominikanów zwrócił także uwagę na obecność sióstr w Kamieńcu Podol-
skim��.

Obecność zakonów żeńskich w siedemnastowiecznym Krakowie doczeka-
ła się do tej pory różnorodnych opracowań, także podejmujących to ciekawe 

�7		M.	Borkowska,	Klasztory dominikańskie w Górze Kalwarii,	Góra	Kalwaria	�997;	eadem,	Dzieje Góry Kal-
warii,	Kraków	2002,	s.	253–270.

�8		P.	Grajewska,	Klasztor II Zakonu w Piotrkowie, później św. Anny pod Przyrowem,	„Sprawozdania	Towarzy-
stwa	Naukowego	KUL”,	nr	20,	�97�,	s.	93–98;	S.	Chodyński,	Klasztor panien dominikanek w Piotrkowie,	
Włocławek	�9�4.	

�9		 P.	 Stefaniak,	 Klasztor sióstr Dominikanek w Przemyślu 1595–1782,	„Premislia	 Christiana”,	 t.	 IX,	 200�,		
s.	387–398;	ten	sam	autor	opublikował	niedawno	opracowanie	poświęcone	szeroko	pojętej	historii	
mniszek	dominikańskich,	także	krakowskich:	idem,	Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiań-
skich,	Kraków	2007.

20		K.T.	 Prausmuller,	 Święta Katarzyna, klasztor dominikanek w Poznaniu 1283–1822,	 Poznań	 �928.	 Po-
szczególne	 ośrodki	 wzmiankuje	 też	 m.in.	 E.	 Walewander,	 Dominikański wzorzec świętości w życiu  
i dziele Kolumby Białeckiej (�838-�887),	Katowice	�993,	s.	�2–28.

2�		J.	Petrus,	 Inwentarz wyposażenia kościoła Dominikanek w Żółkwi z lat 1708–1710,	[w:]	idem, Kościoły 
i klasztory Żółkwi (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospo-
spolitej,	red.	J.	K.	Ostrowski,	cz.	I,	t.	II),	Kraków	�994,	s.	�72–�74.

22		J.	A.	Spież,	Dominikanie w Kamieńcu Podolskim,	[w:]	Pasterz i Twierdza. Księga jubileuszowa dedykowa-
na księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu, ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim,	pod	red.	ks.	
J.	Wołczańskiego,	Kraków–Kamieniec	Podolski	200�,	s.	268–269,	autor	porusza	w	artykule	 również	
ciekawą	 kwestię	 obecności	 mniszek	 dominikańskich	 w	 Kamieńcu	 Podolskim.	Temat	 zarysował	 też		
P.	 Stefaniak,	 Klasztor dominikanek w Kamieńcu Podolskim 1615–1866,	„Collectanea	 Historica”,	 2004,		
z.	3,	s.	47–78.	

	 W	odniesieniu	do	kamienieckiego	klasztoru	dominikanek	warto	zwrócić	uwagę	na	nieznane	dotych-
czas	 interesujące	 źródło	 do	 dziejów	 tego	 ośrodka:	 w	 rękopisie	 Biblioteki	 Jagiellońskiej	 (rkps	 6075	
III)	zachowały	się	rachunki	codziennych	wydatków	klasztoru	dominikanek	z	Kamieńca	Podolskiego	
pochodzące	z	początku	XVIII	wieku.	Rachunki	pochodzą	z	pierwszych	lat	po	powrocie	mniszek	do	
Kamieńca,	prowadzone	są	od	�702	roku,	przełożonymi	klasztoru	w	tym	okresie	były	siostry	Zofia	Suł-
kowska	i	Cecylia	Humiecka.	Codzienne	rachunki	prowadzono	na	polecenie	prowincjała	Józefa	Mo-
carskiego,	podpisy	pod	nimi	złożyli	wyznaczeni	do	tego	dominikanie:	Michał	Garnuchowski,	przeor	
kamieniecki	Remigiusz	Kwiatanowski	i	spowiednik	sióstr,	Stefan	Więckowski.	
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zagadnienie na szerszym tle��. W przypadku sióstr dominikanek można także 
zwrócić uwagę na pewne prace: historia i architektura kościoła pw. Matki Bo-
skiej Śnieżnej i związanego z nim klasztoru doczekały się kilku opracowań. 
O klasztorze dominikanek na Gródku pisał już P. H. Pruszcz��, do dziejów 
konwentu nawiązywał także w swoich dziełach M. Siejkowski��. W istnieją-
cej literaturze sięgając do początków istnienia konwentu wspominano kilka-
krotnie i cytowano fragmenty będącej przedmiotem edycji kroniki. Wśród 
tego rodzaju prac trzeba wskazać przede wszystkim na badania, które podjęli:  
S. Tomkowicz��, S. Świszczowski�� i M. Samek��, na wartościowe źródła do 
dziejów krakowskiego klasztoru na Gródku zwróciła również uwagę J. Ostrey-
ko��. Pewnym podsumowaniem dotychczasowych ustaleń i stanu badań stało 
się poświęcone całemu zespołowi klasztornemu opracowanie zamieszczone 
w Katalogu Zabytków Sztuki�0. Ostatnio w wspominanej już ciekawej pracy 

23		J.	Bieniarzówna,	J.	M.	Małecki,	Dzieje Krakowa,	t.	II,	Kraków w wiekach XVI–XVIII,	Kraków	�984,	s.	29�–
292;	H.	Gapski,	Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Analiza przestrzenna 
środowisk zakonnych,	 Lublin	 �993;	 M.	 Borkowska,	 Klasztory żeńskie Krakowa w epoce potrydenckiej: 
rekrutacja,	[w:]	Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym,	red.	M.	Derwich,	A.	Pobóg-Lenarto-
wicz,	Wrocław-Opole	2000,	s.	597–604.	

24		 P.	 H.	 Pruszcz,	 Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego 
i znacznego, przez Piotra Hiacynta Pruszcza krótko opisane,	wyd.	K.	J.	Turowski,	Kraków	�86�,	s.	54–56.

25		M.	Sieykowski,	Świątnica pańska to jest kościół Boga w Trójcy SS. jedynego z klasztorem WW. OO. Domi-
nikanów w Krakowie, znacznemi świętych Pańskich relikwiami, kaplicami, ołtarzami, obrazami, i różnemi 
apparencyami przyozdobiona, wielkich w cnotę, świątobliwość, naukę, predykacyą apostolską, w klasz-
torze, w prowincji polskiej, i w całym Dominikańskim Zakonie licznych mężów mająca, wprzód krótkim 
historycznym z różnych autorów zebraniem, do klejnotu miedzy kościoły koronnego Miasta Krakowa, 
a teraz zaś osobliwszą książką z pozwoleniem zwierzchności, przez W. X. S. teologii doktora Michała Siey-
kowskiego, na ten czas kaznodzieję kościoła katedralnego krakowskiego, magistra novitiorum, tegoż kon-
wentu professa, do druku Roku Pańskiego 1743 wypisana i podana, w Krakowie w Drukarni Akademickiej,	
s.	404–407;	idem,	Dni roczne świętych, błogosławionych, wielebnych i pobożnych Sług Boskich Zakonu 
Kaznodziejskiego s. Ojca Dominika	(…),	Kraków	�743,	k.	E2v.

26		S.	Tomkowicz,	Dwa żeńskie klasztory w Krakowie, niegdyś rezydencye świeckie,	[w:]	Księga pamiątkowa 
ku czci Oswalda Balzera,	t.	II,	Lwów	�925,	s.	605–6�8.

27		S.	 Świszczowski,	 Gródek i mury miejskie między Gródkiem a Wawelem,	„Rocznik	 Krakowski”,	 t.	 XXXII,	
�950,	z.	I,	s.	3–4�;	idem,	Krakowski Gródek,	Kraków	�977.	

28		M.	Samek,	Kościół SS. Dominikanek na Gródku a architektura Krakowa drugiej i trzeciej ćwierci XVII wieku,	
„Rocznik	Krakowski”,	t.	LIII,	�987,	s.	�7–38.	Na	stronach	�8–2�	autorka	odnosi	się	również	do	historii	
powstania	kościoła	i	klasztoru.	

29		J.	Ostreyko,	Siostry dominikanki II Zakonu na „Gródku” w Krakowie,	„Sprawozdania	Towarzystwa	Nauko-
wego	KUL”,	nr	20,	�97�,	s.	�09–��5.

30		Katalog zabytków sztuki w Polsce,	t.	IV,	Miasto Kraków,	cz.	III,	Kościoły i klasztory Śródmieścia,	pod	red.		
A.	Bochnaka	i	J.	Samka,	Warszawa	�978,	s.	45–55.	
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poświęconej siedemnastowiecznym zakonnym kronikarkom dzieje fundacji 
krakowskich dominikanek zarysowała K. Targosz��, natomiast M. Borkowska 
w opublikowanym niedawno cennym zestawieniu polskich zakonnic epoki 
przedrozbiorowej przedstawiła również skład osobowy krakowskiego kon-
wentu dominikanek��.

Wszystkie dotychczasowe publikacje, odwołując się do początków obec-
ności mniszek dominikańskich w Krakowie, przywoływały i cytowały jedy-
nie fragmenty kroniki. Wydaje się jednak, iż na pełną edycję zasługuje cała, 
niezwykle barwna i bogata w szczegóły historia fundacji klasztoru sióstr do-
minikanek na Gródku.

Fundatorka

Publikowana niżej kronika powstanie krakowskiego klasztoru wiąże 
z osobą i ogromnymi staraniami kasztelanowej wojnickiej. Anna z Branic-
kich Lubomirska (����–����), córka starosty niepołomickiego Grzegorza 
Branickiego, była drugą żoną kasztelana wojnickiego Sebastiana Lubomir-
skiego (ok. ����–����)��. Była ona dobrodziejką wielu krakowskich kościo-
łów i licznych klasztorów. Warto w tym miejscu podkreślić jednak szczególne 
związki Anny Lubomirskiej z zakonem dominikanów, gdyż była ona szeroko 
znana jako dobrodziejka Zakonu Kaznodziejskiego i krakowskiej świątyni 
św. Trójcy.

W dniu �� maja ���0 roku w związku z nowym zapisem kasztelanowej 
krakowskiej klasztor św. Trójcy zobowiązał się dołączyć czwartą mszę świętą 
tygodniowo do trzech fundowanych już przez zmarłego Sebastiana Lubomir-
skiego. Anna Lubomirska zapisała wtedy dominikanom kamienicę i ogród 
w Krakowie położone „prope Portam Casimiriensem”, klasztor wyznaczył 
też wówczas osobnego kapelana do pełnienia opieki nad kaplicą fundowaną 

3�		K.	Targosz,	Piórem zakonnicy…,	s.	75–78.
32		M.	Borkowska,	Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,	t.	II,	Polska Centralna i Południowa,	

Warszawa	2005,	s.	229–234.
33		J.	Długosz,	Sebastian Lubomirski,	Polski	Słownik	Biograficzny	(dalej:	PSB),	t.	�8,	s.	40–42;	idem,	Latyfu-

dia Lubomirskich w XVII wieku (powstanie – rozwój – podziały),	Opole	�997.	
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przez Lubomirskich��. Po raz kolejny odniesiono się do tego zapisu w dniu 
� lipca ���� roku, przypomniano wówczas, iż klasztor ma odprawiać co ty-
dzień mszę świętą za Annę Lubomirską��. Osoba kasztelanowej wojnickiej 
wspominana jest także w „suffragia vivorum”, akta kapituł prowincji polskiej 
Zakonu Kaznodziejskiego zawierające spisy osób polecanych szczególnym 
modlitwom wyliczają przedstawicieli rodziny Lubomirskich, w tym Annę��. 
Kasztelanowa wojnicka Anna Lubomirska dbała również o krakowskie 
wspólnoty tercjarek dominikańskich – mieszczące się na ulicy Stolarskiej, na-
przeciw konwentu dominikanów, domy większy i mniejszy. Także i dla nich 
kasztelanowa poczyniła odpowiednie zapisy, przekazała na własność tercja-
rek kamienicę��.

Zachowało się do dziś kilka listów Anny Lubomirskiej kierowanych do 
krakowskich dominikanów; wynika z nich, iż bardzo troszczyła się o wszel-
kie sprawy, również materialne, sióstr na fundowanym przez siebie Gródku. 
Przykładem może być fragment listu pisanego przez Lubomirską w sprawie 
dominikanki, Eufrozyny Obałkowskiej. Siostra ta wstąpiła do klasztoru na 
Gródku w ���� roku, pełniła później funkcję przeoryszy w krakowskim kon-
wencie. W listopadzie ���� roku kasztelanowa wojnicka pisała do domini-
kanina Jana Chryzostoma z Robczyc, bardzo krytycznie oceniając zapis na 
rzecz mniszki dokonany przez jej ojca:

Zapis pana Obałkowskiego nie barzo mi się podoba. Widzę lepiej na 
swoją stronę warował niż na stronę panien zakonnych, gdyż się tu wyrzekła 
nie tylko ojczystych, ale i macierzystych dóbr, które są niemałe, bo matka 
jej siła wniosła, a powinna je równo z bracią brać, ale nadto wyrzeka się 

34		ADK,	Kr	��,	Liber	consiliorum	Patrum	in	Conventum	Cracoviensis	SS.	Trinitatis	Ordinis	Praedicatorum	
(�6�6–�684),	k.	38.

35		ADK,	Kr	��,	k.	66v.
36		Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum (a. 1603–1700),	t.	 I,	ed.	R.F.	Madura,	t.	 II,		

s.	426,	482,	524	(mps	w	ADK).	
37		ADGr,	A�,	Metryka	abo	wyraźne	opisanie	postanowienia	klasztoru	siostr	zakonu	świętego	Dominika,	

trzeciego	habitu,	nazwanych	pokutujących,	 ś.	Katharzyny	Seneńskiej,	przy	kościele	Troyce	Przena-
świętszej;	 zakonu	 tegoż	 świętego	 Dominika.	W	 których	 to	 księgach	 opisanie	 fundacyey,	 początek,		
y	rozszerzenie	tegoż	klasztoru,	karta	wtora	pokaże.	Sporządzona,	y	do	spisania	podana	przez	zakonną	
pannę	y	siostrę,	Jadwigę	Piotrkowczykownę,	Matkę	na	ten	czas	tegoż	klasztoru,	świętey	Katharzyny	
Seneńskiey,	zakonu	świętego	Dominika,	trzeciego	habitu,	siostr	pokutujących,	Roku	Pańskiego	�628,	
k.	2	i	nn;	ADK,	Kgr	�.
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wszystkich spadków. Luboć to są dwa synowie młodsi, ale cóż na świecie 
pewnego��.

Nie można zapominać również o innej fundacji Lubomirskich. Kaplica 
Lubomirskich, nosząca dziś wezwanie św. Róży Limańskiej przy kościele św. 
Trójcy to jedna z wielu fundacji tego rodu��. Na miejscu dawnej kaplicy Pi-
leckich wzniesiono kosztem Sebastiana Lubomirskiego mauzoleum rodowe 
jego rodziny. Już w ���0 roku kaplica była gotowa, w tym roku pochowano 
tam syna Anny i Sebastiana, Joachima Lubomirskiego, trzy lata później po-
grzebana została ich córka Eleonora, kilka miesięcy później w rodowej kapli-
cy spoczął sam fundator, Sebastian Lubomirski. 

W kronice wielokrotnie wspominany jest syn Anny i Sebastiana, później-
szy wojewoda i starosta generalny krakowski Stanisław Lubomirski (����–
����)�0, jemu to klasztor gródecki zawdzięcza zapis wsi Ciechówka umożli-
wiający utrzymanie konwentu��. W publikowanym niżej tekście wzmianko-
wany jest szereg osób związanych z rodziną Lubomirskich, warto wskazać 
również na osobę zięcia fundatorki, hetmana Stanisława Koniecpolskiego��. 
Ponadto w toku narracji wspomniani są przedstawiciele rodzin Branickich, 
Tarnowskich czy Myszkowskich oraz wiele innych osób biorących udział 
w wydarzeniach związanych z fundacją nowego konwentu. Wśród nich moż-
na przywołać takie postacie jak ksiądz Grzegorz Królikowski, kanonik san-

38		ADK,	Kgr	4	[brak	paginacji],	A.	Lubomirska	do	Jana	Chryzostoma	z	Robczyc,	Sławkowice	�2	XI	�634.	
Siostra	Eufrozyna	Obałkowska	istotnie	zapisała	ojcu,	Jerzemu	Obałkowskiemu,	dobra	przypadające	
jej	po	matce	 i	wyrzekła	się	wszelkich	spadków,	a	ojciec	zapisał	 jej	 tytułem	posagu	�0	000	złotych,	
materiały	związane	z	tymi	zapisami:	ADGr,	B�,	k.	96v–98.

39		Historię	i	architekturę	kaplicy	Lubomirskich	szerzej	omawiają:	L.	Lepszy,	S.	Tomkowicz,	Kościół i klasz-
tor oo. dominikanów,	Kraków	�924,	s.	24–3�;	S.	Tomkowicz,	Kaplice kościoła OO. Dominikanów w Kra-
kowie,	„Rocznik	Krakowski”,	t.	XX,	�926,	s.	88–9�;	P.	S.	Szlezynger,	Fundacje architektoniczne Stanisława 
Lubomirskiego, wojewody i starosty generalnego krakowskiego,	Kraków	�994,	s.	57–58;	J.	Z.	Łoziński,	
Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620,	Warszawa	�973,	s.	�46–�48	i	n.;	idem,	Cztery centralne 
kaplice kopułowe z początku XVII w.,	„Biuletyn	Historii	Sztuki”,	t.	XXX,	�968,	z.	3,	s.	30�–302,	W.	Komo-
rowski,	I.	Kąder,	Ikonografia kościoła Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie,	Kraków	2005,	s.	�78–
�84.

40		W.	Czapliński,	Stanisław Lubomirski,	PSB,	t.	�8,	s.	42–45;	J.	Długosz,	Mecenat kulturalny i dwór Stanisła-
wa Lubomirskiego, wojewody krakowskiego,	Wrocław	�972.

4�		ADGr,	B�,	od	k.	75;	B2	(akta	dotyczące	darowizny	wsi	Ciechówka).
42		 Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646,	 opr.	 A.	 Bie-

drzycka,	Kraków	2005.
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domierski Sebastian Nuceryn, lekarz i rajca krakowski Maciej Wojeński oraz 
znany dobrodziej dominikanów, wojski lubelski Melchior Michałowski��.

Dominikanie

W tekście kroniki można odnaleźć również wiele nazwisk ważnych dla 
polskiej prowincji dominikanów z lat dwudziestych i trzydziestych XVII wie-
ku��. Wśród ojców zaangażowanych w powstanie klasztoru sióstr domini-
kanek można wymienić osoby prowincjała Jerzego Trebnica, jego następcy 
na tym urzędzie Andrzeja Radawieckiego��, pełniącego przez kilka kadencji 
funkcję przeora krakowskiego klasztoru Erazma Koniuszowskiego czy Jana 
Chryzostoma z Robczyc. Szczególnie ważne miejsce zajmuje bezpośrednio 
związany z fundacją klasztoru na Gródku wieloletni spowiednik Anny Lubo-
mirskiej, Mikołaj z Mościsk��. Jak podaje tekst kroniki: „Był to kapłan wiel-
kiej pobożności, teolog dobry, kanonista przedni wzięty u ludzi uczonych, do 
niego jako do skarbnice bieżeli na poradę w causach trudnych”. Kronika pod-
kreśla jego wielkie starania i liczne prace przedsięwzięte dla sióstr dominika-
nek, z wielkim żalem odnotowuje śmierć tak bardzo zasłużonego dla Gród-

43		Wojski	lubelski	Melchior	Michałowski	(�572–�625)	był	związany	z	krakowskimi	dominikanami,	został	
pochowany	na	krużgankach	ich	klasztoru,	nazywany	był	przez	zakonników	ich	szczególnym	dobro-
dziejem,	ADK,	Kr	��,	k.	32.

44		J.	Kłoczowski,	Wielki zakon XVII-wiecznej Rzeczypospolitej u progu swego rozwoju,	„Nasza	Przeszłość”,		
t.	39,	�973,	s.	�03	i	n.

45		Z.	Mazur,	Andrzej Radawiecki,	PSB.	t.	39,	s.	669–67�.
46		J.	Kowalski,	Mikołaj z Mościsk,	PSB,	t.	2�,	s.	�28–�30	(tu	dalsza	bibliografia);	o	dominikaninie	pisali	też	

m.	in.:	M.	Borkowska,	Mikołaj z Mościsk i reguła tercjarek dominikańskich,	„Nasza	Przeszłość”,	t.	92,	�999,	
s.	�37–230;	E.	Ozorowski,	Mikołaj z Mościsk,	[w:]	Słownik Polskich Teologów Katolickich,	t.	3,	Warszawa	
�982,	s.	��8–�20,	W.	Wicher,	Mikołaj z Mościsk teolog-moralista i pisarz ascetyczny z początku XVII w.,	
„Przegląd	Teologiczny”,	R.	 IX,	�928,	z.	�,	 s.	209–225;	A.	F.	Dziuba,	 Mikołaj z Mościsk teolog-moralista 
XVII wieku,	Warszawa	�985;	idem,	Życie i twórczość Mikołaja z Mościsk (1559–1632),	„Studia	Theologica	
Varsaviensia”,	 t.	 �9,	 �98�,	 nr	 �,	 s.	 43–64;	 idem,	 Życie i działalność filozoficzna Mikołaja z Mościsk OP 
(1559–1632),	„Studia	Philosophiae	Christianae”,	t.	�9,	�983,	z.	2,	s.	59–82;	idem,	Pisma teologiczne Mi-
kołaja z Mościsk OP (1559–1632),	„Studia	Gnesnensia”,	t	VI,	�98�,	s.	�39–�68;	idem,	Mikołaj z Mościsk OP 
(1559–1632) a początki dominikańskiej prowincji ruskiej (1596–1602),	„Prawo	Kanoniczne”,	t.	25,	�982,	nr	
3–4,	s.	2��–2�4.
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ka zakonnika. Mikołaj z Mościsk zmarł w Krakowie � czerwca ���� roku, 
dzień później odbył się jego pogrzeb, który zgromadził wielu ludzi��. Oprócz 
wymienionych już wyżej dominikanów, w kronice padają również nazwiska 
innych mieszkańców krakowskiego konwentu św. Trójcy z lat dwudziestych 
XVII stulecia; warto tu wspomnieć nazwiska takich przedstawicieli Zakonu 
Kaznodziejskiego jak Adam Piekarski��, Jakub Krzysztanowicz, Florian Ra-
dwański, Walenty Radziechowski czy Grzegorz Othonowski.

Fundacja

Publikowany poniżej tekst kroniki cechuje niezwykle żywa i barwna nar-
racja, zawiera on opis wszelkich starań związanych z fundacją klasztoru sióstr 
dominikanek przez Annę Lubomirską. Sięgając do początków konwentu tekst 
wskazuje na działania prowincjała Jerzego Trebnica, za którego sprawą część 
sióstr mieszkających we wspólnocie tercjarek postanowiła rozpocząć życie za 
ścisłą klauzurą. Zgodnie bowiem z postanowieniami Soboru Trydenckiego 
starano się zamienić istniejące domy tercjarek w klasztory klauzurowe, tak 
też było i w Krakowie, gdzie Anna Koperna i Teresa Bobowska zdecydowały 
się jako pierwsze podjąć życie za klauzurą. Do tego śmiałego pomysłu uda-
ło im się przekonać kolejne siostry, a ich decyzja spotkała się z wsparciem 
kasztelanowej wojnickiej Anny Lubomirskiej, która odtąd gorliwie zajęła się 
sprawą fundacji.

Początki klasztoru oznaczały żmudne starania o nabycie odpowiedniego 
miejsca, w którym mógłby znaleźć się klasztor. Najpierw rozpoczęto starania 
o położony na cmentarzu św. Trójcy dworek Koniecpolskich „rozumiejąc, 
że go jako barzo zaniedbanego i spustoszonego łacno dostaną”. Taki zakup 
umożliwiłoby pozostanie sióstr w niewielkiej odległości od dawnego klasz-
toru i kościoła św. Trójcy, transakcja nie doszła jednak do skutku. Potem po-
jawiły się jeszcze inne propozycje: dwory Ostrogskich, Lanckorońskich czy 
też posesje położone przy ulicy Wiśnej, nie udało się jednak zakupić żadnego 
z proponowanych dworów. Pewnym przełomem okazało się pojawienie się 
możliwości nabycia Gródka, tu jednak rozpoczęły się kłopoty wynikające 

47		J.	Wielewicki,	Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630–1639,	t.	V,	
opr.	J.	Poplatek,	J.	Paszenda,	Kraków	�999,	s.	�46.

48		J.	Pociecha,	Adam Piekarski,	PSB,	t.	26,	s.	60.
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z braku odpowiednich funduszy. Właściciel Gródka, Gabriel Tarnowski nie 
chciał również początkowo sprzedać swego dworu, „barzo się w tem miejscu 
jako klejnocie domu swego kochając”, potem przedstawił dominikanom wa-
runki znacznie przewyższające możliwości finansowe kupujących. Jak podaje 
kronika: „Strasznaż to była kondycyja ojcom, bo wiedzieli, że siostry nie mia-
ły tej sumy, a sami też natenczas mieli swoje trudności”. Z pomocą przyszła 
jednak wówczas między innymi kasztelanowa oświęcimska Krystyna Mysz-
kowska, co umożliwiło ostateczne dokonanie transakcji. Tę część relacji za-
myka wreszcie szczęśliwe nabycie Gródka od starosty krakowskiego Gabriela 
Tarnowskiego. Na uwagę zasługuje także wcześniejsza historia Gródka, bo-
wiem na miejscu dzisiejszego klasztoru sióstr dominikanek już na początku 
XIV wieku stał warowny dom wójtów krakowskich, został on zburzony przez 
Władysława Łokietka po stłumieniu buntu wójta Alberta. Na jego miejscu 
wzniesiono następnie zameczek, który stał się siedzibą starostwa grodzkiego, 
a od początku XV wieku przeszedł na własność rodziny Tarnowskich��.

Trzeba zauważyć, iż wszelkie trudności Lubomirskiej związane z naby-
ciem odpowiedniej posesji nie były bynajmniej odosobnione. W tym samym 
czasie ksieni zwierzyniecka Dorota Kącka próbowała ufundować dla norber-
tanek filialny klasztor w obrębie Krakowa�0, jej długie i pełne piętrzących się 
trudności starania dopiero po kilku latach doprowadziły do budowy klaszto-
ru św. Norberta��. Jak podaje diariusz omawiający dzieje fundacji tego klasz-
toru: „Przyszło jej to miejsce z wielkiem staraniem, okupowaniem i łez wyla-
niem, kiedy mieszczanie do króla na nią listy, skargi, supliki pisali, pokazując 
królowi wielką ujmę i szkodę w intracie z miejsca tego; opisali do kanoników, 
do księdza biskupa, ale ona jako światłością Boskiej mądrości udarowana, 
umiała każdego vallegować i ręce nasmarować”��. Nie tylko więc kasztelano-
wa wojnicka miała kłopoty z nabyciem odpowiedniego miejsca nadającego 
się na klasztor, przykład norbertanki Doroty Kąckiej świadczy o tym, iż zwy-
kle tego typu działania pochłaniały wiele funduszy i czasu.

49		Do	najwcześniejszej	historii	miejsca	nawiązuje	w	swoich	pracach	S.	Świszczowski,	Gródek i mury miej-
skie…,	s.	3–4�;	idem,	Krakowski Gródek…, s.	57–73.

50		A.	Dygat,	A.	Rybak,	Odrodzenie klasztoru zwierzynieckiego za ksieni Doroty Kątskiej (1591–1643),	„Nasza	
Przeszłość”,	t.	47,	�977,	s.	�7�–2�0;	K.	Kramarska-Anyszek,	Dzieje klasztoru norbertanek w Krakowie na 
Zwierzyńcu,	„Nasza	Przeszłość”,	t.	47,	�977,	s.	63	i	n.	

5�		Sprawy	związane	z	krakowską	fundacją	ksieni	zwierzynieckiej	Doroty	Kąckiej	omawia	dokładnie:	Dia-
riusz o fundacyi kościoła i konwentu św. Norberta,	Kraków	�860.

52		Diariusz o fundacyi kościoła i konwentu św. Norberta,	s.	9.
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Po szczęśliwym nabyciu Gródka rozpoczęły się przygotowania do przeno-
sin sióstr do nowego klasztoru. Jak bardzo wszelkie dotychczasowe starania 
trzymane były w tajemnicy, może świadczyć fakt, iż nie wiedziała nic o nich 
nawet Zofia Potocka, przełożona domu większego tercjarek na ulicy Stolar-
skiej. Jak podaje tekst kroniki, nieco pochopnie i nieostrożnie z gratulacjami 
z okazji nabycia Gródka pośpieszył do niej subprzeor klasztoru dominika-
nów, ojciec Jakub Krzysztanowicz, a „ona iż o tem nic nie wiedziała, dobrze, 
że o wielki szwank zdrowia nie przyszła”.

Uroczyste przeprowadzenie pięciu pierwszych sióstr z domu większego 
na ulicy Stolarskiej na Gródek odbyło się �� września ���� roku. Odcho-
dzące siostry dzień wcześniej pożegnała ich dotychczasowa przełożona Zofia 
Potocka, wygłosiła z tej okazji wzruszającą mowę, której tekst również zna-
lazł się w kronice��. Żegnając opuszczające dom przy ulicy Stolarskiej sio-
stry, Potocka odwoływała się między innymi do starotestamentowej ofiary 
Abrahama��. Rano w dzień św. Michała w kościele św. Trójcy przeor klasztoru 
dominikanów, Erazm Koniuszowski sprawował dla sióstr mszę świętą. Warto 
zauważyć, iż w tym czasie miało dojść do starcia wojsk polskich pod Choci-
miem, stąd poruszające kazanie Mikołaja z Mościsk wygłoszone w kościele 
św. Trójcy „aktowi temu barzo służące o wojnie przeszłej w niebie, o drugiej, 
która się toczyła w ten czas z Turkiem w Wołoszech i przyszłej duchownej 
w zakonie, na którą się udały te pięć sióstr, z wielką pociechą sióstr i tych, któ-
re wychodziły i tych, które zostawały i ludzi świeckich”. Zresztą kilka dni póź-
niej, w niedzielę � października, w związku z toczącymi się walkami właśnie 
krakowscy dominikanie zorganizowali w mieście uroczystą procesję z obra-
zem Matki Boskiej Różańcowej��, utrwalił ją na jednym ze swych płócien To-
masz Dolabella��. W publikowanej poniżej kronice znalazł się również opis 

53		Oprócz	oryginału	kroniki	 fundacyjnej	zachowały	się	 również	sporządzone	 już	w	XVIII	wieku	drob-
ne	wypisy	z	kroniki,	wraz	z	odpisem	całej	mowy,	którą	Zofia	Potocka	miała	do	odchodzących	sióstr:	
ADGr,	A�,	Metryka	abo	wyraźne	opisanie	postanowienia	klasztoru	siostr	zakonu	świętego	Domini-
ka[…],	k.	347v.	

54		Na	podobne	słowa	wygłoszone	przy	pożegnaniu	sióstr	przez	benedyktynkę	Magdalenę	Mortęską	
wskazała	już	K.	Targosz,	Piórem zakonnicy…,	s.	77.	

55		M.	Rożek,	Uroczystości w barokowym Krakowie,	Kraków�976,	s.	229–232,	S.	Barącz,	Klasztor i kościół 
dominikanów w Krakowie,	Poznań	�888,	s.	30.	O	samym	cudownym	obrazie	pisał	m.in.	K.	M.	Żukie-
wicz,	Cudowny obraz Matki Boskiej Różańcowej w kościele krakowskich OO. Dominikanów,	Kraków	�92�,		
s.	��2–��9.	

56		Tomasz	Dolabella	przedstawił	krakowską	procesję	na	obrazie	„Bitwa	pod	Lepanto”,	zob.	W.	Tomkie-
wicz,	Dolabella,	Warszawa	�959,	s.	50–53;	J.	Starzyński,	Tomasz Dolabella,	PSB,	t.	5,	s.	284–285;	W.	Tom-
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procesji, uroczystego pochodu wyprowadzającego pierwsze siostry na Gró-
dek, wzięły w nim udział rodziny Lubomirskich, Branickich, Tarnowskich, 
ojcowie dominikanie oraz „inszych zacnych pań i ludu pospolitego wielki 
konkurs, prowadząc ich z poważną uczciwością na Gródek”. Tego dnia pierw-
sze siostry: Ludwina Koperna, Teresa Bobowska, Domicela Błażejowska, Be-
nedykta Łunakowska i Franciszka Morsztynówna, rozpoczęły życie zakonne 
w klasztorze na Gródku. 

Autorka kroniki opisuje też zmagania dominikanek z nauką łaciny i śpiewu��. 
Jeszcze pozostając w domu przy ulicy Stolarskiej przyszłe mniszki uczyły się po-
tajemnie łaciny, dzięki czemu po przeniesieniu do nowego klasztoru na Gródku 
siostry mogły nieco zadziwić obecnych, jak podaje kronika: „za nowo wzięte do-
brodziejstwo Panu Bogu dziękując Te Deum laudamus głośno mówiły z podzi-
wieniem i pociechą ojców i braci zakonnej, którzy byli w kościele pozostali, bo 
rozumieli, że jeszcze i literki po łacinie czytać nie umiały”. Później przyszedł czas 
również na naukę śpiewu, w tym wypadku pomocą służył siostrom niezastąpio-
ny Mikołaj z Mościsk, który sam nauczył je śpiewać „tymże tonem, co godziny in 
unisono, tylko wyżej i z więtszą przewłoką”.

Publikowana niżej relacja zawiera również opis różnorodnych kłopotów, 
z jakimi musiał się borykać nowopowstały klasztor dominikanek. Należało 
do nich także „powietrze”, nowo założony konwent musiał schronić się przed 
zarazą w podkrakowskich posiadłościach swojej fundatorki, w tym samym 
czasie, „sub hoc periculum pestis”, również część dominikanów wysłano do 
folwarku na Prądniku lub do innych klasztorów prowincji��. Niestety często 
wówczas opuszczano klasztory z powodu morowego powietrza, epidemii lub 
najazdu nieprzyjaciela��. W latach dwudziestych XVII wieku również kra-
kowskie karmelitanki bose szukały schronienia poza Krakowem�0.

Początkowo wystarczały dominikankom prowizoryczne pomieszczenia 
klasztoru w dawnym dworze Tarnowskich na Gródku. Szybko rozpoczęła się 

kiewicz,	 Dolabella Tomasz,	 [w:]	 Słownik Artystów polskich i w Polsce działających. Malarze rzeźbiarze 
graficy,	t.	II,	Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk,	�975,	s.	72–77.	

57		Ciekawe	 zagadnienia	 związane	 z	 muzyką	 i	 śpiewem	 w	 zakonach	 żeńskich	 tej	 epoki	 podjęła	 m.in:		
M.	Borkowska,	Życie codzienne....,	s.	287–294.	

58		ADK,	Kr	��,	k.	43.
59		K.	Targosz,	Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic,	[w:]	Między Barokiem a Oświe-

ceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich,	 pod	 red.	 K.	 Stasiewicz	 i	 S.	 Achremczyka,	 Olsztyn	 2004,		
s.	�22–�36.

60		C.	Gil,	Życie codzienne karmelitanek bosych...,	s.	�4�.
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jednak budowa właściwego konwentu „panien zakonnych”, poszerzanie za-
budowań i rozbudowa skrzydeł klasztoru przez nabycie sąsiednich domów. 
Dzięki kasztelanowej wojnickiej doszło do kupna graniczących z zakonnica-
mi posesji, w obręb zabudowań włączono kamienice zakupione od Tomasza 
Kuczkowicza, złotnika Bartłomieja Pełczyńskiego i Stanisława Różyckiego. 
Toczyły się kolejne prace budowlane, zwłaszcza, iż do czasu uregulowania tej 
sprawy trudno było prowadzić zwykle życie za klauzurą. Już w ���� roku od-
bywająca się w Rzymie kapituła generalna zakonu zajęła się sprawą krakow-
skich dominikanek, akta te zawierają zakaz przyjmowania większej liczby 
sióstr do czasu budowy regularnego klasztoru: „Prohibemus, ne in monaste-
rio s. Mariae ad Nives Cracoviensis plures quam triginta moniales recipian-
tur, donec praedictum monasterium ad formam ordinis consuetam deduc-
tum et constructum fuerint”��. Oznaczało to rozpoczęcie kolejnych starań 
związanych z „fabryką” kościoła i klasztoru dominikanek. Anna Lubomirska 
w ostatnich latach życia bardzo energicznie zadbała o wykończenie podjętej 
przez siebie fundacji, dzięki jej pracom już w ���� roku siostry przeniosły się 
do nowego klasztoru. Dwa lata później, � października ���� roku, uroczy-
ście poświęcony został nowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej. 
W portalu tej barokowej świątyni zachowała się do dnia dzisiejszego tablica 
erekcyjna, z inskrypcją, w której pojawia się wspomniana data��. Tym samym 
zakończył się etap ciągłych prac i siostry mogły rozpocząć zwykłe życie za-
konne. Warto dodać, iż w klasztorze sióstr dominikanek na Gródku do dziś 
znajduje się datowany na ���� rok portret fundatorki��.

Śmierć	Anny	Lubomirskiej

Wydarzenie zamykające całość narracji i spinające niejako klamrą tekst 
kroniki fundacyjnej, to śmierć fundatorki. Kasztelanowa wojnicka Anna 
z Branickich Lubomirska zmarła w wieku �� lat, dzień po święcie Trzech 

6�		Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum,	v.	VII,	ab anno 1629 usque ad annum 1656,	ed.		
M.	B.	Reichert	(Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica,	t.	XII),	Roma	�902,	s.	34.

62		Odpis	całej	łacińskiej	inskrypcji	przytoczył	S.	Świszczowski,	Krakowski Gródek…,	s.	��0.
63		Katalog zabytków sztuki w Polsce,	 t.	 IV,	 Miasto Kraków,	 cz.	 III,	 Kościoły i klasztory Śródmieścia (dalej:	

KZSP),	s.	53,	il.	522.
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Króli, � stycznia ���� roku��. Jak odnotował to kronikarz innego krakowskie-
go zakonu, Jan Wielewicki z domu zakonnego św. Barbary księży jezuitów: 
„Huius diei sequenti nocte, seu �a hora noctis, Anna Lubomierska ultimum 
diem vitae suae clausit optime ad mortem disposita. Quamdiu euis cadaver 
in ea domo, in qua erat mortua, detinebatur, quod ad �am februarii durabat, 
sicuti alii religiosi, ita et nostri et a S. Barbara et a S. Petro ac S. Stephano Sa-
cra funebraria habebant”��. 

Niezwykle uroczysty pogrzeb odbył się � lutego ���� roku w świątyni św. 
Trójcy��. W krakowskim kościele dominikanów zgromadziła się wówczas 
cała rodzina zmarłej: jej syn Stanisław Lubomirski, córki, liczne wnuki i pra-
wnuki. Przybyli oczywiście przedstawiciele licznych krakowskich zakonów 
zawdzięczających wiele szczodrości i hojnemu wsparciu zmarłej, na uroczy-
stościach w kościele dominikanów pojawili się między innymi jezuici, ber-
nardyni, karmelici, z podkrakowskich Bielan przybyli nawet specjalnie ka-
meduli zawdzięczający wiele rodzinie Lubomirskich. 

Wspomniany wyżej kronikarz tak podał szczegóły uroczystej ceremonii po-
grzebowej: „Hac ipsa die solemnis sepultura peragebatur Annae Lubomierska, 
castellanea Voinicensis. Stanislai Lubomierski, palatini Cracoviensis matris, in 
templo Ssmae Trinitatis. Non devehebatur cadaver ex illa domo, in qua erat mor-
tua, curru, sed deportabatur a religiosis patribus Dominicanis, partim Bernardi-
nis et ex una parte feretri cum facibus candidis ibant PP. Camaldulensis fere ��, 
vel ��, ex altera autem parte alii �0 vel �� PP. Carmelitae Discalceati. Novus hic 
modus visus est Cracoviae deducendi funeris, maxime personarum illustrium. 
Concionatus in funere de laudibus mortuae castellanae R.P. Mijakowski, prior 
Patrum Dominicanorum, cuius concio postea in lucem prodiit”��. Tak jak podaje 
J. Wielewicki, kazanie na pogrzebie Anny Lubomirskiej głosił ówczesny przeor 
dominikanów, ojciec Jacek Marcin Mijakowski��. Wygłoszone przez niego z tej 

64		Taką	datę	śmierci	Anny	Lubomirskiej	podaje	kronika	fundacyjna	i	dziennik	J.	Wielewickiego.	W	bio-
gramie	jej	męża	znajduje	się	informacja,	iż	Lubomirska	zmarła	�0	I	�639	roku	w	Wiśniczu	(J.	Długosz,	
Sebastian Lubomirski,	PSB,	t.	�8,	s.	4�),	pojawia	się	również	data	��	I	�639	roku	(	ADK,	Kr	�4,	k.	�8).

65		J.	Wielewicki,	Dziennik spraw…,	t.	V,	s.	5��–5�2.
66		ADK,	Kr	�4,	Nomina	sepultorum,	k.	�8.
67		J.	Wielewicki,	Dziennik spraw...,	t.	V,	s.	52�.
68		J.	 Krzyżanowski,	 Jacek Marcin Mijakowski,	 PSB,	 t.	 2�,	 s.	 52–53.	 Ostatnio	 postać	 dominikanina	 i	 wygła-

szane	 przez	 niego	 kazania	 przypomniał	 R.	 Mazurkiewicz,	 „Kokosz naukami zbawiennymi utuczona”.  
O. Jacek Mijakowski OP na ambonach Krakowa,	 [w:]	Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. 
Eduardi Stanek,	pod	red.	K.	Panusia,	Kraków	2006,	s.	97–��8.	Zob.	również:	W.	Kosiński,	Jacek Mijakowski 
kaznodzieja barokowy. Przyczynek do dziejów kaznodziejstwa polskiego w XVII wieku,	Radom	�9�6;	J.	Krzyża-
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okazji kazanie, wychwalający cnoty zmarłej barokowy panegiryk, zostało wkrót-
ce ogłoszone drukiem��.

Znakomity kaznodzieja, przeor krakowskich dominikanów, wychwalając 
zalety zmarłej, oparł swoje kazanie na pochodzących z trzeciego rozdziału 
starotestamentowej Księgi Rut słowach: „Scit omnis populus, qui est intra 
portas urbis meae, quia tu es mulier virtutis”�0.

Ojciec Mijakowski w wygłaszanych przez siebie słowach podkreślał szczegól-
nie pobożność zmarłej�� oraz cześć i nabożeństwo, jakim darzyła ona świętego 
Jacka. Po mającej miejsce w ���� roku kanonizacji szybko rozwijał się na zie-
miach Rzeczypospolitej kult św. Jacka��, P. H. Pruszcz w siedemnastowiecznym 
opisie Krakowa i jego świątyń wiele miejsca podkreśla cudom czynionym przez 
tego świętego i zamieszcza opis wzniesionej dla niego kaplicy��. Także i Anna 
Lubomirska miała wiele zawdzięczać wstawiennictwu tego świętego. Potwierdza 
to również tekst publikowanej poniżej kroniki, gdzie mowa jest o mszach spra-
wowanych w kaplicy św. Jacka zanoszonych w intencji szczęśliwego zakończe-
nia spraw związanych z fundacją klasztoru na Gródku. Krakowski przeor mówił 

nowski,	Z dziejów kaznodziejstwa barokowego. Jacek Mijakowski i jego kazanie o kokoszy,	[w:]	idem,	Paralele. 
Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru,	Warszawa	�977,	s.	37�–380.

69		J.	Mijakowski,	Znaczna w cnotę matrona Jaśnie Wielmożna Pani, J.M.P. Anna z Ruśce Lubomirska, hra-
bina na Wiśniczu, kasztellanka woynicka, sędomirska, spiska, dobczycka etc. starościna. Dnia 3 lutego 
w Krakowie, u świętey Troyce schowana, a przy pogrzebie, od x. Jacynta Miiakowskiego Dominikana, The-
ologa, Przeora tamże u ś. Troyce, y kaznodzieie u Fary, z katedry pochwalona. Teraz zaś z cnotami swemi, 
na pamiątkę potomnym wiekom, a na pociechę pozostałey familiey, drukiem wsławiona. Z dozwoleniem 
przełożonych. Roku Pańskiego M.DC. XXXIX, w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka.

70		Ibidem,	s.	�;	Rt	3,	��.	Kaznodzieja	z	typowo	barokowym	kunsztem	zwracał	się	do	przybyłej	licznej	rodziny	
Lubomirskiej	i	wszystkich	zgromadzonych,	żegnając	zmarłą,	„której	ciało	przed	oczyma	waszymi	w	do-
meczku	śmiertelności	swojej	zamknione	leży”.	Zob.	m.in.	B.	Popiołek,	Konterfekt prawdziwy umbrą fatalną 
malowany – wizerunek kobiety w staropolskich mowach pogrzebowych,	„Studia	 Historyczne”,	 t.	 47,	 2004,		
s.	3�3–324;	W.	Pawlak,	Koncept w polskich kazaniach barokowych,	Lublin	2005,	s.	�7,	47,	59–60;	J.A.	Drob,	
Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych,	Lublin	�998,	s.	�9–3�.

7�		„Nabożeństwo	jej	gorące,	na	którym	czas	i	żywot	swój	trawiła,	ta	jej	zabawa	w	stanie	panieńskim,	ta	w	za-
mężnym,	ta	w	wdowim,	prawie	re	et	nomine	owa	Anna,	która	non	discebat	de	tempo,	ieiuniis	et	orationibus	
vacans”.	W	innym	miejscu	natomiast	dominikanin	mówił:	„Wątpię,	aby	w	mieście	tym	był	który	kościół	co	by	
nabożeństwa	jej	nie	był	powiadom,	wątpię	aby	w	tej	diecezyjej	było	miejsce	i	obraz	tak	nabożny,	gdzieżby	
pokłonu	swego	Panu	Bogu	nie	oddać	nie	miała”.	J.	Mijakowski,	Znaczna w cnotę matrona…,	s.	34.

72		Z.	Obertyński,	Dzieje kanonizacji św. Jacka,	„Prawo	Kanoniczne”,	R.	IV,	�96�,	nr	�,	s.	79–�72.	Zob.	rów-
nież:	 J.	 Woroniecki,	 Św. Jacek Odrowąż i wprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski,	 Kraków	
2007;	Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie,	red.	M.	Zdanek,	Kraków	2007.

73		P.H.	Pruszcz,	Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego, 
przez Piotra Hiacynta Pruszcza krótko opisane,	wyd.	K.J.	Turowski,	Kraków	�86�,	s.	78–8�;	99–�05.

20		 Wstęp



o zmarłej do zgromadzonych w kościele św. Trójcy: „Doznała nabożeństwa jej, ta 
święta Jacka błogosławionego kaplica, gdzie wszystkie sprawy swoje Panu Bogu 
w opiekę oddawała. Tu było błogosławieństwo wziąć, tu za łaskę Bożą Bogu po-
dziękować, tu w żalu majestat jego błagać, tu zamysły swoje Panu Bogu zalecać. 
Tu potomstwo swoje i sprawy swoje w opiekę Boską oddać. Z ust jej słyszałem, 
kiedy mówiła, żem ja wszystkie łaski i pociechy moje w kościele ś. Troyce u ś. 
Jacka od Pana Boga sobie i dziatkom swoim uprosiła”��. Inne źródło podaje nam 
natomiast cenną informację, iż w dniu �� lipca ���� roku kasztelanowa wojnicka 
miała ofiarować dziękczynne srebrne wotum do grobu świętego Jacka��. Cieka-
we źródło, jakim są siedemnastowieczne „Miracula S. Hyacinti”, podaje zresztą 
nazwiska innych darczyńców i ofiarodawców podobnych wotów. Wśród nich 
warto też wskazać osobę starosty krasnostawskiego Jakuba Sobieskiego, który 
miał przekazać srebrną lampę do grobu tegoż świętego�� oraz wspominanego 
w tekście kroniki Aleksandra z Mirowa Myszkowskiego, który miał zawdzięczać 
świętemu Jackowi powrót do zdrowia��. W kontekście związków Lubomirskiej 
z zakonem dominikanów, wiedząc o nabożeństwie i czci, jaką żywiła ona do św. 
Jacka, warto zwrócić też chyba uwagę na drugie imię wnuka Anny – urodzonego 
w ���� roku Konstantego Jacka Lubomirskiego. 

W czasie uroczystości pogrzebowych wielokrotnie zwrócono uwagę na 
wszechstronne wsparcie oraz pomoc materialną, jaką zmarła świadczyła 
wszystkim niemal krakowskim kościołom i klasztorom��. Wiadomo, iż była 
wieloletnią dobrodziejką zakonu jezuitów, składane przez nią liczne i hojne 
jałmużny odnotowuje kronikarz domu zakonnego św. Barbary w Krakowie��, 
świadczyła również pomoc krakowskim karmelitankom bosym�0. Nie można 
tu również zapominać o wspieranych przez rodzinę Lubomirskich wspomi-
nanych już kamedułach oraz karmelitach bosych z Wiśnicza��.

Jak już zostało wspomniane, szczególne miejsce wśród wszystkich krakow-
skich zgromadzeń cieszących się dobrodziejstwami kasztelanowej wojnickiej 

74		Ibidem,	s.	34.
75		ADK,	Kr	�4,	Miracula	S.	Hyacinti	ab	anno	�6�6,	k.	3.
76		Ibidem,	k.	4v.
77		Ibidem,	k.	5v.
78		J.	Mijakowski,	Znaczna w cnotę matrona…,	s.	44.
79		J.	Wielewicki,	Dziennik spraw...,	t.	V,	s.	99,	259,	3�0,	437,	445.
80		Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i na Rusi…,	t.	IV,	Kraków	�904,	s.	35–36.
8�		Szerzej	na	ten	temat	m.	in.	J.	Długosz,	Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego…,	s.	��6–

�32;	P.	S.	Szlezynger,	Fundacje architektoniczne Stanisława Lubomirskiego…,	s.	43–60.	
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zajmowali dominikanie. Ojcowie ci byli przez wiele lat spowiednikami i kie-
rownikami duchowymi Anny Lubomirskiej, wiadomo, iż funkcję tę pełnili 
kolejno: Mikołaj z Mościsk, Bernard Paxillus��, Jan Chryzostom z Robczyc 
i jeszcze jeden, niewymieniony już niestety imiennie dominikanin��. Znane 
jest jej wsparcie udzielane szczodrze nie tylko konwentowi krakowskiemu, ale 
i innym klasztorom prowincji polskiej zakonu kaznodziejskiego. Wiadomy 
jest fakt, iż kasztelanowa wojnicka zapisała czynsz dla dominikanów w Boch-
ni, za namową Mikołaja z Mościsk sprawiła także bogate srebra dla kościoła 
zakonu kaznodziejskiego w Płocku��. Nie bez przyczyny Lubomirska określa-
na była przez dominikanów jako szczególna dobrodziejka ich zakonu��.

W czasie kazania pogrzebowego przeor Jacek Mijakowski podkreślił kil-
kakrotnie wielkie starania i zasługi Anny Lubomirskiej związane z fundacją 
krakowskiego klasztoru dominikanek��. Dominikanin wyliczył w czasie ka-
zania poniesione przez Lubomirską na fundację Gródka koszty na ponad �� 
tysięcy złotych��, warto zauważyć, iż przeor dokładnie zasięgnął informacji, 
gdyż podana przez niego suma zgadza się z kosztami zanotowanymi w publi-
kowanej niżej kronice. Rzecz jasna, zwrócono uwagę nie tylko na materialne 
aspekty całej fundacji. Podczas pogrzebu Anny Lubomirskiej mówiono wiele 
o jej pobytach wśród sióstr dominikanek, akcentując wielką pokorę kaszte-
lanowej i dobrowolne wyrzeczenie się przez nią wielu dóbr przynależnych 
jej z racji stanu. Przebywając na Gródku, miała ona pozostawiać poza furtą 
klasztorną wszelkie wygody i przyjmować tryb życia zwykłych sióstr. 

82		R.	Świętochowski,	Bernard Kołek (Paxillus),	PSB,	t.	�3,	s.	333–334.
83		J.	Mijakowski,	Znaczna w cnotę matrona…,	s.	49.
84		„Od	niej	konwent	bocheński	ma	summę,	od	której	widerkaffowy	czynsz	na	potrzeby	y	prowizyje	swo-

je	corocznie	bierze,	od	niej	konwent	płocki	ma	ochędóstwa	srebrne,	które	ona	za	instancyją	ojca	swe-
go	duchownego	posprawiała,	między	któremi	znaczna	sztuka:	srebrne	akolickie	wysokie	 lichtarze,	
które	pospolicie	caeroferaria	nazywamy,	na	ten	czas	dwanaście	set	złotych	kosztujące	po	dziś	dzień	
mamy.	Pomniejszych	i	codziennych	dobrodziejstw	nie	wspominam”.	J.	Mijakowski,	Znaczna w cnotę 
matrona…,	s.	47.

85		ADK,	Kr	�4,	k.	�8.
86		„Ta	ogródek	niebieski	zbudowawszy,	fundowawszy,	kwiateczkami	i	niebu	i	ziemi	na	zapach	zasadziła,	

około	ich	profektu	ustawicznie	chodziła,	o	kwitnącą	obserwancyją	gorąco	się	starała,	chwaściki	aby	
między	lilią	y	fiałkami	pańskiemi	nie	rosły,	zabiegała.	Do	którego	klasztoru	wieś	na	prowizyją	zakon-
nic	Bożych	od	Jaśnie	Wielmożnego	syna	wyjednała,	tenże	krwią	swoją	y	dziatek	swoich,	naszczepiła,	
zasadziła.	Na	cóż	tu	nam	wspominać	jej	eleemozyny,	które	temu	klasztorowi	czyniła?	Na	co	ochędó-
stwa,	aparaty,	y	insze	jej	szczodre	darowizny?	Dosyć,	że	to	fundatorka,	a	to	jej	fundusz,	to	matka,	a	to	
jej	dzieci,	to	dobrodziejka,	a	to	jej	sieroty	zakonne”.	J.	Mijakowski,	Znaczna w cnotę matrona…,	s.	47.

87		J.	Mijakowski,	Znaczna w cnotę matrona…,	s.	47.	
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Jacek Mijakowski w wygłaszanym kazaniu zwrócił również uwagę zgro-
madzonych na kaplicę wzniesioną przy kościele św. Trójcy staraniem mał-
żonków, Sebastiana i Anny Lubomirskich. Jak już wspomniano, wcześniej 
spoczął tam już jej mąż, zmarły w ���� roku Sebastian Lubomirski, znaj-
dował się tam również nagrobek wcześnie zmarłej córki Lubomirskich, Ele-
onory��. Można dodać, iż w kaplicy znalazły się portrety obojga fundatorów, 
Sebastiana i Anny Lubomirskich.

Jak mówił dominikanin: „Z jej promocyjej mamy od ś. pamięci małżonka 
jej, tę ozdobną i nabożną, na którą patrzycie kaplicę, nie poczętą jako in-
sze, ale skończoną; skończoną w mury, skończoną w fundusz, skończoną 
w ochędóstwo, skończoną w aparaty, ale nie skończoną w nabożeństwo, bo 
my perpetuo jesteśmy tej kaplicy obligati, i sakrament ś, który tu za dusze 
pochowane ofiarujemy, nieskończony walor, i w niebie będzie nieskończona 
zapłata”��. Dalej parafrazując słowa z Ewangelii św. Łukasza, przeor wskazy-
wał na wzniesioną i wykończoną staraniem Anny i Sebastiana Lubomirskich 
kaplicę: „Spojrzyjcie moi Mciwi Panowie na tę kaplicę kościoła naszego, epi-
taphia grobowe, herby na wierzchu i sklepienia malowane, wiecież na co tu 
położone są? Są to lapides de pariete clamantes, wołają na nas same kamienie, 
abyśmy pamiętali i wdzięczni byli dobrodziejstw nam uczynionych. Dobro-
dziejstwa tej znacznej w cnotę matrony rejestrowane nie tylko na murach, ale 
w perceptach serca, i pamięci naszej, i wprzód nas serce i pamięć odbieży, niż 
opanuje albo w ratowaniu dusze jej niedbałość, albo jaka w obligach naszych 
oziębłość. Si obliti fuerimus tibi, obliviscetur nostri dextera nostra”�0. 

Warto dodać, że jeszcze przed śmiercią Anny Lubomirskiej, jedna z jej 
wnuczek, miecznikówna koronna, została dominikanką na Gródku. Gryzelda 
Zebrzydowska, córka miecznika koronnego Jana Zebrzydowskiego i Barbary 
Lubomirskiej, w zakonie nosiła imię Dominika. W dniu �� kwietnia ���� 
roku Jan Zebrzydowski zapisał pozostającej w klasztorze na Gródku córce 
czynsz w wysokości �000 złotych��. Wnuczka fundatorki, Dominika Zebrzy-
dowska, zmarła w Krakowie na Gródku �0 stycznia ���� roku��.

88		Opis	nagrobka	Eleonory	Lubomirskiej	zamieścił	w	swoim	dziele	już	P.	H.	Pruszcz,	Klejnoty stołecznego 
miasta…,	s.	87.

89		J.	Mijakowski,	Znaczna w cnotę matrona…,	s.	46.
90		Ibidem,	s.	48.
9�		ADGr,	B�,	k.	�0�–�02v.
92		ADGr,	Spis	sióstr	zgromadzenia,	s.	2;	M.	Borkowska,	Leksykon…,	s.	23�.
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Datacja	i	kwestia	autorstwa

Nieznana pozostaje sama autorka kroniki, wydaje się jednak, iż tekst mu-
siał zostać spisany jeszcze w latach trzydziestych XVII wieku. S. Świszczowski 
w swojej pracy związał powstanie relacji z osobą siostry Marii Egipcjanki, tę 
atrybucję przyjęły również późniejsze opracowania��. Była to Barbara Piotr-
kowczykówna, córka znanego krakowskiego drukarza Andrzeja Piotrkow-
czyka�� i jego żony Anny Teresy z Pernusów��, po wstąpieniu do klasztoru 
przyjęła ona imię Marii Egipcjanki. Już jednak K. Targosz w swojej pracy 
poświęconej zakonnym kronikarkom zwróciła uwagę na niezgodność czaso-
wą��, Barbara wstąpiła do dominikanek dopiero w ���� roku. Kolejna z córek 
krakowskiego drukarza, Agnieszka Piotrkowczykówna, wstąpiła do klasztoru 
na Gródku rok później, w ���� roku, przyjmując w zakonie imię Kunegun-
dy. W związku z zakonnymi obłóczynami córek Piotrkowczyka w jego oficy-
nie ukazały się z tej okazji okolicznościowe druki. Także z domem tercjarek 
wiąże się postać siostry Andrzeja, Jadwigi Piotrkowczykówny, która od ���� 
roku kilkakrotna była przełożoną domu większego na Stolarskiej. Pełniła ona 
tę funkcję przez kilkanaście lat, zmarła �� marca ���� roku. Wskazówką co 
do czasu spisania kroniki jest również wzmianka odnosząca do Stanisława 
Lubomirskiego i piastowania przez niego godności wojewody ruskiego; spra-
wował on ten urząd w latach ����–����, co również zawęża datację do tego 
właśnie okresu czasu. Ponadto w odniesieniu do zakupionej przez ksienię 
zwierzyniecką Dorotę Kącką posesji przy ulicy Wiślnej w kronice pada sfor-
mułowanie: „dotąd jeszcze pustkami ten plac stoi”. Wiadomo tymczasem, iż 
budowa na tym miejscu klasztoru miała miejsce w latach czterdziestych XVII 
wieku, co jednoznacznie potwierdza wcześniejsze ustalenia.

93		S.	Świszczowski,	Krakowski Gródek,	s.	75.
94		W.	Ptak-Korbel,	Z.	Wawrykiewicz,	Andrzej Piotrkowczyk,	PSB,	t.	26,	s.	44�–444;	Drukarze dawnej Polski 

od XV do XVIII wieku. Tom	I: Małopolska, część	2: wiek XVII–XVIII, vol.	2,	praca	zbiorowa	pod	red.	J.	Piro-
żyńskiego,	Kraków	2000,	s.	492–5�4.

95		W.	Ptak-Korbel,	Z.	Wawrykiewicz,	Anna Teresa z Pernusów Piotrkowczykowa,	PSB,	t.	26,	s.	444–445.
96		K.	Targosz,	Piórem zakonnicy…,	s.	76.
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Zasady	edycji

Edycja przygotowana została na podstawie Instrukcji wydawniczej dla 
źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, opr. K. Lepszego, Wro-
cław ����. W tekście rozwiązano skróty, wszelkie uzupełnienia tekstu po-
chodzące od wydawcy umieszczono w nawiasach kwadratowych. Przypisy 
zamieszczono w miejscu, gdzie dana sprawa, pojęcie, osoba lub miejscowość 
pojawia się po raz pierwszy w tekście źródła. W przypisach rzeczowych za-
mieszczono objaśnienia odnoszące się do pojawiających się w tekście źródła 
osób, w części przypisów rzeczowych zamieszczono również odsyłacze do 
źródeł lub literatury zawierającej informacje o danej osobie. Również w na-
wiasach kwadratowych zaznaczono numery kart rękopisu. W publikowanym 
tekście uzupełniono brakujące znaki diakrytyczne, zachowano w nim jednak 
charakterystyczne dla epoki formy rzeczownikowe i oboczności (np.: barzo). 
Ponadto usunięto h występujące po literze t (lath – lat). W tekście zastoso-
wano konsekwentnie pisownię wyrazów zakończonych na -ja, jak komisyja, 
fundacyja; pozostawiono jednak różne końcówki -ymi, -emi, -ą, -ę. Usunięto 
także podwajane spółgłoski, w formach typu: summa – suma, affekt – afekt, 
kommissyja – komisyja.

Rękopis, z którego pochodzi publikowana kronika fundacyjna, znajduje 
się w Archiwum SS. Dominikanek na Gródku w Krakowie pod sygnaturą B�. 
Jest to rękopis papierowy o wymiarach �� na �� cm, liczy �0� kart. Będąca 
przedmiotem edycji kronika zajmuje w rękopisie karty �–��. Kronikę spisa-
no jedną ręką, bardzo czytelnym charakterem pisma, jedynie ostatnie zdanie 
tekstu zostało dopisane przez inną osobę. Całość publikowanej relacji została 
sporządzona w języku polskim. 

Cały rękopis, w którym znajduje się publikowany niżej tekst, składa się 
z kilku części. Pierwsza karta księgi jest pusta, na drugiej umieszczono swego 
rodzaju spis treści: 

„Regest rzeczy, które się tu znajdują.
W pierwszej części kroniczka o początkach abo fundacyjej tego kon-

wentu.
W wtórej części pisma, które ściągają do utwierdzenia fundacyjej.
W trzeciej części zapisy, i insze rzeczy do prawa świetckiego należące”
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Na karcie �v znalazł się podtytuł: „Księgi należące do konwe[n]tu siostr 
wtórego habitu, zakonu s. Dominika, w Krakowie na Grodku: w których róż-
ne rzeczy zamykają się. Jako regest na drugiej stronie wyraża”. Wreszcie, karta 
trzecia zawiera tytuł wprowadzający już do samej kroniki: „Część I. Gdzie 
kronika abo opisanie postępków i zachodów około fundowania konwentu”. 
Cała rękopiśmienna księga zawiera również kilka drukowanych, dekoracyj-
nych kart. W tym przypadku cała strona obwiedziona jest ozdobną bordiurą, 
znalazła się również na niej rycina przedstawiająca Madonnę z dzieciątkiem 
na ręku, stojącą na księżycu. Podobne dekoracyjne karty zawiera księga klasz-
toru większego na Stolarskiej, również zachowana w Archiwum Dominika-
nek na Gródku��. Dołączenie drukowanych, ozdobnych kart do obu ksiąg nie 
może dziwić, skoro wiadomo, iż zakonnicami w klasztorze na Gródku były 
dwie wspomniane już wyżej córki Andrzeja Piotrkowczyka, dominikanki 
Maria Egipcjanka i Kunegunda. Także ich matka, Anna Teresa Piotrkowczy-
kowa pod koniec życia również przebywała przy krakowskim klasztorze na 
Gródku��, a sam zmarły w ���� roku drukarz został pochowany na krużgan-
kach krakowskiego klasztoru dominikanów��. 

Prezentowana poniżej siedemnastowieczna kronika stanowi niewątpliwie 
ciekawe źródło pozwalające poznać szczegóły fundacji jednego z krakow-
skich klasztorów, zwraca uwagę jej barwna narracja i drobiazgowe przedsta-
wienie wszelkich okoliczności powstania kościoła pw. Matki Boskiej Śnieżnej 
i klasztoru na Gródku. Tekst ten przybliża również sylwetki wielu postaci 
bardzo zaangażowanych w dzieło fundacji – pierwszych krakowskich domi-
nikanek, biorących czynny udział w staraniach związanych z powstaniem 
konwentu dominikanów oraz samej fundatorki, kasztelanowej wojnickiej 
Anny z Branickich Lubomirskiej.

Anna	Markiewicz

97		ADGr,	A�,	Metryka	abo	wyraźne	opisanie	postanowienia	klasztoru	siostr	zakonu	świętego	Dominika	
[…].	

98		Drukarze dawnej Polski…,	s.	5�7.
99		KZSP,	s.	�67.
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Kronika fundacyjna 
 klasztoru mniszek  

Zakonu Kaznodziejskiego 
na Gródku w Krakowie  

(1620–1639)

Opracowanie
Anna Markiewicz





[k. 2] Księgi należące do konwentu sióstr 
wtórego habitu, zakonu s. Dominika, 

 w Krakowie na Gródku, w których różne rzeczy 
zamykają się. Jako regestr na drugiej stronie 

wyraża.

[k. 3] Część I. 
Gdzie kronika abo opisanie postępków 

i zachodów około fundowania konwentu.

[k. 4] Fundowania tedy tutecznego konwentu na Gródku początek taki był. 
Były od dawnych lat siostry trzeciego habitu, przy kościele s. Trójce1 przez 

drogę mieszkające2, które dosyć uczciwie, bez przygany w stanie swym spra
wowały się. Przed kilką lat Jej Mść pani wojnicka3, oddawszy tam z ręki swej 
niektóre panienki, mianowicie pannę Annę Koperną4 i pannę Katarzynę 
Bobowską5, (które potem w zakonie wzięły insze imię, panna Koperna imię 

1	 	 Kościół	 św.	 Trójcy	 wraz	 z	 klasztorem	 domi-
nikanów	 powstał	 w	 XIII	 wieku,	 dominikanie	
zostali	 sprowadzeni	 do	 Krakowa	 przez	 bisku-
pa	 krakowskiego	 Iwona	 Odrowąża.	 Świątynię	
wielokrotnie	 niszczyły	 pożary	 i	 była	 przebu-
dowywana.	W	 I	 połowie	 XVII	 wieku	 prace	 re-
stauracyjne	w	kościele	prowadził	przeor	Erazm	
Koniuszowski,	w	tym	czasie	też	przebudowano	
i	 wzniesiono	 przy	 świątyni	 kaplice	 grobowe:	
Myszkowskich,	Lubomirskich,	Zbaraskich	 i	św.	
Jacka.	 Zob.	 m.in.	 M.	 Szyma,	 Kościół i klasztor 
dominikanów w Krakowie: architektura zespo-
łu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku,	
Kraków	2004;	L.	Lepszy,	S.	Tomkowicz,	 Kościół 
i klasztor oo. dominikanów,	Kraków	1924;	S.	Ba-
rącz,	Klasztor i kościół Dominikanów w Krakowie,	
Poznań	1888.

2	 	Tak	 zwany	 klasztor	 św.	 Trójcy	 (św.	 Katarzyny	
Sieneńskiej),	 czyli	 dom	 większy	 dominikanek	
tercjarek	 mieścił	 się	 przy	 ulicy	 Stolarskiej	 13,	
naprzeciwko	kościoła	św.	Trójcy	i	klasztoru	do-
minikanów.	Wspólnota	ta	kilkakrotnie	była	 łą-
czona	z	sąsiednim	domem	mniejszym	(miesz-

czącym	się	pod	numerem	11),	ostatecznie	dwa	
klasztory	tercjarek	przestały	istnieć	w	XIX	wie-
ku,	skasowane	przez	rząd	austriacki.

3	 	Kasztelanowa	wojnicka	Anna	z	Branickich	Lu-
bomirska	 (1562–1639),	 córka	 starosty	 niepo-
łomickiego	Grzegorza	Branickiego	herbu	Gryf,	
w	 1591	 roku	 poślubiła	 owdowiałego	 właśnie	
Sebastiana	 Lubomirskiego,	 zmarła	 7	 stycznia	
1639	roku.

4	 	 Anna	 Koperna	 (w	 zakonie	 Ludwina),	 krewna	
Stanisława	 Lubomirskiego.	 Złożyła	 profesję	
10	 stycznia	 1623	 roku,	 pierwsza	 przełożona	
w	 klasztorze	 na	 Gródku	 w	 latach	 1621–1627,	
zmarła	 23	 maja	 1638	 roku.	 Rodzina	 Koperni,	
herbu	Jastrzębiec,	była	znana	w	województwie	
sandomierskim,	K.	Niesiecki,	Herbarz polski,	t.	V,	
Lipsk	1840,	s.	218.

5	 	Katarzyna	Bobowska	(w	zakonie	Teresa),	krew-
na	 Anny	 Lubomirskiej,	 profesję	 złożyła	 10	
stycznia	1623	roku,	druga	przeorysza	domini-
kanek	na	Gródku	w	latach	1627–1636,	zmarła	
30	stycznia	1654	roku.



Ludwina, a panna Bobowska imię Teresa) zgromadzenia tamtego, rozmiło
wała się i obecnie czasów pewnych dla sposobniejszego zażycia nabożeństwa, 
w towarzystwie tych to sióstr przemieszkiwała.

Była to pani wielce pobożna, imieniem Anna hrabianka z Ruszcze Branic
ka, małżonka niegdy zacnego senatora Sebastiana Lubomierskiego6, hrabie 
na Wiśniczu7 kasztelana wojnickiego, sendomierskiego, spiskiego, dobczyc
kiego starosty. Matka zacnego pana Stanisława Lubomirskiego8, hrabie na 
Wiśniczu, [k. 4v] tedy podczaszego koronnego, a teraz wojewody ziem ru
skich, który hetmaniąc, wielkie zwycięstwo nad Turkiem, z podziwieniem 
wszystkiego krześciaństwa za pomocą Bożą otrzymał9. Taż miała córki swe 
za ludźmi zacnemi wielkich familii, kasztelanem krakowskim, wojewodami 
i hetmanem niniejszym w Królestwie Polskim10.

Roku 1620 odprawował u nich wizytę wielebny ojciec Jerzy Trebnic11, tedy 
Pisma S. bakałarz prowincjał, a teraz doktor, dnia 27 kwietnia, który pocią
gał siostry do klauzury, ale nie mógł do skutku tego przywieźć dla miejsca 
małego, którego rozprzestrzenienia żadnej nadzieje nie było, i klasztor żad

6	 	 Sebastian	 Lubomirski	 (ok.	 1546–1613)	 herbu		
Szreniawa,	żupnik	krakowski,	kasztelan	wojnic-
ki,	dziedzic	Sławkowic	i	Gajowa.	J.	Długosz,	Se-
bastian Lubomirski,	Polski	Słownik	Biograficzny	
(dalej:	PSB),	t.	18,	s.	40–42.

7	 	 Dawny	 zamek	 rodziny	 Kmitów	 w	 Wiśniczu	
po	 bezpotomnej	 śmierci	 Piotra	 Kmity	 w	 1593	
roku	 zakupił	 Sebastian	 Lubomirski,	 później	
przeszedł	on	na	własność	jego	syna	Stanisława	
Lubomirskiego.	 Już	po	1621	 roku	Wiśnicz	stał	
się	główną	rezydencją	właściciela,	był	siedzibą	
rodziny	i	dworu	Lubomirskich	oraz	ośrodkiem	
mecenatu	Stanisława	Lubomirskiego.	

8	 Stanisław	Lubomirski	(1583–1649)	herbu	Szre-
niawa,	 starosta	 sądecki,	 podczaszy	 koronny,	
wojewoda	 ruski	 w	 latach	 1628–1638,	 potem	
wojewoda	 i	 starosta	 generalny	 krakowski.		
W.	Czapliński,	Stanisław Lubomirski,	PSB,	 t.	18,	
s.	42–45.

9	 	Stanisław	 Lubomirski	 we	 wrześniu	 1621	 roku	
pod	 Chocimiem	 zastąpił	 zmarłego	 w	 obozie	
hetmana	 Jana	 Karola	 Chodkiewicza,	 zwycię-
stwo	 sił	 polskich	 pod	 Chocimiem	 stało	 się	

szeroko	 znane	 w	 całej	 Europie	 jako	 pierwsza	
porażka	wojsk	tureckich.	

10	 	Cztery	 córki	 Sebastiana	 i	 Anny	 Lubomirskich	
poślubiły	przedstawicieli	najświetniejszych	ro-
dzin	 Rzeczypospolitej.	 Katarzyna	 Lubomirska	
w	 1597	 roku	 wyszła	 za	 mąż	 za	 księcia	 Janu-
sza	 Ostrogskiego	 (zm.	 1620),	 kasztelana	 kra-
kowskiego	 i	 dziedzica	 ogromnych	 dóbr.	 Zofia	
Lubomirska	 została	 trzecią	 żoną	 wojewody	
lubelskiego	 Mikołaja	 Oleśnickiego,	 a	 kolejna	
z	sióstr,	Barbara	poślubiła	miecznika	koronne-
go	 Jana	 Zebrzydowskiego.	 Czwarta	 córka	 Lu-
bomirskich,	Krystyna,	w	1619	roku	została	żoną	
hetmana	wielkiego	koronnego	Stanisława	Ko-
niecpolskiego.

11	 	 Jerzy	 Trebnic	 pełnił	 funkcję	 przeora	 w	 klasz-
torach	w	Sieradzu	i	w	Poznaniu,	prowincjał	od	
maja	1618	roku,	w	1622	roku	brał	udział	w	ka-
pitule	generalnej	zakonu	w	Mediolanie,	po	raz	
kolejny	 został	 wybrany	 prowincjałem	 w	 roku	
1630,	zmarł	w	Poznaniu	w	1638	roku.	Zob.	też	
K.	 Gabryel,	 Jerzy Trebnic,	 [w:]	 Słownik Polskich 
Teologów Katolickich,	t.	4,	1983,	s.	341–342.	
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nego opatrzenia nie miał, a było sióstr wszystkich 28. Lecz, że były niektóre 
siostry barzo skłonne do klauzury, przypadła im do serca perswazja wiele[b
nego] ojca prowincjała, ale nie widząc sposobu milczały, i jedna przed drugą 
z onym afektem swoim ukrywały się.

Były dwie siestrze, które miały z sobą osobliwsze towarzystwo i miłość, 
jako sio[stra] Ludwina Koperna i sio[stra] Teresa Bobowska (acz w tamtym 
miejscu wszystkie zgodnie i spokojnie w miłości zobopólnej żyły) te powie
rzyły się sobie sekretnie, żeby rade w klauzurze żyły, kiedyby jaki sposób był. 
A iż Jej Mci pani wojnicka była na ten czas w klasztorze, zdało się im, [k. 5] 
aby się też jej z tem swoim pragnieniem klauzury otworzyły, jako dobrodziej
ce i powinnej12 swojej (bo sio[stra] Ludwina Koperna była powinna prze
rzeczonego13 sławnej pamięci pana kasztelana wojnickiego, a sio[stra] Teresa 
Bobowska Jej M. paniej wojnickiej) i uczyniły tak. Która rada tego słuchała. 
Jednak jako świecka persona nie upatrzywszy tego, że było miejsce niespo
sobne na klauzurę, jako się wyżej wspomniało, radziła, żeby w tym tam miej
scu klauzurę uczynić.

Lecz te pomienione siostry niesposobność, i insze trudności, które byłyby 
były do tego przedsięwzięcia wielką przeszkodą pokazały. I tak się rozeszły 
z Jej Mością. Też dwie siestrze zszedłszy się z sobą osobno, rozmawiały o tym, 
że w tym miejscu dla wielu i słusznych przyczyn, to być żadną miarą nie mo
gło, troskliwe o tym będąc, aż im do płaczu przyszło. Umawiały tedy z sobą, 
jakim by sposobem mogły przenieść się do inszego miejsca i według zakon
nej obserwancyjej14 żyć.

Za sprawą Bożą przyszła trafunkiem z jakiejsi okazyi trzecia siostra Do
micela Błażejowska15, a zawsze zakonnej klauzury pragnąca. Otworzyły się jej 
z tym co mówiły i czego pragnęły, która z tak wielką chęcią na to przypadła, 
uchwaliła, i jakoby to już rzecz była pewna, tego się z wielkim afektem jęła, 
ofiarując się im tego towarzystwa chętnie pomoc. Były w ten czas tych sióstr 
rozmaite uważania i namowy. A P[an] Bóg z swej dobroci żarzył w sercach 
ich coraz więtsze pragnienia i żądze, sposobu jednak i sumptu nie mogły wi
dzieć.

12	 	Powinni	–	powinowaci,	rodzina,	krewni.
13	 	Przerzeczony	–	wspomniany.
14	 	Obserwancyja	–	ścisłe	przestrzeganie	prawa,	tak-

że	i	reguł	zakonnych,	poważanie,	szanowanie.

15	 Domicela	 Błażejowska,	 furtianka,	 westiarka.	
Została	trzecią	przełożoną	klasztoru	na	Gródku,	
pełniła	ten	urząd	w	latach	1636–1639,	zmarła	7	
lutego	1659	roku.
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Ten był ich zamysł najpierwszy. Był na cmentarzu S. Trójce16 dworek [k. 
5v] z dawna zacnej familii Ich Mości Panów Koniecpolskich17, barzo spu
stoszały, ten naradzały się kupić, że był blisko kościoła S. Trójce. Rozumie
jąc, żeby było pozwolono mieć ganek jaki, którym by były chodziły do której 
kaplice kościoła S. Trójce, zaprawiwszy drzwi z kościoła, bo im to czyniło 
bojaźń, jako wytrwają bez takiego nabożeństwa, jakiego się przy tym kościele 
nauczyły. I szukały sposobów między sobą, skąd by pieniądze na zapłacenie 
tego to dworku być mogły.

Miała przełożona na ten czas 1000 złotych18 posagu jednej siostry od ro
dziców niedawno danego. Za ten tedy zamyślawały ten dworek kupić, a sio
strę tę, której to posag był z sobą wziąć, do czego potym nie przyszło, ani 
tych pieniędzy nie wzięły, ani siostra ta z niemi nie szła, gdyż P[an] Bóg inszy 
sposób gotował.

Rozumiały jednak te trzy, że na[j]lepiej, aby ich co najwięcej szło na fun
dacyją. Co też było i Jej Mości p[ani] wojnickiej zdanie, jeśli do odmiany 
miejsca przy[j]dzie, jako na[j]więcej sióstr nabrać, i rachowały się dziesięć 
abo dwanaście. Jednak obawiając się by te ich zamysły na wiatr nie szły, mil
czały, tylko same z sobą o tem się namawiając cieszyły pragnącego ducha, 
kilka dni między sobą będąc. W tym chciały dalej udać się.

Poszła tedy sio[stra] Ludwina do siostry Benedykty Łunakowskiej19 wielce 
skłonnej do pobożności wszelakiej i pragnącej dobrego, chcąc ją zrozumieć, 
jeśliby z nimi poszła, której w takie towarzystwo barzo pragnęła. Krótkiemi 
słowy mówiła z nią o tem, jakoby to dobrze, kiedy byśmy radę wiele[bne
go] ojca prowincjała wykonać mogły, przeniosłszy się [k. 6] na insze miejsce 
w klauzurze z obserwancyją zakonną żyć, przypadła na to, pochwaliła, i to

16	 	Nieistniejący	 dziś	 cmentarz	 przy	 kościele	 św.	
Trójcy	 zamykał	 od	 wschodu	 plac	 Dominikań-
ski,	 ciągnął	 się	 on	 wzdłuż	 boku	 kościoła,	 na	
jego	 miejscu	 w	 XIX	 wieku	 powstała	 ulica	 Do-
minikańska.	 Zob.	 S.	 Tomkowicz,	 Ulice i place 
Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany 
postaci,	Biblioteka Krakowska,	nr	63–64,	Kraków	
1926,	s.	128,	130.	

17	 	Dwór	 Koniecpolskich,	 obecnie	 ulica	 Poselska	
23.	 Dwór	 był	 własnością	 najpierw	 Koniecpol-
skich,	 później	 należał	 do	 rodziny	 Tarłów,	 od	
1730	 roku	 przeszedł	 na	 własność	 klasztoru	

sióstr	 bernardynek,	 znajdował	 się	 naprzeciw	
kaplicy	Matki	Boskiej	Różańcowej	przy	domini-
kańskim	kościele	św.	Trójcy.	Zob.	K.	Follprecht,	
Rejestry gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649 ze 
zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Kra-
kowie i Biblioteki Jagiellońskiej,	 Kraków	 2005,		
s.	26.

18	 	Złoty	polski	 (floren)	=	30	gr	=	90	szelągów	=	
540	denarów.

19	 	Benedykta	Łunakowska,	od	1621	roku	pierw-
sza	 mistrzyni	 nowicjatu	 na	 Gródku,	 zmarła		
1	kwietnia	1660	roku.	
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warzystwa pomoc obiecała. Sprawa to Boska była, bo ta zwykła była w rze
czach długo myślić i radzić się, która kiedy by była wstręt uczyniła, musiałoby 
było serce owej upaść, bo i owszem z trwogą niejaką do niej poszła. 

Od tej odchodząc, potkała się z jedną siostrą Franciszką Morstynówną20, 
do dobrego zawsze skłonną, także krótko, bo i w [s]potkaniu. Siostro, kiedy 
by to P[an] Bóg sprawił, żebyśmy mogły dostać inszego miejsca i przenieść 
się stąd, klauzurę mieć, nie starać się o się (bo tam dla niedostatku i ubóstwa 
każda sobie o potrzebach i żywności myślała, i o sie się starała) owa wesołym 
animuszem odpowiedziała, żeby barzo rada, kiedy by to P[an] Bóg sprawił, 
opuściła ten klasztor, choć się w nim wszytkim kontentuje, byle klauzurę 
mieć.

Kiedy ich już pięć było w jednym zamyśle, poczęły też próbować inszych, 
jakoby żartem, ale zrozumiawszy ich wielkie zawody, długie rozmysły, trwogi 
i bojaźń z różnych respektów, w żart to obróciły i zamilczały, a P[an] Bóg tak 
chciał, aby ich więcej nie było nad pięć, jako się potem z porady przełożonych 
pokazało, aby ich nie było siła na fundacyją. Same tedy między sobą traktując 
ustawicznie o tym, P[anu] Bogu tę sprawę poruczały21. I poszła sio[stra] Lu
dwina na radę do wieleb[nego] ojca Mikołaja22, doktora w Piśmie S., człowie
ka wielce pobożnego i uczonego, który i spowiednikiem jej bywał, i ona barzo 
mu ufała i na jego radzie koniecznie przestać postanowiła, otworzywszy mu 

20	 	 Zofia	 Morsztynówna	 (w	 zakonie	 Franciszka),	
córka	bachmistrza	wielickiego	Jana	Morszyna	
(Morstina)	z	Raciborska	herbu	Leliwa.	W	1616	
roku	 Jan	 Morsztyn	 zapisał	 córce	 30	 złotych	
czynszu	rocznego	od	sumy	500	złotych	zapisa-
nych	na	swoich	dobrach	dziedzicznych	(ADGr,	
B1,	Zapis	wyderkafu,	k.	90v–92).	W	1660	roku	
wojewoda	 wendeński	 i	 bachmistrz	 wielicki	
Aleksander	 Morsztyn,	 przypuszczalnie	 brat	
dominikanki,	 zapisał	 w	 swoim	 testamencie:	
„Pannie	Franciszce	na	Gródek	ratione	jej	posa-
gu,	znosząc	wyderkaf,	oddaję	złp	500”.	Zob.	Te-
stamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII w. Wy-
bór tekstów źródłowych z lat 1650–1799,	opr.	A.	
Falniowska-Gradowska,	Kraków	1997,	s.	11;	W.	
Urban,	Florian Morsztyn,	PSB,	t.	21,	s.	803–804.		
M.	Borkowska,	Leksykon zakonnic polskich epo-
ki przedrozbiorowej,	t.	II,	Warszawa	2005,	s.	237	

(tu	dominikanka	błędnie	określona	jako	córka	
Aleksandra	 Morsztyna).	 Franciszka	 Morszty-
nówna	 od	 1621	 roku	 była	 na	 Gródku	 zakry-
stianką,	następnie	w	latach	1639–1642	pełniła	
funkcję	 przeoryszy,	 zmarła	 10	 kwietnia	 1675	
roku.

21	 	Poruczyć	–	powierzyć	coś	komuś.
22	 	 Mikołaj	 z	 Mościsk	 (1559–1632),	 odbył	 studia	

w	Bolonii,	jako	przeor	konwentu	w	Płocku	brał	
udział	w	zakładaniu	klasztoru	sióstr	dominika-
nek	w	Sochaczewie.	Logik	i	moralista,	od	1611	
roku	 był	 profesorem	 teologii	 moralnej	 w	 Stu-
dium	Generalnym	krakowskich	dominikanów,	
autor	 licznych	dzieł,	podręczników	logiki,	 roz-
praw	 filozoficznych	 i	 traktatów,	 zmarł	 w	 Kra-
kowie	6	VI	1632	roku.	Zob.	J.	Kowalski,	Mikołaj 
z Mościsk,	PSB,	t.	21,	s.	128–130.
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zamysł swój, rady prosiła. Tak to barzo przyjął [k. 6v] i mocno aby w tym nie 
ustawały radził, obiecując pomoc i modlitwę. Powiedziała mu, że nas już pięć 
o tym wie, radził aby już więcej sióstr o tym nie wiedziało, i owszem jako na
[j]tajemniej w tem postępować i na[j]skryciej to czynić, obawiając się wielu 
przeszkód, jakoż pewnie by były. Powiedziała ta siostrom radę i afekt do tej 
sprawy tego pobożnego ojca, którą przyjąwszy, i z sobą postanowiwszy, czasu 
pogodnego czekały na dalszy w tej sprawie postępek, mocną w Bogu nadzieję 
mając, że to do skutku przywieźć będzie raczył.

Już tedy skończył wizytacyją wiel[ebny] o[jciec] prowincjał, bo iż go była 
trudność jakaś zaszła zwlekł był skończenie wizyty przez kapitułę. W tym 
czasie przyjechała do Krakowa Jej Mość p[ani] wojnicka wyżej mianowana, 
zakonowi s. barzo przychylna, owe dwie siestrze, które się Jej Mości z tem 
były otworzyły, że w klauzurze życzyły sobie żyć, powiedziały jej, że statecznie 
w tym zamyśle trwają i to, że ich już pięć, i rade by aby ojciec prowincjał wie
dział, że one za wolą Bożą i wolą przełożonego w tej sprawie chcą iść, i chcąc 
też wiedzieć, co będzie za zdanie ojca prowincjała w tem. Rada tego Jej Mość 
słuchała, i ofiarowała pomoc swoją we wszystkim, i dwa tysiąca złotych na 
kupienie placu. Jednak pojedynkiem ich chciała wszytkie pięć zrozumieć, je
śli to gruntowne ich zamysły, aby się w rzeczy jakie lekkie nie wdawała, będąc 
białągłową tak zacną i uważną. Co gdy uczyniła, a wyrozumiała, że sprawa 
Boża i powołanie Ducha S., bo była rozsądku wielkiego, zaraz widziała się 
z ojcem [k. 7] prowincjałem, i prosiła go, aby się z tymi to pięcią sióstr widział 
i sam zrozumiawszy je, radził o nich jako przełożony zakonny.

Uczynił to ochotnie i zadawszy przyczynę inszą, aby te poszlakowane nie 
były, wołał do siebie sióstr pojedynkiem. Między któremi te pięć sióstr stanę
ły przed niem, barzo gotowe na klauzurę i obserwancyją, który każdą z nich 
z osobna zrozumiewał i egzaminował. Widząc w nich wolę Boża i ochotę do 
posłuszeństwa s. wielce się cieszył. Więcej tedy nic się nie sprawiło, jedno, że 
już do wiadomości przełożonego to przyszło. A rozkazał aby te siostry pilno 
to P[anu] Bogu poruczały, co i sam obiecał, a jako najbarziej sprawę tę taić 
kazał, a Jej Mość p[ani] wojnickiej pilną prośba swą zalecił te siostry, aby dla 
przysługi swej u Boga wzięła ich w tej sprawie na staranie swoje, co ochotnie 
obiecała. A wtem o[jciec] prowincjał wizytę skończył i odjechał z Krakowa.
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A Jej Mość pani wojnicka o miejscu obmyśliwać poczęła, o które na ten 
czas barzo trudno było, bo starano się na karmelitanki bose23, i na zakonnice 
S. Benedykta24 dostać nie możono. Zwierzała się też Jej Mość tego sekretu 
synowi swemu Jego Mości panu podczaszemu koronnemu na ten czas. Po
chwalił to, ale o trudności w dostaniu miejsca nadmieniał, a Jej Mość powie
działa mu, że myślała o dworku PP. Koniecpolskich, który się Jego Mości nie 
barzo zdał, że w miejscu barzo niewczesnym25, zacieśnionym. [k. 7v] Lecz że 
było o insze miejsce trudno, przypadli przecie Ich Mci na tenże to dworek, 
o którym siostry na[j]pierwej zamyślawały, rozumiejąc, że go jako barzo za
niedbanego i spustoszonego łacno dostaną. Pisała tedy Jej Mość do Jego Mo
ści p[ana] Stefana Koniecpolskiego26, który na ten czas był dzierżawcą tego 
dworku, prosząc aby go za pieniądze nażyczył27 na klasztor.

Trudny barzo się w tym pokazał, i odpisał, że tego żadną miarą uczynić nie 
może, gdyż się w tym, jako w rzeczy starożytnej domu swego barzo kocha. Nie 
przestała przecie Jej Mość szukać sposobów w dostaniu tego to dworku. Cór
ka Jej Mości małżonka Jego Mci pana hetmana wyżej mianowanego28, miesz
kała na ten czas przy Jej Mości paniej matce swej, pod niebytność w domu 

23	 	 Karmelitanki	 bose	 zostały	 sprowadzone	 do	
Krakowa	 z	 Niderlandów	 w	 1612	 roku	 przez	
Konstancję	z	Myszkowskich	Bużeńską,	osiadły	
w	1618	roku	przy	starym	kościele	św.	Marcina.	
Został	on	rozebrany	w	1634	roku,	obecny	po-
wstał	w	 latach	1637–1640,	klasztor	karmelita-
nek	wybudowany	został	w	 latach	1619–1621.	
Zob.	 C.	 Gil,	 Słownik polskich karmelitanek bo-
sych 1612–1914,	Kraków	1999,	s.	13–54.

24	 	Ksieni	benedyktynek	w	Staniątkach	Anna	Ce-
cylia	 Trzcińska	 w	 1628	 roku	 przyjęła	 donację	
Marcina	Świechowskiego	na	fundację	w	Krako-
wie,	kościół	św.	Scholastyki	i	klasztor	benedyk-
tynek	powstał	w	Krakowie	dopiero	w	1648	roku	
jako	schronienie	dla	sióstr	na	wypadek	wojny.	
Klasztor	benedyktynek	zniesiono	w	1782	roku.	
Zob.	M.	Rożek,	 Nie istniejące kościoły Krakowa,	
„Biuletyn	 Biblioteki	 Jagiellońskiej”,	 R.	 33,	 nr	
1–2,	1984,	s.	106–107.

25	 	Niewczesny	–	niedogodny.
26	 	Stefan	Koniecpolski,	pułkownik	królewski,	brat	

stryjeczny	hetmana	Stanisława	Koniecpolskie-

go,	żonaty	z	Marianną	Daniłowiczówną,	zmarł	
w	1629	roku.

27	 	Nażyczyć	–	udzielić,	użyczyć.	
28	 	Krystyna	z	Lubomirskich	Koniecpolska,	od	1619	

roku	małżonka	hetmana	wielkiego	koronnego	
Stanisława	Koniecpolskiego.	Zmarła	15	VI	1645	
roku,	 jej	 pogrzeb	 odbył	 się	 w	 Brodach	 18	 VII	
1645	roku.	Zob.	A.	Biedrzycka,	Korespondencja 
Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego 
koronnego 1632–1646,	 Kraków	 2005,	 s.	 65–66,	
676–677.	Żona	hetmana	Koniecpolskiego	była	
również	 dobrodziejką	 krakowskich	 dominika-
nów	 i	kościoła	św.	Trójcy,	w	1623	roku	ofiaro-
wała	klasztorowi	600	złotych	zapisanych	na	ka-
mienicy	Maysnerowskiej	przy	ulicy	św.	Ducha	
(ADK,	Kr	11,	k.	47).	Krystyna	Koniecpolska	miała	
również	często	pielgrzymować	do	cudownego	
obrazu	w	kościele	dominikanów	w	Podkamie-
niu.	 Zob.	 S.	 Barącz,	 Dzieje klasztoru WW. OO. 
Dominikanów w Podkamieniu,	Tarnopol	1870,	s.	
58–59.	
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Jego Mości pana hetmana, który był na ekspedycyi tureckiej, ta z pewnej oka
zyjej, jadąc do majętności swej Koniecpola29, wstąpiła umyślnie z drogi do 
Jego Mci pana Stefana Koniecpolskiego, brata stryjecznego małżonka swego, 
wielkiemi usilnemi prośbami nalegając, aby ten dworek przedał, żadną miarą 
uczynić tego nie chciał, i owszem bez wszelakiej nadzieje zostawił.

A barzo się to dobrze stało, bo miejsce tam tak małe było i rozprzestrze
nić nijako się nie mogło, że nie podobna aby tam miał był klasztor stanąć. 
Zaniechała tedy tego Jej Mość. Poczęła o inszym miejscu myśleć. Ukazano 
dwór książąt Ostrogskich30 acz [k. 8] wprawdzie wielki, ale barzo spustoszały, 
do tego ceny wielkiej dwunastu tysięcy, a co więtsza w miejscu barzo ści
śnionym, między kościołem Wszystkich Świętych31, a kościołem i klasztorem  
S. Franciszka32. Zaczym oglądawszy go Jej Mość pani wojnicka zaniechała, bo 
był w miejscu barzo niesposobnym.

Jeszcze ukazano na Wiślnej ulicy dwór Ich Mości panów Oraczowskich33, 
w miejscu także złym, smrodliwym i ciasnym barzo. Owo zgoła trudność 
była wielka barzo, w dobrach miejskich i pomyślić było niepodobna, zakaza
nie było wielkie od króla Jego Mości, aby na klasztory nie przedawano. Jed
nak przecie jeden miejski obywatel przyjaciel dobry pan Wojeński34 doktor, 
który też pilno około dostania miejsca chodził na tejże Wiślnej ulicy ukazał 

29	 	Koniecpol,	 miasto	 nad	 rzeką	 Pilicą,	 położone	
na	wschód	od	Częstochowy.

30	 	 Dwór	 książąt	 Ostrogskich	 znajdował	 się	 na	
placu	Wszystkich	Świętych	(Psim	Rynku)	obok	
probostwa	kościoła	Wszystkich	Świętych.	Zob.	
S.	Tomkowicz,	 Pałac Wielopolskich w Krakowie 
i jego dawna dekoracya malarska,	„Rocznik	Kra-
kowski”,	t.	XVIII,	1919,	s.	10–11;	idem,	Ulice i pla-
ce Krakowa…,	s.	134.

31	 	Kościół	Wszystkich	Świętych	wznosił	się	między	
zespołami	 klasztornymi	 dominikanów	 i	 fran-
ciszkanów,	 powstał	 w	 XIII	 wieku,	 w	 1490	 roku	
podniesiony	 do	 rangi	 kolegiaty,	 jej	 rozbiórka	
dokonana	została	w	latach	1835–1838.	Zob.	M.	
Rożek,	Nie istniejące kościoły…, s	.	97–100.

32	 	Kościół	 pw.	 św.	 Franciszka	 i	 klasztor	 francisz-
kanów,	zakonnicy	przybyli	do	Krakowa	z	Pragi	
w	 1237	 roku,	 konsekracji	 kościoła	 dokonano	
w	1269	roku.	Świątynia	była	wielokrotnie	nisz-

czona	przez	kolejne	pożary	i	odbudowywana,	
po	 pożarze	 w	 1655	 roku	 gruntownie	 przebu-
dowano	wnętrze	świątyni	i	jej	fasadę.

33	 	 Budynek	 obecnie	 nieistniejący,	 wtedy	 wła-
sność	 Stanisława	 Oraczowskiego,	 zob.	 K.	 Foll-
precht,	Rejestry gospód w Krakowie...,	s	.	48.

34	 	Maciej	Wojeński	(Wonieński,	Woniejski),	lekarz,	
rajca	krakowski	w	latach	1619–1648.	Pochodził	
z	 Kościana	 w	 Wielkopolsce,	 prawo	 miejskie	
przyjął	w	1619	roku,	studia	odbył	w	Krakowie	
i	 w	 Padwie,	 zasłużył	 się	 miastu	 w	 czasie	 zara-
zy	w	1622	roku,	zmarł	w	Krakowie	13	 IX	1648	
roku.	 Jego	 syn	 Stanisław	 to	 późniejszy	 kano-
nik	 krakowski,	 sekretarz	 królewski	 i	 biskup	
kamieniecki.	 Zob.	 J.	 Lachs,	 Kronika lekarzy 
krakowskich XVII wieku,	Poznań	1929,	s.	41–42;		
J.	Bieniarzówna,	Mieszczaństwo krakowskie XVII 
w. Z badań nad strukturą społeczną miasta,	Kra-
ków	1969,	s.	171.	
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Buliarnią z kilką domów plac niemały35. I barzo się to Jej Mości zdało. Lecz 
że Jej Mość panna ksieni zwierzyniecka36, także skrycie (dla przeszkody) tar
gowała to na potrzebę klasztoru, który chciała nowo w Krakowie osadzić, 
dowiedziawszy się tego Jej Mość pani wojnicka, nie zdało się jej w tym pannie 
ksieni przes[z]kadzać, gdyż z sobą w wielkiej przyjaźni żyły.

Było to z osobliwej opatrzności Bożej, bo by były szkody wielkiej i zwłoki 
nie uszły, gdyż panna ksieni kupiwszy nie mogła otrzymać dozwolenia od 
króla37 Jego Mości na budynek klasztoru, choć się o to u dworu Jego Mości ks. 
biskup krakowski i wiele inszych ludzi zacnych starało [k. 8v] i dotąd jeszcze 
pustkami ten plac stoi38. Barzo już tedy Jej Mość p[ani] wojnicka i one siostry 
troskliwe były i poniekąd w dostaniu miejsca powątpiwały, i widząc tak wielką 
trudność, zamyślawała Jej Mość, aby gdzie upatrzywszy dom sposobny nająć, 
i siostry przeprowadzić, a powoli się o miejsce starać. I ukazano Jej Mości na 
to na Grodzkiej ulicy przy kaplicy SS. Piotra i Pawła39 kamieniczkę i mało już 
na tem nie stanęło. Wyżej pomieniony przyjaciel pan Wojeński nie ustawał 
w szukaniu miejsca, i napadł na dwór Ich M. Panów Lanckorońskich40, który 
się jemu barzo podobał, blisko kościoła S. Trójce w przecznicy, dwór piękny, 

35	 	Obecnie	ulica	Wiślna	11,	plac	zakupiły	norber-
tanki	ze	Zwierzyńca.	Zob.	K.	Follprecht,	Rejestry 
gospód w Krakowie....,	s.	49.

36	 	Dorota	 Kątska	 (1558–1643)	 herbu	 Brochwicz,	
wstąpiła	do	zakonu	w	1579	roku,	ksieni	klaszto-
ru	norbertanek	na	Zwierzyńcu	w	latach	1591–
1643,	 odbudowała	 kościół	 i	 klasztor	 norber-
tanek,	 w	 okresie	 jej	 rządów	 klasztor	 zwierzy-
niecki	przeżywał	okres	prawdziwego	rozkwitu.		
A.	Dygat,	Dorota Kątska,	PSB,	t.	12,	s.	308–309;		
A.	Dygat,	A.	Rybak,	Odrodzenie klasztoru zwie-
rzynieckiego za ksieni Doroty Kątskiej (1591–
1643),	„Nasza	 Przeszłość”,	 t.	 47,	 1977,	 s.	 171–
210;	 K.	 Kramarska-Anyszek,	 Dzieje klasztoru 
norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu,	„Nasza	
Przeszłość”,	t.	47,	1977,	s.	5–169.

37	 	Zygmunt	III	Waza	(1566–1632),	król	Polski	w	la-
tach	1587–1632,	syn	króla	szwedzkiego	Jana	III	
i	Katarzyny	Jagiellonki,	córki	Zygmunta	I	Stare-
go.

38	 	Ksieni	zwierzyniecka	za	pośrednictwem	staro-
sty	gniewkowskiego	Krzysztofa	Korycińskiego	

kupiła	dla	klasztoru	trzy	kamienice	i	drewniany	
dom	przy	ulicy	Wiślnej.	Sprzeciw	miasta	i	kapi-
tuły	uniemożliwił	początkowo	wzniesienie	tam	
kolejnego	klasztoru,	długie	starania	o	fundację	
powiodły	się	dopiero	w	1633	roku,	mandat	na	
sejmie	koronacyjnym	wydał	wtedy	Władysław	
IV	 Waza.	 Kłopoty	 ksieni	 Doroty	 Kąckiej	 zwią-
zane	 z	 nową	 fundacją	 i	 jej	 przebieg	 omawia	
szczegółowo:	Diariusz o fundacyi kościoła i kon-
wentu św. Norberta,	Kraków	1860.

39	 	Kościół	SS.	Piotra	i	Pawła	przy	ulicy	Grodzkiej,	
wniesiony	przez	jezuitów,	od	1595	roku	funda-
torem	 świątyni	 był	 Zygmunt	 III	 Waza.	 Konse-
kracja	świątyni	nastąpiła	w	1635	roku.

40	 	 Dwór	 Lanckorońskich,	 ulica	 Poselska	 23,	
znajdował	 się	 między	 dworem	 Tęczyńskich	
a	 Pieniążków	 (Raczkowskich),	 w	 latach	 czter-
dziestych	 XVII	 wieku	 został	 zakupiony	 dla	
bernardynek	 za	 pośrednictwem	 wojewodziny	
rawskiej	Doroty	Sułowskiej,	wszedł	w	obręb	za-
budowań	klasztoru	sióstr	bernardynek.
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wielki wzdłuż, ale barzo wąski, którego dla drogi miejskiej rozprzestrzenić by 
się było nie mogło. Ale iż była tak wielka trudność o insze miejsce, Jej Mość 
miała już zacząć staranie około kupna. 

Była na ten czas w Krakowie panienka jedna barzo pobożna i świątobliwe
go żywota imieniem Barbara Langówna41, w tym mieście domu niepodłego, 
która dziwne łaski Boże i rewelacyje miewała. Była u wielu ludzi zacnych 
w wielkim poważaniu i mniemaniu o świętobliwości swej. Tę też przerze
czoną Jej Mość miłowała i w swych się potrzebach w jej modlitwy zalecając 
doznawała ratunku.

Jechała tedy Jej Mość tę panienką nawiedzić i o tej sprawie się z nią roz
mówić. Była bowiem panna dobrego rozsądku [k. 9] i baczenia, mówiła Jej 
Mość z nią jakie zamysły jej są, jako miejsca dostać nie może. Powiedziała jej, 
które siostry chcą na klauzurę, które też ona znała wszystkie i niektóre z nich 
w Bogu miłowała. I rozmawiając o tym z sobą, jakoby z natchnienia Boskiego 
ta panienka wyrzekła: A kiedyby Gródek? Co zdała się na ten czas rzecz nie
podobna, ale ta popierała mowy swej, żeby o Gródek postarać się, obiecując 
tę sprawę pilnie zlecić P[anu] Bogu.

Zaczym Jej Mość poniekąd wzięła nadzieję, że to do skutku przyjdzie, 
gdyż ta panna wiele rzeczy przyszłych powiedała, i nieomylnie się wypełnia
ły, jakoż rozumiemy, że o jej żywocie książki wydane będą42. Było to miejsce 
z dawna zacnej familiej Ich Mciów PP. hrabiów z Tarnowa, za wielkiemi za
sługami w Rzeczypospolitej domowi temu dane, i od wielu królów wielkiemi 
przywilejami uprzywilejowane, Gródek do tego nazwane, że tam przedtem 
gród był i sądy grodzkie w nim odprawowano. Na ten czas był jego dzierżaw

41	 	 Barbara	 Langówna	 (ok.	 1565–1621)	 pochodziła	
z	 rodziny	 mieszczan	 krakowskich,	 była	 córką	 pro-
konsula	 krakowskiego	 Jana	 Langa,	 krewną	 Jana	
Wizemberga.	Dobrodziejka	krakowskich	zakonów,	
szczególnie	 związana	 z	 krakowskimi	 jezuitami	
z	domu	św.	Barbary.	Zmarła	w	opinii	świętości	16	
września	 1621	 roku,	 jej	 pogrzeb	 odbył	 się	 2	 paź-
dziernika	tego	roku,	została	pochowana	w	krakow-
skim	kościele	św.	Barbary,	gdzie	jej	epitafium	ufun-
dował	Jan	Wizemberg.	Zob.	J.	Wielewicki,	Dziennik 
spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary 
w Krakowie od r. 1620 do r. 1629,	t.	IV,	Kraków	1899,	
s.	62–65;	M.	Rożek,	Mecenat artystyczny mieszczań-
stwa krakowskiego w XVII wieku,	Kraków	1977,	s.	40,	
127–128	 K.	 Górecka,	 Pobożne matrony i cnotliwe 

panny: epitafia mieszczanek i szlachcianek z XVI i XVII 
wieku jako źródło wiedzy o kobiecie w epoce nowożyt-
nej,	Warszawa	2006,	s.	76–78.

42	 	O	 życiu	 Barbary	 Langówny	 pisał	 istotnie	 kra-
kowski	 jezuita	 Adam	 Makowski:	 Kwiat świąto-
bliwego żywota szlachetnej Panny Barbary Langi 
wystawiony ku chwale Bożej od wielebnego ojca 
x. Adama Makowskiego S.J., w Krakowie u wdowy 
y dziedziców Franciszka Cezarego 1655.	Książka	
ta	jeszcze	w	XIX	wieku	znajdowała	się	w	biblio-
tece	sióstr	dominikanek	na	Gródku	(ADGr,	B3,	
s.	304).	Później	ukazało	się	jeszcze:	Życie świą-
tobliwej Panny Barbary Langi, zebrana krótko 
w księdze pod tytułem Matka świętych Polska,	
Kraków	1678.	
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cą Jego Mci pan Gabriel hrabia z Tarnowa, po zmarłym ojcu swym zacnym 
senatorze, kasztelanie sendomierskim dziedzic43, barzo się w tem miejscu 
jako klejnocie domu swego kochając.

Chciała jednak Jej Mość p[ani] wojnicka dalszej rady zasięgnąć i milcząc 
o tym, że od tej panny, (aby się o Gródek starała) radę miała, wdała się w roz
mowę z jednym prałatem wielebnym księdzem Sebastianem Nucerynem44 
Pisma S. doktorem, kanonikiem sendomierskim, który był na ten czas ka
znodzieja ordynariusz w kościele [k. 9v] katedralnym zamkowym, człowiek 
wielkiej pobożności, rozsądku wysokiego, a w rzeczach duchowych biegły, 
i rozsądek o nich dawać umiejący. Powiedziała mu Jej Mość wszystko co się 
w tej sprawie toczyło, (gdyż przedtym niż się o na[j]pierwsze miejsce starać 
poczęła, temu przerzeczonemu prałatowi zwierzyła się była dla otrzymania 
w tym zdrowej rady) i o trudności wielkiej w dostaniu miejsca. A zamilczaw
szy Gródka powiedziała o dworze wyżej mianowanym Ich M. PP. Lancko
rońskich, o którym słysząc przerzeczony prałat, będąc wiadom położenia 
miejsca tego barzo je zganił dla wielu słusznych przyczyn, nie mniejsza ta, 
że podle zaraz o ścianę dwór Ich Mci PP. z Tęczyna45, a na tenczas wojewody 
krakowskiego46, sąsiad potężny, zgoła nie miałyby zakonnice pokoju.

Gdy tak to miejsce ganił, dopiero wielka trwoga na Jej M. padła, która 
wszytkie przeszłe przechodziła, bo tego miejsca niesposobność widząc, in
szego nie dostać, byłaby jej była prawie rzecz nieznośna, a sióstr tych utra
pienia, strachu, bojaźni, wymówić niepodobna. Jednak nie zaniechała Jej Mci 

43	 	Gabriel	Tarnowski	(zm.	1628)	herbu	Leliwa,	syn	
Stanisława	 Tarnowskiego	 i	 Zofii	 Ocieskiej,	 od	
1620	roku	starosta	generalny	krakowski.

44	 	 Sebastian	 Nuceryn	 (1565–1635),	 teolog,	 ka-
znodzieja,	pisarz	i	tłumacz.	Od	1603	roku	pre-
fekt	 w	 seminarium	 duchownym	 w	 Krakowie,	
w	 1617	 roku	 został	 kanonikiem	 sandomier-
skim,	 przez	 wiele	 lat	 pełnił	 obowiązki	 kazno-
dziejskie	 w	 katedrze	 wawelskiej	 (1611–1635),	
zmarł	 w	 Krakowie	 23	 IX	 1635	 roku.	 H.	 Barycz,	
Sebastian Nucerinus,	PSB,	t.	23,	s.	405–407.

45	 Dwór	 Tęczyńskich,	 ulica	 Poselska	 21,	 od	 po-
łudnia	 przylegał	 do	 dworu	 Lanckorońskich,		
K.	 Follprecht,	 Rejestry gospód w Krakowie...,		
s.	 23,	 198;	 J.	 Kurtyka,	 Latyfundium Tęczyńskie. 
Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek),	Kraków	1999,	
s.	222–224.	Dwór	do	poł.	XVI	wieku	zwany	Pi-

leckim,	 później	 Tęczyńskim,	 u	 wschodniego	
krańca	ulicy	Poselskiej,	w	latach	1617–1633	na-
leżał	do	wojewody	krakowskiego	Jana	Tęczyń-
skiego,	 następnie	 wraz	 z	 ręką	 wojewodzianki	
krakowskiej	Izabeli	Tęczyńskiej	przeszedł	w	po-
siadanie	Opalińskich,	w	1694	roku	został	poda-
rowany	siostrom	bernardynkom	przez	starostę	
nowokorczyńskiego	 Stanisława	 z	 Bnina	 Opa-
lińskiego.	 Na	 miejscu	 zburzonego	 dworu	 Tę-
czyńskich	 powstał	 w	 latach	 1694–1703	 obec-
ny	kościół	św.	Józefa.	Zob.	R.	Gustaw,	Klasztor 
i kościół św. Józefa ss. bernardynek w Krakowie 
1646–1946,	Kraków	1947.

46	 Wojewoda	 krakowski	 Jan	 Tęczyński	 (1579–
1637)	herbu	Topór,	syn	wojewody	krakowskie-
go	Andrzeja	i	Zofii	Dembowskiej.	
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wyciągać go prośbą swą, aby też zdanie swe dał, o które miejsce starać by się 
mogło, mianował tenże Gródek, co i ona panna Langówna. Lecz dołożył, sta
raliśmy się barzo on na panny karmelitanki bose, nie chciano go przedać, ale 
jednak spróbować nie wadzi. 

Czem barzo ucieszona w tak wielkim zatrwożeniu [k. 10] otuchę niejaką 
wzięła, że się ten prałat z oną panną w zdaniu swym zgodził. Pożegnawszy 
się z nim, widziała się z wieleb[nym] ojcem Mikołajem wyżej mianowanym, 
z którym się w tych rzeczach wszystkich znosiła i był tej sprawie barzo życz
liwy i przychylny. Powiedziała mu wszytkie swe z księdzem Nucerynem roz
mowy. A iż ten ojciec z Ich Mościami pany z Tarnowa znajomość i zachowanie 
jeszcze z rodziców Ich Mości miał, namówiła się z nim, aby on do Jego Mci 
p[ana] z Tarnowa poszedł, który na ten czas w Krakowie na Gródku był. 

Tam wdzięcznie barzo przyjęty od Jego Mci w rozmowie powiedział, że 
mają być zakonnice nowe w Krakowie, (nie powiedział jednak aby Dominika 
S.) potrzebują miejsca na klasztor, a dostać nie mogą. Kiedy by WM Mci
wy panie dla przysługi swej u Boga, chciał życzyć miejsca tego za pieniądze 
słuszne. Zdarzył P[an] Bóg, że nie odmówił i owszem pochwalił, że miejsce 
to prawie by na klasztor służyło, z małem kosztem miały by kościół, jedno 
sklepić, acz jako człowiek świecki, położenia klasztoru niewiadomy, mówił 
to, bo się ten budynek ni na co nie przydał jako się potem pokazało. I tak 
między nadzieją zostawił tego ojca.

Z czego Jej Mość pani wojnicka i siostry wzięły wielką nadzieję w łasce 
Bożej, że to do skutku przyjdzie, i za tę sprawę przez ustawiczne msze ś[wię
te] o Duchu S. u grobu Jacka S.47 Pana [k. 10v] Boga prosiły, w wielkim jednak 
milczeniu tę sprawę mając, na czym wiele zależało, aby jako na[j]tajemniej 
w tem postępować dla wielu przeszkód, których za ogłoszeniem nie uszłoby 
się było. Dziwna i to sprawa Boża, że P[an] Bóg przez śmierć znosił tych, 
przez które by było ogłoszenie być mogło. Służyła Jej Mości p[ani] wojnickiej 
szlachcianka jedna, powinna bliska przełożonej na ten czas ich, przed którą 
jako domową, nie mogłaby się była Jej M. ukryć, a pewnie by była przed swo

47	 	 Kaplica	 św.	 Jacka	 w	 kościele	 św.	 Trójcy,	 pier-
wotna	 wzniesiona	 w	 latach	 1537–1543,	 na-
stępnie	 gruntownie	 przebudowana	 w	 latach	
1614–1618	 staraniem	 prowincjała	 Antoniego	
Radkowskiego,	później	 liczne	prace	w	kaplicy	

prowadzono	 za	 przeora	 Erazma	 Koniuszow-
skiego.	Około	1700	roku	kaplica	została	ozdo-
biona	stiukami	przez	Baltazara	Fontanę	i	poli-
chromią	wykonaną	przez	Karola	Dankwarta.
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ją powinną tego nie zamilczała. Białogłowa była nie stara, zdrowa, prędziuch
no zachorzawszy umarła. W ichże zaś zgromadzeniu była siostra jedna, która 
widząc tych sióstr pięci schadzki, rozmowy, poczęła ich szlakować48 i głosem 
mówić, że coś robią, ustawicznie się schodzą i miała już po nich pilne oko, i ta 
zachorzawszy, przez śmierć ustąpiła.

Ale i to nie mniejsza opatrzność Boża. Miały licencyją od o[jca] prowin
cjała, bez ukazowania listów przełożonej, w tej sprawie do Jej Mości p[ani] 
wojnickiej, i gdzie trzeba pisać, i także je brać49, bywało to, że przełożonej 
oddawano listy do nich należące, o tej sprawie szeroko pisano, żadnego z tych 
nie czytając oddawała.

Wtem umarł brat rodzony Jej Mości paniej wojnickiej, sławnej pamięci 
pan miecznik koronny50, Jej Mość dla zabawy51 swej za licencyją ojca przeora 
krakowskiego, którym na ten czas był wielebny ojciec Erazm Koniuszowski52 
doktor Pisma S., wzięła z sobą dwie siestrze do Dobczyc53, [k. 11] sio[strę] 
Ludwinę Koperną i sio[strę] Benedyktę Łunakowską, z niemi ustawicznie 
o tem rozmawiając, w szukaniu sposobów uspokoić się nie mogła.

Stamtąd wyprawiła do Jego Mości p[ana] z Tarnowa, który na ten czas we 
Zborowie54 majętności swej mieszkał, wielebnego prałata Jego Mości księ

48	 	Szlakować	–	podpatrywać,	śledzić.
49	 	Zezwolenie	prowincjała	było	potrzebne,	gdyż	

prowadzenie	 tego	 typu	 korespondencji	 bez	
zgody	 przełożonej	 zaliczano	 do	 cięższych	
przewinień.	Jak	podaje	reguła	tercjarek	domi-
nikańskich	 w	 artykule	 omawiającym	 rodza-
je	 cięższych	 win,	 zaliczano	 również	 do	 nich	
przypadek,	 w	 którym	 tercjarka	 „Jeśliby	 listki	
abo	 kartkę	 pisaną,	 choć	 bez	 pieczęci,	 abo	 na	
tabulkach	 jakich,	 abo	 na	 wosku,	 bez	 dozwo-
lenia	 komu	 posłała,	 abo	 wzięła,	 abo	 czytała,	
abo	czytać	sobie	kazała”.	M.	Borkowska,	Mikołaj 
z Mościsk i reguła tercjarek dominikańskich,	„Na-
sza	Przeszłość”,	t.	92,	1999,	s.	206.

50	 	Stanisław	Branicki	herbu	Gryf	(ok.	1574–1620),	
od	1605	roku	miecznik	koronny.

51	 	Zabawa	–	zajęcie,	zatrudnienie,	praca.
52	 	 Erazm	 Koniuszowski	 śluby	 zakonne	 złożył	

29	 X	 1589	 roku	 w	 Krakowie,	 odbył	 studia	 we	

Włoszech.	 Czterokrotnie	 pełnił	 funkcję	 prze-
ora	konwentu	św.	Trójcy	w	Krakowie:	w	latach	
1607–1611;	 1614–1622,	 po	 raz	 ostatni	 został	
wybrany	na	ten	urząd	11	X	1628	roku	 i	pełnił	
go	do	roku	1630,	w	 lipcu	na	 jego	miejsce	zo-
stał	 wybrany	 Jan	 Chrzciciel	 Zamojski.	 Erazm	
Koniuszowski	zmarł	w	Krakowie	8	IX	1630	roku.	
Dzięki	 jego	 staraniom	 przeprowadzono	 wiele	
prac	w	kościele	i	klasztorze,	w	tym	czasie	mia-
no	przebudować	refektarz,	nowicjat	i	bibliote-
kę,	ukończono	kaplicę	św.	Jacka,	rozpoczęła	się	
również	budowa	domu	na	Prądniku.

53	 	Dobczyce,	miasteczko,	starostwo	niegrodowe	
dobczyckie	Lubomirscy	otrzymali	od	króla	już	
w	1585	roku.	

54	 	 Zborów	 (Zborówek),	 własność	 Tarnowskich,	
miejscowość	położona	kilkanaście	kilometrów	
pod	Krakowem.

Kronika abo opisanie… 41



dza Grzegorza Królikowskiego55, tedy plebana dobczyckiego, teraz dzieka
na sądeckiego i plebana grybowskiego, który nie powiadając się kto był dla 
słusznych przyczyn, powiedział, żem jest posłany do WMci Mość: Miłościwy 
panie w sprawie Bożej. Persona jedna zacna potrzebuje miejsca na fundacyją 
nowych zakonnic, o czym WM już wiesz przez ojca Mikołaja dominikana, 
prosi usilnie, abyś na tę sprawę użyczył Gródka za słuszne pieniądze, wiele 
rzeczy Jego Mość perswadując, i jako sobie wiele tem u Boga zasłuży, że ja
koż był to prałat rozsądny, wymowny, wielkiej roztropności, a z pobożności 
swej tej sprawie barzo przychylny i życzliwy. Wymógł to na nim, że poniekąd 
przyobiecał mówiąc: Niechaj te zakonnice Pana Boga proszą, aby mię to do
szło, o co się staram (a było starostwo krakowskie), tedy mogę im przedać. 

Z tym odjechał on to prałat. Powróciwszy się do Dobczyc, i przyniósłszy 
na poły obietnicę, z jaką wielką radością był od Jej Mości przyjęty trudno wy
pisać. Odjechały też siostry do klasztora do owych trzech, które były w domu 
z wesołą nowiną. Zatem nastąpiły trwogi wielkie od Tatar, przyjechała Jej 
Mość pani wojnicka do Krakowa dla bezpieczeństwa swego, mieszkała na 
zamku krakowskim.

[k. 11v] Znowu prosiła o dwie siestrze, które mieszkały zaś przy niej dla 
uciechy jej, jakoż w tak cieżkim utrapieniu, które P[an] Bóg był na Jej Mość 
dopuścieł, za pojmaniem od Turka Jego Mości pana Stanisława Koniecpol
skiego z Koniecpola56, hetmana polnego w Królestwie Polskim, wieluńskiego, 
żarnowskiego starosty, zięcia Jej Mości, tę samą uciechę miała i wielki czas na 
zabawie tej trawiła, obmyśliwając jakoby te rzeczy skutek swój wzięły, a z sio
strami rozmawiając o odmianie życia ich w klauzurze i obserwancyi zakon
nej, wielce się cieszyła.

W ten czas te siostry myślały w tercjańskim stanie klauzurę przyjąć, we
dług ich praw, które im były w ręce wpadły reformowanych sióstr klasztoru 
sochaczewskiego57, nie odprawiając oficjum58 wielkiego kościelnego.

55	 	Grzegorz	Królikowski,	dziekan	i	oficjał	sądecki,	
pleban	dobczycki	i	grybowski,	pochodził	z	ro-
dziny	legitymujacej	się	herbem	Poraj,	osiadłej	
w	województwie	sandomierskim.	K.	Niesiecki,	
Herbarz polski,	t.	V,	Lipsk	1840,	s.	386.

56	 Hetman	 Stanisław	 Koniecpolski	 (ok.	 1594–
1646)	herbu	Pobóg	dostał	się	do	niewoli	turec-
kiej	po	bitwie	pod	Cecorą,	w	październiku	1620	

roku.	Zob.	W.	Czapliński,	Stanisław Koniecpolski,	
PSB,	t.	13,	s.	523–527.	

57	 	W	Sochaczewie	znajdował	się	klasztor	domini-
kanek	fundacji	Rozalii	 i	Stanisława	Radziejow-
skich,	 w	 1612	 roku	 przebywające	 tam	 siostry	
przyjęły	statut	mniszek.

58	 Oficjum	–	wspólne	modlitwy	chórowe.

Kronika fundacyjna klasztoru ss. Dominikanek42



Mając już Jej Mość nadzieję w dostaniu Gródka, a w siostrach nieustawa
jące pragnienie klauzury, wezwała do siebie tamże na zamek wieleb[nego] 
ojca przeora wyżej mianowanego, z wiele[bnym] ojcem Chryzostomem59 Pi
sma S. doktorem, kaznodzieją na ten czas u S. Trójce, dopiero powiedziała 
ojcom co zamyśla, i jako się o miejsce stara, i które siostry podjęłyby się klau
zury, a obaczywszy, że ojcowie tego radzi słuchają i cieszą się z tego barzo, 
przyzwała tych sióstr, które przy niej mieszkały, którem oni błogosławiąc, 
pomoc wszelaką i radę obiecowali. Ozwały się siostry, że w tercyńskim sta
nie klauzurę przyjąć chcą. Na to ojciec przeor powiedział: mali być klauzura 
i obserwancyja zakonna, niechże będzie według praw sióstr wtórego habitu, 
[k. 12] inaczej ja o tym wiedzieć nie chcę. Dał racyje potężne. A siostry będąc 
gotowe na wszytko sporządzenie i upodobanie przełożonych, chętnie na to 
pozwoliły. Trochę im trwogi czyniło mięsa nie jeść, pościeli i płótna nie uży
wać, lecz nie tak, aby ich osłabić w przedsięwzięciu miało. A teraz wielce mu 
za to powinny, bo się stanem swym wielce kontentują.

Kiedy tak już rzeczy były sporządzone, woli Bożej tylko w sposobieniu60 
miejsca czekały. Nastąpił sejm61. Jego Mości panu z Tarnowa dano starostwo 
krakowskie. Jaka radość padła, kto tego oczekiwał wypisać trudno, ponieważ 
pod tą kondycyją62 obiecał był Gródek przedać. Roku 1621 w styczniu wje
chał na starostwo krakowskie przerzeczony pan z Tarnowa, a przerzeczony 
ks. Królikowski już na przyjazd jego w Krakowie czekał czasu pogodnego, 
aby mu się stawić czekając.

A Pan Bóg sprawił, że zaraz po wjechaniu na starostwo, posłał do ojca 
Mikołaja doktora, pytając się o tym prałacie, który się o kupno Gródka na za
konnice starał, o którego oczekiwaniu na Jego Mość powiedział ojciec Miko
łaj. Przyzwał tedy księdza Królikowskiego, i powiedział pan starosta, że chce 
obietnicy dosyć czynić. Zaczym ksiądz Królikowski prosił o cenę. Zaczynił 
tedy pan starosta Gródek za trzydzieści tysięcy, co niepodobna była. Ozwał 

59	 	Jan	Chryzostom	z	Robczyc	śluby	zakonne	zło-
żył	w	Krakowie	2	VI	1590	roku,	w	1593	roku	zo-
stał	wyznaczony	na	studia	do	Bolonii.	W	1605	
i	 1612	 roku	 brał	 udział	 w	 kapitułach	 general-
nych	zakonu	w	Hiszpanii	i	we	Włoszech,	w	1610	
roku	został	wybrany	prowincjałem.	W	dniu	5	VII	
1622	roku	został	wybrany	przeorem	konwentu	
krakowskiego,	zastąpił	na	tym	urzędzie	Erazma	

Koniuszowskiego,	 pełnił	 tę	 funkcję	 do	 1626	
roku,	kiedy	to	jego	miejsce	zajął	Tomasz	Różań-
ski.	Jan	Chryzostom	z	Robczyc	zmarł	w	Krako-
wie	w	dniu	5	VI	1635	roku.	

60	 	Sposobić	–	przygotowywać,	urządzać.
61	 	 Sejm	 zwyczajny	 zebrał	 się	 w	 Warszawie	 3	 XI	

1620	roku,	trwał	do	11	XII	tego	roku.	
62	 	Kondycyja	–	warunek.
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się na to ks. Królikowski, że to niepodobna rzecz, aby się na taką sumę miały 
zdobyć te zakonnice. Co odniósłszy siostrom, wielce ich zatrwożył.

Nazajutrz przyszedł pytając Jego Mości, [k.12v] jako się namyślił. Powie
dział, żem tam posłał wiertelniki63 s[z]acować. Przyjdzie ks. Królikowski na 
Gródek, obaczy ano szyby liczą, ławki, zamki dla szacunku, poszedł znowu 
do niego, prosząc aby tych rzeczy na takowe szacunki nie dawał, gdyż nie 
przystoi to tobie osobie zacnej, aby tak grubi ludzie i podłej kondycyi między 
tobą a kościołem rzeczy takie moderować mieli. Ano wymową swoją i potęż
nymi racjami, wymógł to, że onym ludziom z Gródka zejść kazał. O czym ks. 
Królikowski dał znać ojcu przeorowi, który i z ojcem Chryzostomem dokto
rem poszedł do pana starosty, i tamże przy księdzu Królikowskim ozwali się, 
że to na ich zakonu siostry, i prosili aby słuszną cenę podał, na koniec, aby na 
przyjaciela obydwu stron sprawę tę puścił. 

Podali ojcowie wielkiego przyjaciela zakonu swego Jego Mość pana Mi
chałowskiegoa wojskiego lubelskiego64, a pan starosta z swej strony podał 
powinnego swego J.M. pana Sebestyjana Minora z Przybysławic65, który też 
był dobrym przyjacielem tych tam sióstr i wujem rodzonym siostry Ludwiny 
Kopernej.

Poszedłszy tedy obadwa z ojcami na Gródek, przypatrzywszy się tak bu
dynkom, jako i placom, nie tak jako było w rozumieniu ludzkim i samego 
pana starosty sposobnym, powiedzieli mu, że ci zakonnicy samę tylko po
trzebę kupić chcą. A ojcowie i ksiądz Królikowski następowali usilnemi proś
bami, aby już więcej nie zwłóczył, a wolę swą powiedziawszy już temu koniec 
uczynił, czego im też owi Ich Moście przyjaciele na to wysadzeni pomagali.

a	 W	 tekście	 pozostawiono	 miejsce	 na	 wpisanie	
imienia.	

63	 Wiertelnik	 –	 urzędnik	 miejski,	 występujący	
jako	przysięgły	rzeczoznawca	w	sprawach	bu-
dowlanych.

64	 Melchior	 Michałowski	 (1572–1625)	 herbu	 Ja-
sieńczyk,	pisarz	grodzki,	podstarości	i	podsędek	
krakowski,	od	11	VII	1620	roku	wojski	lubelski.	
Wielki	 dobrodziej	 krakowskich	 dominikanów,	
jego	 epitafium	 znajduje	 się	 na	 krużgankach	
krakowskiego	 klasztoru,	 do	 jego	 rodziny	 na-
leżała	kamienica	w	Krakowie	przy	ulicy	Grodz-
kiej	46.	Zob.	Katalog zabytków sztuki w Polsce,	

t.	 IV,	 Miasto Kraków,	 cz.	 III,	 Kościoły i klaszto-
ry Śródmieścia,	 cz.	 2,	 pod	 red.	 A.	 Bochnaka		
i	J.	Samka,	Warszawa	1978 (dalej:	KZSP),	s.	165;	
K.	 Follprecht,	 Rejestry gospód w Krakowie...,		
s.	 16	 i	 191.	 Synem	 Melchiora	 Michałowskiego	
był	kasztelan	biecki,	znany	siedemnastowiecz-
ny	 pamiętnikarz	 Jakub	 Michałowski,	 A.	 Przy-
boś,	Jakub Michałowski,	PSB,	t.	20,	s.	652–654.

65	 Sebastian	Ligęza	Minor	z	Przybysławic,	rodzina	
Minorów	 herbu	 Półkozic	 znana	 była	 w	 woje-
wództwie	 krakowskim,	 K.	 Niesiecki,	 Herbarz 
polski,	t.	VI,	Lipsk	1841,	s.	416–417.
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Znowu pan starosta dał cenę dziesięć tysięcy. Prosili pilnie aby Jego Mość 
zelżał, [k. 13] powiedział tedy, że już mniej żadną miarą nie wezmę jeno ośm 
tysięcy. Ale iż gotowych nie było, prosili go aby poczekał. Stanęło na tem, że 
trzech tysięcy czekać będzie do roku, to jest do przyszłych Trzech Królów66, 
a pięć tysięcy aby dziś oddali, pod kondycyją barzo straszną. Jeśli dziś nie da
dzą tych pięci tysięcy z kontraktu nic. Bo się starali ojcowie jezuici na ten czas 
o ten Gródek na zakonnice S. Benedykta w Sendomierzu67 mieszkające. 

Barzo się siostrom ono sekretne chowanie tej sprawy przydało. Kiedy by 
to było przyszło do wiadomości ludzkiej, możono by było dać za Gródek wię
cej. Jakoż J.M. ks. biskup krakowski dowiedziawszy się potem, że na klasztor 
Gródek kupiono, żałował, że nie wiedział, aby go miano przedać, mówiąc, 
żeby był zań dał więcej na potrzebę zakonnic zwierzynieckich. A to p[an] 
starosta dotrzymał słowa, że się tu pierwej starać poczęto. Strasznaż to była 
kondycyja ojcom, bo wiedzieli, ze siostry nie miały tej sumy, a sami też na
tenczas mieli swoje trudności. W nadzieje jednak łaski Bożej pozwolili dziś 
dać pięć tysięcy.

Przyszedł ojciec Chryzostom do siostry Ludwiny Kopernej jako dawniej 
w zakonie między niemi, powiedział targ i kondycyją. O, z jaką pociechą to 
siostry przyjęły tę tak pożądanie oczekiwaną nowinę. Z drugiej strony padł 
wielki strach, gdzie się tak prędko na tak wielką sumę im ubogim zakonnicom 
zdobyć, ponieważ jeszcze dobrodziejki ich Jej Mości paniej [k. 13v] wojnic
kiej w Krakowie nie było. Acz ksiądz Królikowski i siostry o wszytkim się z Jej 
Mością znosiły. Do tego, iż było to bez wiadomości przełożonej ich, a bez jej 
licencyi z klasztoru wyniść nie mogły, dla starania się o pieniądze. Zewsząd 
im było trudno. A jednak siostry z radości rozumiały, że już koniec. 

Kapłan jeden świecki dał był do schowania jednej z tych sióstr za wiado
mością przełożonej złotych s[z]eść set. Prosiły te siostry onego kapłana, aby 
im niemi dogodził. Dziwna sprawa Boża, bo u tego kapłana nie było nadzie
je dostać, przecie zaraz pozwolił onych pieniędzy wziąć. Miały między sobą 
złotych sto, które była J.M. pani wojnicka przedtem dała na budowanie celi 
w tem tam miejscu siestrze Teresie Bobowskiej, a co na potrzeby swe miała 

66	 6	I	1622.
67	 Klasztor	 sióstr	 benedyktynek	 w	 Sandomierzu	

istniał	 od	 1615	 roku,	 zakonnice	 przybyły	 tam	
z	 Chełmna.	 Zob.	 J.	 Gajkowski,	 Benedyktynki 
sandomierskie,	 Sandomierz	 1917;	 A.	 Szylar,	

Kościół św. Michała w Sandomierzu: fundacja 
i dzieje świątyni do kasaty klasztoru benedykty-
nek w 1903 roku,	„Nasza	Przeszłość”,	t.	99,	2003,		
s.	215–257.
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złotych sto siedmdziesiąt siostra Ludwina dała. A było też u nich jałmużny od 
niejakiej paniej z domu Łonakowskiej Horodeckiej złotych trzydzieści. I to 
była ich najpierwsza jałmużna na to. To złożywszy oddały ojcom do klaszto
ra, bo już słudzy pana starościni przyszli byli pieniądze liczyć.

Daleko tu jeszcze było piąci tysięcy w czasie tak krótkim. Był w Krakowie 
Jej Mość p[ani] wojnickiej arendarz p[an] Kruszyński, który przywiózł dla 
niektórych kontraktów Jej Mości [k. 14] złotych półtrzecia tysiąca68, acz po 
prawdzie siostry tylko dwa tysiąca od Jej Mości obiecane miały. Jednak ksiądz 
Królikowski i siostry poważyli się w nadzieję łaski Jej Mości wziąć od niego 
one półtrzecia tysiąca, a dano Jej Mości znać prędko, która z wielką chęcią 
pozwoliła i do pana Kruszyńskiego, aby się o więcej starał pisała. Ten, iż miał 
swoich s[z]eść set złotych pożyczył, a Jej Mość potem z wielką chęcią odda
ła mu. Jeszcze tysiąca złotych niedostawało. Była wielmożna pani Krystyna 
z Gajowa69, małżonka pozostała zacnego wielkiej familii człowieka sław
nej pamięci Aleksandra margrabie z Mirowa Myszkowskiego70, kasztelana 
oświęcimskiego, białogłowa barzo pobożna i ślub czystości wdowiej mająca, 
który solennie w kościele S. Trójce czyniła w ręku Jego Mości ks. sufragana 
krakowskiego, przy wielu osób zacnych obojej płci i ta była na[j]pierwsza 
naszego wieku, która takowy ślub jawnie z obrzędami według pozwolenia 
kościelnego odprawowała. Ta z sio[strą] Ludwiną Koperną, jeszcze dzieciną 
bywszy miała znajomość i była na nie barzo łaskawa. Tej też ta siostra zwie
rzyła się była tego zamysłu swego i inszych sióstr. Acz Jej Mość pani wojnicka 
jako pokrewnej swej, widząc ją wielkiego statku71 i rozsądku zwierzyła się 
jej też tego. Tejże siestrze wyżej pomienionej Jej Mość p[ani] oświęcimska 
obiecała jałmużnę, kiedy te zamysły P[an] Bóg do skutku przyprowadzi, nie 
mianując jako wiele.

Wiedziała ta siostra, że tam pewna jałmużna, ale jako wielka, wiedzieć 
[k.14v] było trudno. Poszła do niej z sio[strą] Teresą Bobowską, oznajmując jej 

68	 	Półtrzecia	tysiąca	–	dwa	i	pół	tysiąca.
69	 	 Kasztelanowa	 oświęcimska	 Krystyna	 z	 Gajew-

skich	 Myszkowska,	 miała	 być	 córką	 Andrzeja	
Gajewskiego	herbu	Sulima,	druga	żona	Aleksan-
dra	 Myszkowskiego,	 dobrodziejka	 krakowskich	
dominikanów	 i	 jezuitów,	 zmarła	 w	 1659	 roku,	
została	pochowana	u	krakowskich	jezuitów.

70	 	 Aleksander	 Myszkowski	 herbu	 Jastrzębiec,	
margrabia	 na	 Mirowie	 z	 Przeciszowa,	 jeden	

z	 synów	 Zygmunta	 Myszkowskiego	 i	 Beaty	
Przerębskiej,	 kasztelan	 oświęcimski	 od	 1611	
roku,	 zmarł	 w	 lipcu	 1617	 roku.	 Aleksander	
Myszkowski	 był	 bratem	 marszałka	 wielkiego	
koronnego	 Zygmunta	 Gonzagi-Myszkowskie-
go,	ich	fundacją	była	przeznaczona	na	mauzo-
leum	rodowe	kaplica	św.	Dominika	(Myszkow-
skich)	wzniesiona	przy	kościele	św.	Trójcy.

71	 	Statek	–	powaga,	stateczność,	stałość.
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sióstr pociechę w dostaniu miejsca, i upominając się przy tym obietnice. Która 
na ten czas, acz miała swoje wielkie trudności i potrzeby, jednak zaraz chętnie 
z skrzynki swej sto czerwonych złotych72 wziąwszy dała, które (jako sama Jej 
Mość tym siostrom powiedziała) od nagłej potrzeby chowała, obiecując tysiąca 
złotych dołożyć, i dołożyła tegoż dnia. Nie tylko za jałmużnę, ale i za dogodę 
w tak gwałtownej potrzebie wielce jej to zgromadzenie powinno.

Ano sprawił P[an] Bóg z swojej wielkiej dobroci, że te siostry onegoż dnia 
oddały pięć tysięcy złotych panu staroście przez ojców. Zostały jeszcze winny 
Jego Mości złotych trzy tysiące, za które ojciec przeor z konwentem zapisał 
się, dla czego zapis na Gródek ojcom służył.

Wzięli tedy ojcowie zaraz posesyją. A iż wszytek konwent S. Trójce oprócz 
tych trzech starszych ojców, o których wyżej częsta wzmianka jest nic o tem 
nie wiedział, było to u nich w wielkim podziwieniu, a w kościele przyszedł 
do przełożonej ich ojciec Jakub73 na ten czas subprzeor, winszując jej s[z]czę
śliwego kupna Gródka i dalszego postępku. Ona iż o tem nic nie wiedziała, 
dobrze, że o wielki s[z]wank zdrowia nie przyszła. Bo iż była białogłowa roz
sądna, zaraz zrozumiała, że jej przyjdzie zbyć sióstr, zwłaszcza tych, które 
ona barzo miłowała, z jakim żalem tego i z siostrami wszytkiemi zażywała, 
wypisać niepodobna.

W Gródku nie mogło się nic począć w sporządzeniu na klasztor, [k. 15] bo 
p[an] starosta wymówił był, aby najemników do S. Wojciecha74 nie ruszano, 
których tam niemało było. Siostry dały znać ojcu prowincjałowi, że już kup
no Gródka stanęło, barzo się z tego ucieszył.

Była kamieniczka przyległa Gródkowi między bramą Mikołajską75 
a Gródkiem, złotnika Pełczyńskiego76. Ksiądz Królikowski, bywając często 
u tego rzemieślnika upatrzył to, że ta kamieniczka byłaby barzo potrzebna 

72	 Czerwony	złoty	=	dukat	=	18	złp	=	wagowo	3,5	g.
73	 Jakub	 (Krystanowic)	 Krzysztanowicz,	 śluby	

zakonne	złożył	12	II	1593	roku	w	Krakowie,	ka-
znodzieja	generalny.	Został	wybrany	subprze-
orem	klasztoru	krakowskiego	w	dniu	4	stycznia	
1619	roku,	pełnił	on	wcześniej	również	funkcję	
przeora	 w	Toruniu.	 Jak	 podaje	 jedno	 z	 źródeł	
„mortuus	appoplexia	in	itinere,	sepultus	in	Jo-
dłownik”.	ADKr,	Kr	11,	k.	34–34v;	Kr	9,	s.	17.

74	 	23	IV.
75	 	Brama	Mikołajska,	jedna	z	bram	miejskich	Kra-

kowa,	zamykała	kiedyś	wylot	ulicy	Mikołajskiej,	

została	rozebrana	na	początku	XIX	wieku.	Zob.	
S.	 Tomkowicz,	 Ulice i place Krakowa w ciągu 
dziejów…,	s.	119–121.

76	 Złotnik	 krakowski	 Bartłomiej	 Pełczyński	 wraz	
z	małżonką	Katarzyną,	córką	Doroty	 i	Leonar-
da	Żebrowskiego,	zegarmistrza	krakowskiego.	
W	dniu	3	III	1621	roku	Anna	Lubomirska	kupiła	
od	 nich	 kamienicę,	 przekazała	 ją	 później	 sio-
strom	dominikankom	na	Gródku.	Dokumenty	
związane	z	zakupem:	ADGr,	B1,	k.	56v–61.
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Gródkowi dla sposobniejszego sporządzenia klasztoru. Perswadował to sio
strom, którym zdało się na samym Gródku dla jego sławy dosyć i za rzecz 
niepotrzebną rozumiały kupować ją, bo i sumptu nie było, a czuły się w kilku 
tysięcy być dłużne. Lecz nie przestawał ksiądz Królikowski prowadzić ich do 
tego i Jej Mości pani wojnickiej pokazał wielką potrzebę tej to kamieniczki, 
zaczym przestały siostry na radzie jego. Zapłaciły ją, dały za nią złotych trzy
naście set, a wyderkafu77 na niej zostało na Akademią złotych dwieście, który 
do tego czasu siostry płacą.

Na zapłatę tej kamieniczki skąd były pieniądze? Jego Mość p[an] Grębo
szowski78 dał był do siostry Ludwiny Kopernej powinnej swej córeczkę swoją 
Konstancją79 imieniem na ćwiczenie i naukę, który dał złotych tysiąc ad ratio-
nem80 jej posagu, jeśli w zakonie zostanie, acz deklarował się potym jeśli nie 
zostanie, żeby już był nie brał tej sumy, ale ją klasztorowi darował. Od Jego 
Mości ks. biskupa krakowskiego złotych sto. Od pana Piotra Szymońskiego 
starszego sługi Jej Mości p[ani] wojnickiej złotych sto, od Jej M[ości] paniej 
Katarzyny [k. 15v] z Nowej Wsi Lipskiej81 zło[tych] pięćdziesiąt. Od panny 
Barbary Langówny złotych pięćdziesiąt. Barzo się im ta kamieniczka przyda
ła, bo i owszem w Gródku tylko plac dosyć ścisły, a w tej kamieniczce wszyst
ko swoje mieszkanie aż dotąd mają. Na gródkowym placu bez niej klasztor 
żadną miarą stanąć by nie mógł. 

Było trudności dosyć w kupnie tej kamieniczki, bo zapisów w księgi miej
skie krakowskie żadną miarą przyjąć nie chciano, dla zakazania króla Jego 
M[ości], aż ten sposób prawny naleziono, że w Kazimierzu zapis przyjęto, 
i to siostrom służyć nie mógł, jedno Jej Mości paniej wojnickiej, a potem 
uczyniła Jej Mość wlewek prawa82 na zakonnice. A za podaniem pogody, i od
mianą nowego wójta wprowadzono w księgi miejskie krakowskie, a to za pil

77	 Wyderkaf	(census	reemptionis)	–	czynsz	wykup-
ny,	 kupno	 renty	 zabezpieczone	 na	 dochodach	
z	określonych	dóbr	z	prawem	jej	skupu,	co	na-
stępowało	przez	zwrot	sumy	kupna	właścicielo-
wi	 kapitału,	 w	 praktyce	 –	 pobieranie	 procentu	
od	sumy	zapisanej	na	nieruchomości.

78	 Teodor	Gręboszowski	(Gremboszowski)	herbu	
Nieczuja,	 syn	 Adama,	 właściciel	 Gręboszowa	
w	powiecie	wiślickim.

79	 Konstancja	Gręboszowska,	córka	Teodora	i	Zo-
fii	Broniarskiej,	jej	obłóczyny	na	Gródku	odbyły	

się	19	II	1623	roku,	zmarła	w	dniu	15	września	
1684	roku.

80	 	Ad	rationem	–	tytułem.
81	 	 Być	 może	 wspomniana	 osoba	 to	 Katarzyna	

z	Wierzbickich	 Lipska,	 żona	 Adama	 Lipskiego	
herbu	Grabie	(ok.	1575–1633),	dworzanina	Zyg-
munta	III,	chorążego	bełzkiego	w	latach	1625–
1634,	 zob.	 A.	 Kersten,	 Adam Lipski,	 PSB,	 t.	 17,		
s.	414–415.

82	 	Wlewek	prawa	–	cesja,	przeniesienie	prawa.
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nem staraniem księdza Królikowskiego, któremu wiele jest to zgromadzenie 
w swoim bogomodlstwie przed Panem Bogiem powinno, bo jego starania, 
prace, niewczasy83 podróżne, które z pobożności swej, a dobrego afektu prze
ciwko tej sprawie podejmował, wypisać nie podobna.

A iż wedle praw kościelnych i zakonnych miało poprzedzić pozwolenie 
władzy biskupiej i generalskiej. Dla tegoż najpierw o to się starano, aby Jej 
Mość ks. biskup krakowski, którym na ten czas był przewielebny ksiądz Mar
cin Szyszkowski84, na to pozwolił, ten zesłał komisarze swe, dwu kanoników 
krakowskich, wielebnych księdza Jakuba Ostrowskiego85 i księdza Wojciecha 
Wielickiego86, [k. 16] którzy egzekucją swej komisji czyniąc rewidowali miej
sce dnia 18 marca roku 1621. A uznawszy miejsce sposobne na klasztor przed 
niem schwalali.

Zaczym jako pasterz diecezyji krakowskiej cridę87 wydał dnia wtórego 
kwietnia88. Na którą iż się nie nalazł żaden przeciwny, dał licencyją na bu
dowanie klasztoru, tą kondycyją, aby opatrzenie co rychlej stanęło. Potem 
tenże pasterz dał licencyją na jeden gmach, aby w nim mogły się odprawować 
msze, kazania i oficja dnia 29 czerwca roku 1621.

A gdy rzeczy tak stanęły, te siostry myślały o tem, aby z pośrodka siebie 
jedną za starszą obrały. Przypadły wszystkie na siostrę Ludwinę Koperną, dla 
której owe cztery namówiwszy się z sobą do celle jej przyszły, prosząc aby 
urząd przyjęła i tych prac, które się już otwierały w sporządzaniu klasztora, 
podjąć się nie wzbraniała, pokazując jej, że kiedy to nie będzie jednej zlecone, 
aby o tem staranie miała, te rzeczy pójdą na zwłokę, i jedna na drugą patrząc, 
żadna nie będzie mogła ni w czem śmiele postąpić. W czym widząc pomie
niona siostra wolę Bożą i miłość siestrzyńską, zbronić się temu nie mogła, 
jednak na wolą i zdanie przełożonych się oddawała.

83	 	Niewczas	–	niewygoda.
84	 Marcin	Szyszkowski	(1554–1630),	kanonik	kra-

kowski,	od	1607	roku	biskup	płocki,	biskup	kra-
kowski	w	latach	1616–1630.	

85	 Jakub	Ostrowski	 (zm.	1638)	herbu	Nałęcz,	ka-
nonik	krakowski,	pisarz	polemiczny,	popularny	
kaznodzieja,	 wygłaszał	 kazanie	 na	 uroczysto-
ściach	 pogrzebowych	 Zygmunta	 III	 i	 królowej	

Konstancji,	kilka	jego	kazań	zostało	wydanych	
drukiem.	 Zob.	 H.	 Kowalska,	 Jakub Ostrowski,	
PSB,	t.	24,	s.	551–552.

86	 	Wojciech	Wielicki	(zm.	1634)	herbu	Lubicz,	ka-
nonik	krakowski.

87	 	Crida	–	publiczne	wezwanie	wszystkich	zainte-
resowanych	do	stawienia	się	w	danej	sprawie.	

88	 	2	IV	1621.
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W tem ich postępku znać, że nie dla pragnienia wolności i urzędów te 
rzeczy przedsięwzięły. Tejże siestrze potem ojciec prowincjał zlecił gospodar
stwo. Ta staraniem swoim zasięgając ratunków ludzkich przez prośbę, całe 
lato spasabiała miejsce na kształt konwentu.

W samym Gródku tylko kościół, z jednego sklepu89, [k. 16v] z drugie
go sklepu podle fortę, w której postawiono koło dla odbierania i wydawania 
rzeczy, i krata żelazna do rozmowy z ludźmi. A drugie gmachy, że machiny90 
wielkie do sporządzania klasztornych oficyn nie sposobne, próżno zostały.

A w onej kamieniczce co się im niepotrzebna zdała, prawie wszystkie ofi
cyny stanęły, bo [w] niej uczyniono chór na górze dla odprawowania oficjum 
i nabożeństwa siestrzyńskiego z kratami do kościoła. Pod nim infirmeria91 
z kratą żelazną także do kościoła. W tejże infirmaryi konfesjonał i otwierane 
okienko w kracie do komuniej siestrzyńskiej, bo miejsce na kaplicę być nie 
mogło. W tejże kamienicy refektarz, spiżarnia, kuchnia, na górze dormitarz92 

siestrzyński, ze czternastą celicek, jakie na ten czas być mogły. Nad niemi 
westiarnia93, a nad kuchnią izba dla panien świeckich. Skąd na to pieniądze 
ta siostra miała, regest wydatków konwenckich pokazuje. 

A gdy się to wszystko sporządziło według sposobu zakonnego, było zdanie 
przełożonych, aby były przeprowadzone na to miejsce, co się odprawowało 
solennie tym sposobem.

Roku 1621 dnia 28 września, w wigilią S. Michała, przyszedł ojciec przeor 
do klasztoru z którego wychodzić miały, potwierdzić im przełożoną, według 
zlecenia ojca prowincjała. Potwierdził wyżej mianowaną siostrę Ludwinę 
Koperną. Odprawiwszy to, chciał aby przy bytności jego były [k. 17] siostry 
zgromadzone na kapitułę, dla spólnego się pożegnania, aby widział w jakiej 
miłości się rozstawać będą.

Przełożona tameczna, którą była siostra Zofia Potocka94, dobrej reputacyjej 
u ludzi prosiła barzo, aby to sama odprawić mogła, o czym miała dać potem 

89	 	Sklep	–	sklepione	pomieszczenie,	piwnica.
90	 	Machina	–	gmach,	wielka	budowla.
91	 Infirmeria	–	szpitalik	klasztorny.
92	 Dormitarz	–	w	klasztorach	pierwotnie	sala	sy-

pialna,	tu:	korytarz,	przy	którym	są	umieszczo-
ne	cele.

93		Westiarnia	–	przechowalnia	odzieży.
94	 Zofia	Potocka,	w	1621	roku	przełożona	domu	

większego	 tercjarek	 na	 ulicy	 Stolarskiej	 przy	

klasztorze	dominikanów,	prawdopodobnie	kil-
ka	 razy	 pełniła	 tę	 funkcję.	 Zmarła	 przed	 1627	
rokiem,	kiedy	to	funkcję	przeoryszy	objęła	na	
Stolarskiej	po	raz	pierwszy	wieloletnia	przeło-
żona	 domu,	 Jadwiga	 Piotrkowczykówna,	 cór-
ka	 znanego	 krakowskiego	 drukarza	 Andrzeja	
Piotrkowczyka.	ADGr,	A1,	k.	348.
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wiadomość ojcu przeorowi, która po ode[j]ściu jego zgromadziwszy siostry 
zwyczajnym sposobem na kapitułę, uczyniła przemowę do sióstr wszystkich 
dosyć czasowi takiemu przystojną. Potym te pięć sióstr mianowawszy, uczy
niła do nich osobną przemowę w te słowa.

Gdy Abrahamowi, patryjarsze s. jedynaka onego Izaaka ukochanego Bóg 
kazał sobie ofiarować, nie tylko z zabicia i rozlania krwie ukochanego syna, 
ale i z utracenia pociechy swej, którą mu Bóg w nim obiecał, a on jej pewnie 
oczekiwał, kto wypowiedzieć może, jaki żal serdeczny wnętrzności ojcowskie 
miały. Jednak patryjarcha s. nie chcąc się sprzeciwić woli Bożej, nie tylko nie 
ustąpił w tym woli swojej, ale i oczekiwanej pociechy, ale sam prowadził syna 
na górę, na której ofiara wykonana być miała. Moje siostry i córki najmilsze 
nie chcę ja się ani mogę równać w zasługach patryjarsze świętemu, ale w żalu 
przyrodzonym, który by ile na człowieka przypaść mógł, nie wiem, jeśli nie 
zrównam. Rodziłam Was, niegodna matka wasza zakonowi s. w jakiej miło
ści, sameście mi świadkami, której nie tylko nie ubywało, ale pomnażała się 
w sercu moim co raz wdzięcznością waszą. O pociesze której em się spodzie
wała z was mówić będę, dosyć na tym, że rzekę, iż tracę oraz was najmilsze 
córki moje, i to czegom się [k. 17v] w tym miejscu spodziewała z was, nie 
wiem, mam li to rzec tracę, bo nie tracę, ale ofiaruję z Abrahamem s. Bogu, 
gdyż się jemu, abyście mnie smętną matką opuściły tak podoba, i sama na tę 
górę gródkową dnia jutrzejszego was odprowadzę, życząc abyście były miłą 
i wdzięczną wonną ofiarą temu, który was tam powołał, postępując we wszel
kiej zakonnej doskonałości. Niechaj Wam Bóg da hojne swoje błogosławień
stwo, aby on w was miał chwałę swoją, zakon s. ozdobę, a ja miłująca matka 
wasza i to zgromadzenie żałosne z waszego odejścia pociechę. Żegnam was 
już tedy najmilsze siostry swoim i tych sióstr imieniem opowiadając Wam to, 
że językowi wypowiedzieć niepodobna tego, który się w sercu zamyka żalu. 
I to wiedzieć macie, choć się rozłączamy miejscem, serca nierozdzielnej zo
stają miłości.

Zaczym też owe siostry wystąpiwszy, upadły przed nią z wylaniem tak
że łez serdecznych, dziękując jako za przyjęcie do zakonu s., tak i za miłość 
zakonną im pokazaną do nóg jej i wszytkich każdej z osobna przypadając 
żegnały, i odpuszczenia swoich defektów prosiły. Jaki żal, płacz był z obudwu 
stron, wypisać niepodobna. Bo te odchodzące najwiętszą to ciężkość mia
ły w opuszczeniu kościoła S. Trójce, a w rozstaniu się z siostrami, które się 
z sobą zobopólnie barzo miłowały.
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Nazajutrz w dzień S. Michała95 te pięć sióstr przyszły do kościoła S. Trójce 
rano, a siostry tercjanki tuż przy nich na mszą, którą odprawował u wielkiego 
ołtarza ojciec [k. 18] przeor o Duchu S. z muzyką. Po mszy odprawował ka
zanie przerzeczony ojciec Mikołaj doktor aktowi temu barzo służące o wojnie 
przeszłej w niebie, o drugiej, która się toczyła w ten czas z Turkiem w Wo
łoszech96 i przyszłej duchownej w zakonie, na którą się udały te pięć sióstr, 
z wielką pociechą sióstr i tych, które wychodziły i tych, które zostawały i ludzi 
świeckich. To kazanie jest wpisane. 

A tymczasem przewielebny ksiądz Tomasz Oborski97 biskup laodicki, 
sufragan krakowski święcił kościółek na Gródku pod tytułem Panny Maryi 
Śnieżnej i S. Dominika. Pragnęły siostry i prosiły ojca prowincjała, aby mogły 
mieć pod tytułem N[ajświętszej] Panny kościół, upatrzywszy to ojciec pro
wincjał, że w Krakowie kościołów pod tytułem N[ajświętszej] Panny Maryi 
siła, a trzeba, żeby też miały bez przeszkody swego kościoła święto, wynalazł 
to Panny Maryi Śnieżnej i S. Dominika jako ojca i patriarchy zakonu s. Tego 
kościoła anniwersarz przerzeczony ks. sufragan naznaczył w niedzielę naj
bliższą przed S. Michałem.

A gdy się skończyła msza i kazanie u S. Trójce, puścili się wszytcy na Gró
dek. Szli wprzód świeccy panowie Ich Mci p[an] Jachym, hrabia z Tarnowa, 
wojewoda parnawski, brat rodzony p[ana] starosty krakowskiego98, PP. hra
biowie z Wiśnicza Lubomierscy, synowie Jego Mci pana podczaszego koron
nego99, pan Piotr hrabia z Ruszcze Branicki100 starościc niepołomski i stryj 
jego p[an] Samuel Branicki101 i [k. 18v] inszych zacnych osób niemało. Za 

95	 	29	IX	1621.
96	 Wojna	 Rzeczypospolitej	 z	 Turcją	 tocząca	 się	

w	 Mołdawii,	 właśnie	 we	 wrześniu	 1621	 roku	
doszło	do	zwycięskiej	dla	wojsk	polskich	bitwy	
pod	Chocimiem.

97	 Tomasz	Oborski	(ok.	1571–1645)	syn	podstole-
go	czerskiego	Prokopa	Oborskiego	i	Katarzyny	
z	Łosiów,	kanonik	katedralny	i	biskup	sufragan	
krakowski.	Zob.	A.	Banach	i	L.	Hajdukiewicz,	To-
masz Oborski,	PSB,	t.	23,	s.	452–454.

98	 Joachim	 Tarnowski	 herbu	 Leliwa	 (ok.	 1571–
1652),	 rotmistrz	 królewski,	 1620	 wojewoda	
parnawski,	wojewoda	wendeński.

99	 Stanisław	 Lubomirski	 z	 małżeństwa	 z	 Zofią	
Ostrogską	 miał	 3	 synów:	 najstarszy	 z	 nich	 to	
późniejszy	 wojewoda	 krakowski	 Aleksander	

Michał	Lubomirski	(ok.	1614–1677),	drugi	z	sy-
nów	 Jerzy	 Sebastian	 Lubomirski	 (1616–1667)	
to	 późniejszy	 marszałek	 wielki	 koronny	 (od	
1650	 roku),	 hetman	 polny	 koronny	 od	 1657	
roku,	 rokoszanin.	 Najmłodszy	 syn	 podczasze-
go	 koronnego,	 Konstanty	 Jacek	 Lubomirski	
urodził	się	dopiero	w	1622	roku.

100	Piotr	Branicki	herbu	Gryf,	najprawdopodobniej	
zmarł	w	1624	roku,	 jego	nagrobek	w	kościele	
karmelitów	 bosych	 św.	 Michała	 w	 Krakowie	
miał	 wystawić	 brat,	 kanonik	 krakowski	 Zyg-
munt	Branicki.	

101	Samuel	 Branicki	 herbu	 Gryf,	 jeden	 z	 sześciu	
synów	Stanisława	Branickiego	z	Ruszczy	 i	Zo-
fii	Trzecieskiej,	K.	Niesiecki,	Herbarz polski,	t.	 II,	
Lipsk	1839,	s.	278–279.
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niemi ośm par ojców od S. Trójce, to jest ojciec przeor102, ojciec Mikołaj, ojciec 
Chryzostom doktorowie Pisma s., ojciec Adam Piekarski103 bakałarz Pisma s. 
i kaznodzieja kościoła P[anny] Maryi u fary, ojciec Florian Radwański104 spo
wiednik ich w tamtym klasztorze, ojciec Walenty Radziechowski105, podany 
im od ojca prowincjała za spowiednika i kaznodzieję do tego nowego klaszto
ru i insi ojcowie. Za ojcami ta pięć sióstr, które miały zostać na Gródku. A za 
niemi siostry trzeciego habitu wszystkie. Po nich Jej Mość pani kasztelanka 
wojnicka fundatorka ich, z Ich Mci p[ani] kasztelanka oświęcimska wyżej 
mianowana, pani podczaszyna koronna, małżonka wyżej mianowanego syna 
Jej Mości paniej wojnickiej, która była z domu księżna Ostrogska106 wojewo
dzianka wołyńska, białogłowa wielkich cnót i pobożności. Pani hetmanowa 
polna koronna wyżej mianowana, córka Jej Mości pani wojnickiej, pani Elż
bieta z Drojowa Lubomierska, starościna sądecka107, pani Marchocka staro
ścina czchowska108, pani Marianna z Nadalia Porębska chorążyna zatorska109, 
pani Stanowa chorążyna sanocka110 i inszych zacnych pań i ludu pospolitego 
wielki konkurs111, prowadząc ich z poważną uczciwością na Gródek.

102		 Przeorem	 krakowskiego	 klasztoru	 dominika-
nów	 był	 w	 tym	 czasie	 Erazm	 Koniuszowski.	
Zob.	przypis	52.

103	Adam	Piekarski,	kaznodzieja	(zm.	1625),	przeor	
konwentu	 św.	 Ducha	 w	 Wilnie,	 od	 1619	 roku	
kaznodzieja	 konwentu	 krakowskiego,	 pełnił	
również	funkcję	kaznodziei	w	kościele	Mariac-
kim.	Zob.	J.	Pociecha,	Adam Piekarski,	PSB,	t.	26,	
s.	60.

104	Florian	 Radwański	 śluby	 zakonne	 złożył	 10	
V	 1583	 roku	 w	 Krakowie,	 pełnił	 funkcję	 prze-
ora	 w	 Opatowcu,	 do	 1599	 roku	 był	 przeorem	
w	Żmigrodzie,	zmarł	w	Krakowie	3	I	1637	roku.	

105		Walenty	 Radziechowski	 śluby	 zakonne	 złożył	
25	V	 1605	 roku	 w	 Krakowie,	 jako	 spowiednik	
sióstr	wymieniany	był	w	dokumentach	jeszcze	
w	styczniu	1625	roku.

106	Zofia	 z	 Ostrogskich	 Lubomirska	 (ok.	 1594–
1623),	 najstarsza	 córka	 wojewody	 wołyńskie-
go	Aleksandra	Ostrogskiego	i	Anny	Kostczanki,	
10	 lutego	 1613	 roku	 została	 żoną	 Stanisława	
Lubomirskiego.	 Zofia	 Lubomirska	 zmarła	
w	styczniu	1623	 roku	w	Połonnem,	 jej	 śmierć	
i	 pogrzeb	 opisał	 A.	 Piekarski,	 Smętny wyjazd 

z Połonnego J.M.P. Zofii z Ostroga Lubomirskiej,	
Kraków	1623.	

107	Elżbieta	 Lubomirska,	 małżonka	 Sebastiana	
Lubomirskiego,	 był	 on	 starostą	 sądeckim	
w	latach	1613–1627.	Starościna	sądecka	zmar-
ła	25	XII	1630	roku.	Zob.	J.	Wielewicki,	Dziennik 
spraw…,	t.	V,	s.	83.	

108		Elżbieta	z	Modrzejowskich	Marchocka,	jej	mę-
żem	 był	 starosta	 czchowski	 i	 poseł	 na	 sejmy	
Paweł	 z	 Marchocic	 Marchocki	 herbu	 Ostoja	
(1564–1631).	 Zob.	 J.	 Michalewicz,	 Paweł Mar-
chocki,	 PSB,	 t.	 19,	 s.	 554–555.	 Ich	 córką	 była	
znana	karmelitanka	bosa	Anna	Maria	Marchoc-
ka,	w	zakonie	Teresa	od	Jezusa	(1603–1652).	

109		 Marianna	 Porębska	 była	 żoną	 Zygmunta	 Po-
rębskiego	herbu	Kornicz,	pełnił	on	funkcję	se-
kretarza	królewskiego,	był	chorążym	zatorskim	
w	latach	1618–1622.

110		 Jerzy	 Stano	 z	 Nowotańca	 herbu	 Gozdawa,	
stolnik	 sanocki	 1603–1619,	 chorąży	 sanocki	
1619–1649,	poseł	na	sejmy,	deputat	na	Trybu-
nał	 Koronny,	 jego	 żoną	 była	 Zofia,	 córka	 woj-
skiego	przemyskiego	Andrzeja	Fredry.

111		Konkurs	–	zgromadzenie	ludzi.
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Tam przed kościołem dano świece białe zapalone tym pięciom siostrom 
do ręku, z któremi weszły w kościół, w pół mszy biskupiej właśnie na kazanie, 
które miał sławny kaznodzieja wielebny ks. Jakub Ostrowski Pisma S. dok
tor, kanonik krakowski, barzo temu aktowi służące, o poświęcaniu kościoła 
materialnego i duchownego. Przy końcu [k. 19] mszy komunikowały te pięć 
sióstr z rąk przewielebnego księdza Tomasza Oborskiego sufragana.

A po mszy Sakrament N[ajświętszy] w ołtarzu w ciborium na to zgotowa
nym postawił ks. sufragan, z wielką to było pociechą tych sióstr. Odprawiw
szy to ks. sufragan w apparacie biskupim zaprowadził siostry, przed nimi idąc 
i z ministrantami do klauzury (co wszystko sporządzał przerzeczony ojciec 
Mikołaj doktor, wielki przyjaciel tej sprawy), który zaleciwszy im potrzeby na 
ten czas wielkie Rzeczypospolitej i straszną ekspedycyją przeciwko Turkom, 
dał im błogosławieństwo biskupie.

I tak weszły w klasztor zgotowany a wiele[bny] ojciec Erazm Koniuszow
ski doktor Pisma S., będąc przeorem krakowskim władzą wikaryską nad nie
mi mający, zamknął ich. A Jej Mość p[ani] wojnicka gości tych wszystkich 
zaprosiła na obiad i hojnie przed klasztorem podejmowała, napełniona będąc 
niewypowiedzianym sposobem wesela duchownego.

Po skończeniu tego, poszły zaraz do chóru zgotowanego, tam upadłszy 
przed N[ajświętszym] Sakramentem, za nowe wzięte dobrodziejstwo P[anu] 
Bogu dziękując, Te Deum laudamus głośno mówieły z podziwieniem i pocie
chą ojców i braci zakonnej, którzy byli w kościele pozostali, bo rozumieli, że 
jeszcze i literki po łacinie czytać nie umiały. A one ile im czas dopuścił, w onej 
niewiadomości drugich sióstr kryjomko się uczyły, takim sposobem. Dla nie
bezpieczeństwa w Niemczech i w Śląsku od heretyków przyjechały były dwie 
siestrze zakonu Dominika S. także wtórego habitu z Raciborza112 i mieszkały 
podle [k. 19v] ich klasztora, do których te pod pretekstem nawiedzania uczyć 
się chodziły. 

112		Klasztor	dominikanek	w	Raciborzu	został	ufun-
dowany	w	1299	roku	przez	księcia	raciborskie-
go	 Przemysła	 dla	 córki	 Eufemii	 (Ofki).	 Zob.		
B.	 Nowak,	 Najstarsze uposażenie dominikanek 
raciborskich,	„Studia	 i	 materiały	 z	 dziejów	 Ślą-
ska”,	t.	23,	1998,	s.	65–76;	A.	Barciak,	Mendykan-

ci w średniowiecznym Raciborzu,	 [w:]	 Klasztor 
w mieście średniowiecznym i nowożytnym,	 red.	
M.	 Derwich,	 A.	 Pobóg-Lenartowicz,	 Wrocław-
Opole	 2000,	 s.	 495–502;	 M.	 Kutzner,	 Racibórz,	
Wrocław–Warszawa–Kraków	1965,	s.	108–116.
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Wyszedłszy z chóru miłym w Bogu obłapieniem przywitawszy się, wesela 
niezmiernego napełnione, widząc się w pożądanej klauzurze, winszowały so
bie zobopólnie pokoju pożądanego.

Były to siostry tak mężne, a w opatrzności Bożej tak mocną nadzieję ma
jące, że o potrzebach doczesnych nie myślały, wychodząc z tamtego klasztoru 
jednego grosza na żywność nie miały, a długu kilka tysięcy było, w spiżarni 
i jednej garści krup nie było, a tak wesoło, jako na dostatki pełne wszytkiego 
wychodziły. Podobno tak P[an] Bóg chciał, na spróbowanie ich statku, że im 
nikt nic nie dał. Ani Jej M[ość] p[ani] wojnicka tak wielka dobrodziejka ich 
nie postrzegła tego się w tym dla wielkiej pociechy, którą w wykonaniu tej 
sprawy miała, że jem nic nie przygotowała.

Aż Jej Mość panna ksieni zwierzyniecka, którą na ten czas była wielebna 
panna Dorota Kącka posłała im na Gródek legumin113 wszelakich porządnie 
w beczkach, nabiału, chleba, wina, piwa, ale one o tym nie wiedziały, bo to aż 
godzin kilka w noc w wigilią we[j]ścia ich przywieziono.

A będąc już w drodze na cmentarzu kościoła Panny Maryi farnego114, 
białagłówka jakaś uboga, przystąpiwszy do starszej dała jej jałmużny groszy 
s[z]eść, i z tym na fundacyją nowego klasztoru, opatrzenia żadnego nie ma
jącego przyszły. Potem zaraz skoro weszły, posłał im jałmużny Jego M. ks. 
Stanisław Gawroński115 podżupek wielicki złotych trzydzieści, [k. 20] a naj
pierwszem obiadem opatrzyła ich Jej M. pani wojnicka wiedząc, że dla nich 
nic nie gotowano. Wypełniły się im słowa apostolskie: Nic nie mając, wszystko 
mają116.

Po obiedzie odprawowano nieszpór z muzyką, przy którym owi goście 
wszytcy byli. Po nieszporze ojciec Mikołaj doktor uczynił siostrom exhorta
cyją117, onych ciesząc i więzienie im ono, którego się dobrowolnie dla Chry
stusa podjęły słodząc, a o odpustach zakonnych, które w klauzurze będąc 
otrzymywać mogły ich obwieszczając.

113		 Leguminy	 –	 artykuły	 spożywcze,	 żywność,	
zwykle	określano	tak	wówczas	szczególnie	wa-
rzywa,	jarzyny,	kasze,	mąkę,	groch.

114		Kościół	pw.	Wniebowzięcia	Najświętszej	Marii	
Panny	 (Mariacki),	 pierwotny	 romański	 kościół	
zbudowano	w	latach	dwudziestych	XIII	wieku,	
po	przeniesieniu	przez	biskupa	Iwona	Odrową-
ża	parafii	z	kościoła	św.	Trójcy.	Na	początku	XIV	

wieku	rozpoczęto	w	tym	miejscu	budowę	go-
tyckiej	świątyni,	konsekrowanej	w	1320	roku.	

115		Stanisław	Gawroński	herbu	Rawicz,	podżupek	
wielicki,	dziedzic	na	Suskrajewicach	i	Rzeszot-
kach,	zmarł	w	1628	roku.	K.	Niesiecki,	Herbarz 
polski,	t.	IV,	Lipsk	1839,	s.	83.

116		2	Kor	6,	10.
117		Exhortacja	–	krótkie	kazanie	okolicznościowe,	

nauka,	napominanie.
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Nazajutrz zaraz poczęły odprawować oficjum Panny Maryi w chórze, na 
co miały licencyją od wielebnego ojca prowincjała, niźli tam były przyszły 
chodziły jeszcze w habicie tercjańskim. 

Nie miały one jeszcze zakonu swego konstytucyi porządnich, ani wiedzia
ły na co z nich były powinne, tylko ordynacyje od ojca prowincjała, które 
im był dał w starym klasztorze odjeżdżając z Krakowa, i to więcej stanowi 
tercjańskiemu służące.

Lecz przy odmianie miejsca, myślały zaraz o odmianie życia, a słysząc 
o pilnym bez wszelakiej własności zachowaniu ubóstwa w niektórych zako
nach (o swoim jeszcze nie wiedząc) mianowicie karmelitek bosych, podo
bało się im to barzo. Trzeciego tedy dnia rzeczy wszystkich sióstr aż do naj
mniejszej szpilki, które przedtem pod władzą swą miały do jednego gmachu 
zniesiono, tam pod nogi starszej swej wszystko porzuciwszy, szafunkowi118 jej 
z wielką słodkością serca, uwalniając się od obmyśliwania rzeczy doczesnych 
oddały, [k. 20v] które ona i z swemi rzeczami pomieszawszy, i w pospolitość 
złączywszy, podała jedną siostrę na chowanie i udzielanie według potrzeby 
siostrom tych rzeczy, miejsce jedno sposobiwszy na westiarnią obróciła.

W tenże dzień zaraz na powinności usług zakonnych, siostry urzędnicz
kami postanowiła. sio[strę] Benedyktę Łunakowską mistrzynią, co też była 
wola ojca prowincjała, sio[strę] Franciszką Morstinównę zakrystianką, sio
[strę] Domicelę Błażejowską fortianką i westiarką, sio[strę] Teresę Bobowską 
do gospodarstwa i szafarką119.

Poczęły też siostry zaraz obmyśliwać o tym jakim by sposobem wdzięcz
ność swoją pokazały Jej Mości pani wojnickiej, dobrodziejce swojej, która nie 
tylko tak wielką jałmużną zaratowała, ale co nie mniejsza tak wielkie prace, 
starania, pilności, obmyśliwania w promocyjej ich, i dostaniu miejsca pod
jęła. Bo choćby były te siostry najwięcej pieniędzy na to zdobyły, a Jej Mość 
takiego starania i pilności nie przyłożyła, niepodobna to była, aby one były 
miały do czego przyjść.

Naradziwszy się tedy między sobą, postanowiły codzienną modlitwę za Jej 
Mość, to jest po odprawieniu oficjum porannego psalm Levavi oculos meos in 
montes120 i z antyfoną, wierszami i oracjami publicznie w chórze do żywota Jej 
Mości, a po szczęśliwej śmierci na każde suche dni121 wigilię i mszą śpiewaną 

118		Szafunek	–	zarząd,	rządy,	władza.
119	Szafarka	 –	 zakonnica	 zarządzająca	 finansami	

klasztoru.

120		Ps	121	(120),	„Wznoszę	swe	oczy	ku	górom”.
121		 Suche	 dni	 to	 trzy	 dni	 postu	 (środa,	 piątek,	

sobota)	 w	 każdej	 z	 czterech	 pór	 roku.	 Przy-
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Requiem. Co napisawszy z podpisem wszystkich piąci na znak wdzięczności 
swojej za dobrodziejstwa Jej Mości oddały. Czemu barzo wdzięczna była Jej 
Mość i z wielkim oświadczeniem miłości swej temu zgromadzeniu [k. 21] 
zalewając się łzami przyjęła. Bo iż najmniej na to sióstr nie pociągała, zaczym 
ani się spodziewała, z tym więtszą swoją pociechą, widząc miłość tych sióstr 
od nich to przyjęła. Obiecując na dalszy czas we wszytkim w ich sprawach 
afektem macierzyńskim stanąć, co i po dziś dzień skutkiem znacznym po
kazuje.

Za tym nastąpiło święto Trzech Królów122, na które obligowali się byli 
ojcowie Jego Mości panu staroście one trzy tysiące zapłacić. Była siostrom 
wielka trudność w dostaniu pieniędzy, dla wielkich odmian i mieszania na 
ten czas w pieniądzach. Miałyć już one niektóre panienki w próbie zakon
nej, których rodzice chcieli dać posagi, ale dawali czerwone złote po złotych 
dziesiąci, a od sióstr nie chciał ich J.M. p[an] starosta tak brać, jedno dobrze 
taniej. Dawali drudzy orły śląskie123 złe, któremi się było barzo zagęściło, dla 
tego, że była zaginęła moneta polska, ale także od sióstr ich brać nie chciano, 
bo już były w wielkim podejrzeniu, a dopuścił był P[an] Bóg to utrapienie na 
siostry, bo pan starosta był barzo ciężki w wyciąganiu tego długu.

Powiedzieli ojcowie o tym długu bratu rodzonemu p[ana] starosty Jego 
Mości panu wojewodzie parnawskiemu, któremu był p[an] starosta winien 
kilka tysięcy, użaliwszy się ten sióstr, jako człowiek barzo dobrotliwy, zakonu 
tego wielki dobrodziej, przyjął od sióstr ten dług swój od pana starosty i kwi
tował go w grodzie, nie wziąwszy jeszcze od sióstr długu, dał im ręczny kwit, 
[k. 21v] że zapłaciły trzy tysiące, dla uspokojenia pana starosty, a uwolnienia 
sióstr. Za co mu to zgromadzenie barzo powinno, bo nie był ciężki, czekał 
i na jaką się sumkę siostry zdobyć mogły, po kilkaset odbierał.

Miałyć też one niektóre posagi swoje wniesione do tamtego klasztoru, sio
[stra] Ludwina Koperna zło[tych] tysiąc, sio[stra] Benedykta Łunakowska zło
[tych] s[z]eśćset, sio[stra] Domicela Błażejowska zło[tych] sto. I nadto swoje 
miały wyderkafy zapisane po ich śmierciach, tamtemu miejscu służące. Sio
[stra] Ludwina Koperna od piąci set, sio[stra] Franciszka od piąci set, sio[stra] 
Teresa od piąci set, posagów ustąpiły, nie chcąc siostrom ciężkości czynić. Tyl

padają	 w	 trzecim	 tygodniu	 Adwentu,	 po	
pierwszej	niedzieli	Wielkiego	Postu,	w	okta-
wie	Zielonych	Świąt	i	tydzień	po	święcie	Pod-
wyższenia	Krzyża.	

122	6	I	1622.
123	Moneta	z	przedstawieniem	orła.
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ko wyderkafy swoje za pozwoleniem prowincjalskim z sobą na Gródek prze
niosły124, których panna matka tamtego klasztoru ustąpiła, i prawo klasztorowi 
swemu służące na konwent gródecki u ksiąg grodzkich i radzieckich krakow
skich wlała, i ekstrakty z ksiąg wyjęte są na swoim miejscu fol.b wpisane.

Mieszkały one tak bez wszelkiego sporządzenia koło spraw swoich nie wi
dząc, czego im potrzeba. Aż ojciec Mikołaj doktor upatrzywszy, że im tak czas 
upływał, dał im radę, aby do ojca prowincjała pisały, prosząc o co, i sam z swej 
dobrotliwości pisał za niemi, aby im dano szkaplerze i vela, rozumiejąc, że to 
oboje otrzymać mogły oraz względem klauzury. Pozwolił tego ojciec prowin
cjał, i posłał patent wieleb[nemu] ojcu Erazmowi, przeorowi krak[owskiemu] 
wikaremu na ten czas prowincji, aby im dał szkaplerze i vela, dołożywszy tego 
w patencie, aby odprawił to ile i jako prawa zakonne dopuszczają.

[k. 22] Domagały się siostry prośbami swemi u ojców i Jej Mość pani woj
nicka z niemi, aby oraz i szkaplerze i vela brały. Ale ojcowie uczyniwszy con
cilium naradzili się, aby według własnych praw zakonnych wziąwszy szkaple
rze czekały rok velów, albo raczej profesji w nowactwie.

Zaczym ojciec przeor czyniąc dosyć komisyi roku 1622 dnia 18 stycznia 
po mszy kazaniu i komunii ich, dał im szkaplerze publicznie, kędy im nazna
czył rok probacyjej we wtórym habicie, przy którym akcie było zacnych ludzi 
dosyć, Jej Mość pani wojnicka, Jego M. p[an] podczaszy koronny z małżonką 
swoją, p[ani] oświęcimska, p[ani] hetmanowa i inszych wiele. Miawszy szka
plerze, poczęły zaraz odmawiać oficjum wielkie kościelne społecznie125, ale 
nie w chórze, żeby się pierwej wprawiły i zrozumiały brewiarz i cokolwiek 
rubryk, czego ich ojciec spowiednik uczył przy kracie kościelnej, a w chórze 
przecie oficjum Panny Maryi odprawowały. 

Tegoż roku 1622 w dzień Wielkanocny, poczęły w chórze publicznie ofi
cjum wielkie odprawować126.

W tymże roku była kapituła generalska w Mediolanie, kędy w akcie uczy
niono pozwolenie na te siostry, aby były przeniesione do wtórego habitu, 
i przeorysza aby z nich jedna była instytuowana, i aby się mogło koło nich 
dysponować, cokolwiek dobrego do rządu ich będzie się zdało126. Najdzie się 
to między ordynacjami dla prowincji polskiej.

124		Rada	w	tej	sprawie	miała	miejsce	15	VII	1621	
roku,	 Liber	 consiliorum	 Provinciae	 Poloniae	
Ordinis	 Praedicatorum	 (1610–1627),	 ADKr,	
Pp	37,	k.	73.

b	 W	 tekście	 pozostawiono	 miejsce	 na	 wpisanie	
numeru	karty.

125		Społecznie	–	wspólnie.
126		27	marca	1622	roku.
127	 Kapituła	 generalna	 w	 Mediolanie	 miała	

miejsce	 w	 maju	 1622	 roku,	 z	 prowincji	 pol-
skiej	 obecny	 na	 kapitule	 był	 jej	 ówczesny	
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Tegoż roku dopuścił P[an] Bóg powietrze na Kraków, a już [k. 22v] miały 
panien do zakonu na próbie dziewięć, i panienek na ćwiczenie kilka. Jej M. 
p[ani] wojnicka dobrodziejka ich obmyślawając bezpieczeństwo ich, dnia 28 
lipca wzięła ich do majętności swej Sławkowic128, gdzie sama obecna miesz
kała. Tam ustąpiwszy im kilka gmachów przy kaplicy, niedziel kilka z niemi 
mieszkała, kędy przyniesiono im od ojca S. Grzegorza XV129 odpusty niektó
rem siostrom służące do ich kościoła na siedem lat, znosząc te które już miały 
od nuncjusza130, jako jest w patencie na swym miejscu.

Dnia 11 września przewiozła ich Jej Mość z Sławkowic do zamku do
bczyckiego, gmachów kilka na kształt klasztoru także przy kaplicy sporzą
dzono, i klauzurę z kratą uczyniono. Gdzie często nawiedzał ich ojciec przeor 
krakowski, na ten czas ojciec Chryzostom Pisma S. doktor, chcąc wiedzieć 
jako się w swoim nowactwie sprawowały, i w ćwiczeniu zakonnych postęp
ków i obserwancyi postępowały. Przed którym uskarżyły się, że dotąd swoich 
konstytucyi porządnych i objaśnienia ich nie miały, prosząc, aby w tem ra
dził o nich. Dał im tedy konstytucje łacińskie swoje, przy których były i sio
strom służące. Prosiły ojca spowiednika swego, aby im je przetłumaczył na 
polskie, co i uczynił tamże w Dobczycach, dopiero poczęły się przeglądać, na 
co swych konstytucji powinny.

Pod ich przy Jej Mości mieszkaniu dnia 22 października umarła Jej Mość 
pani podczaszyna koronna wyżej mianowana synowa Jej Mości. Patrząc tedy 
siostry na tak wielki żal dobrodziejki swojej barzo utrapione były. Mieszka
ły przy Jej Mości aż do Trzech Królów w roku 1623 z wielkim uznawaniem 

	 prowincjał,	ojciec	Jerzy	Trebnic.	W	aktach	kapi-
tuł	znalazł	się	zapis	odnoszący	się	do	sióstr	na	
Gródku:	„Item	 concedimus	 sororibus	 tertiariis	
tam	 Cracoviensibus	 quam	 Premisliensibus,	 ut	
postquam	 ad	 statum	 secundi	 habitus	 de	 ob-
servantia	per	capitulum	provinciale	translatae	
fuerint	et	 intra	clausuram	constitutae,	valeant	
sibi	 ipsis	 priorissam	 ex	 eodem	 monasterio	
eligere”.	 Acta Capitulorum Generalium Ordinis 
Praedicatorum,	v.	VI,	ab anno 1601 usque ad an-
num 1628,	ed.	B.M.	Reichert	(Monumenta Ordi-
nis Fratrum Praedicatorum Historica,	t.	XI),	Roma	
1902,	s.	321.

128		Sławkowice,	wieś	leżąca	w	powiecie	wielickim,	
już	pod	koniec	XVI	wieku	należała	do	rodziny	
Lubomirskich.	

129		Papież	Grzegorz	 XV	 (Alessandro	Ludovisi),	ur.	
1554	w	Bolonii,	papież	od	9	II	1621	roku,	zmarł	
8	VII	1623	roku.

130		Nuncjusz	papieski	w	Rzeczypospolitej	w	latach	
1621–1622	Cosimo	de	Torres	(1584–1642).	Zob.	
J.	Pietrzak,	 Nuncjusz Cosimo de Torres w Polsce 
(1621–1622),	„Sobótka”,	R.	30,	1975,	z.	2.	s.	243–
253.
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przeciwko sobie łaski i miłości Jej Mości. A że Pan Bóg zwykł swych pró
bować chciał też [k. 23] doświadczyć utrapieniem tej ich pobożnej dobro
dziejki z wielką boleścią tych sióstr. Bo jeszcze z pełnego żalu nie ochłodła, 
a drugi nie mniejszy na nią dopuścił, prawie w dzień samego wyjazdu ich 
z Dobczyc umarła Jej Mości córka Barbara hrabianka z Wiśnicza Zebrzy
dowska131, miecznikowa koronna, lanckorońska, szatkowska starościna, dla 
czego iż przy niej umierającej być musiała, nie mogła Jej Mość sama sióstr 
odprowadzić, a one musiały się kwapić do klasztoru, dla zgotowania się na 
profesyją, blisko następującą. Jednak zleciła starszemu słudze swemu, aby ich 
jako na[j]przystojniej z kilką pań szlacheckich i mężczyzn sług Jej Mości, od
prowadził.

Przyjechały tedy sio[stry] do klasztoru dnia 7 stycznia. A skończywszy 
probacją w zakonie wtórego habitu, profesyją uczyniły wszystkie pięć, i vela 
wzięły z rąk wiel[ebnego] ojca Mikołaja doktora, który miał komisyją od 
wiel[ebnego] ojca Erazma na ten czas wikarego prowincyjej. A iż jego wła
dza ekspirowała na początku kapituły prowincjalskiej, dlatego posłano ojcu 
Mikołajowi drugą komisję od wieleb[nego] ojca Andrzeja Radawieckiego132 
w Piśmie S. doktora, nowo obranego prowincjała, aby odprawił według praw 
zakonnych, i odprawił z uroczystością dnia 10 stycznia roku 1623. Przy któ
rym akcie była Jej M. panna ksieni zwierzyniecka i inszych person zakon
nych niemało, bo dla niebezpieczeństwa od powietrza, które się jeszcze nie 
do końca było uspokoiło w Krakowie, nie śmiały zaciągać ludzi świeckich. 
Dla tegoż niebezpieczeństwa, i dla śmierci wyżej mianowanej córki swej Jej 
M. pani wojnicka przybyć nie mogła, czego barzo żałowała.

[k. 23v] Po odprawieniu profesyjej swej poczęły zażywać swoich praw, 
czego przedtem nie mogły, zwłaszcza w przyjmowaniu do habitu zakonne
go panien. I obleczona jest przez przeoryszę według praw ich na[j]pierwsza, 

131		Barbara	z	Lubomirskich	Zebrzydowska,	córka	
Anny	i	Sebastiana	Lubomirskich,	pierwsza	żona	
miecznika	 koronnego	 Jana	 Zebrzydowskiego	
herbu	 Radwan,	 mieli	 dwóch	 synów:	 Michała	
i	Franciszka	oraz	trzy	córki.

132		Andrzej	Radawiecki	(zm.	9	II	1634	w	Krakowie),	
śluby	 zakonne	 złożył	 w	 Krakowie	 2	 IV	 1595	
roku,	po	1600	roku	odbył	studia	w	Paryżu	i	tam	
złożył	 egzamin	 lektorski.	 W	 latach	 1609-1611	

przeor	 w	 Lublinie,	 następnie	 w	 latach	 1615-
1623	pełnił	funkcję	przeora	klasztoru	św.	Jacka	
w	Warszawie,	 jako	przełożony	tego	konwentu	
przyjmował	przysłanego	przez	generała	zako-
nu	komisarza	generalnego	Damiana	a	Fonseca.	
Wikariusz	prowincji,	następnie	w	latach	1623–
1627	prowincjał	polski,	był	znanym	i	cenionym	
kaznodzieją.	Zob.	Z.	Mazur,	Andrzej Radawiecki,	
PSB.	t.	39,	s.	669–671.
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dnia 19 lutego roku 1623, panna Konstancja Gręboszowska, która z niemi 
z starego klasztoru jako się wyżej rzekło przyszła, Ich Mościów pana Teodora 
Gręboszowskiego z Gręboszowa i paniej Zofii z domu Broniowskiej córka 
pierworodna, która jeszcze w żywocie macierzyńskim była obiecana od ro
dziców na służbę Bożą, przy bytności rodziców i inszych zacnych ludzi nie 
mało.

Jej Mć p[ani] wojnicka i pan podczaszy koronny życzyli sobie barzo być 
obecni przy tem akcie, jako pierwszej córki miejsca tego z świeckiego sta
nu i powinnej swojej, a zwłaszcza Jego Mości p[ana] podczaszego. A iż dla 
poważnych spraw i trudności swych Ich Moście przybyć nie mogli, użyli Jej 
Mości paniej oświęcimskiej, która z Ich Mościami na ten czas na Wiśniczu 
była, aby na miejscu ich była przy tem akcie, posławszy znacznych klejnotów 
i inszych rzeczy do ozdoby należących. Potem w rychle i drugie panny do 
habitu przyjęto, jako się na swym miejscu pokaże.

Z kapituły prowincjalskiej warszawskiej, która była roku 1623 dano im 
dwie pieczęci133, jedna konwencka, na której N[ajświętsza] Panna podaje ro
sarium S. Dominikowi134, druga mniejsza, na której Agnieszka S. de Monte 
Policiano135.

Jej Mość pani wojnicka barzo sobie życzyła przemieszkiwania z niemi 
w klauzurze dla sposobniejszego zażycia nabożeństwa swego, i starała się o li
cencyją u Ojca S., której że tak prędko otrzymać nie mogła, a iż był obecny 
w Krakowie nuncjusz [k. 24] papieski Ill. Cosimus de Torres136 zjednała sobie 
Jej Mość przez niektóre prałaty kapituły krakowskiej licencyją u niego na pi
śmie, aby mogła w klasztorze mieszkać między siostrami, którą otrzymawszy 
jako fundatorka przyjechała i weszła do klasztoru roku 1623 dnia 23 marca, 
z wielką swoją pociechą, dla której było zgotowane mieszkanie w gródkowym 

133		Kapituła	rozpoczęła	się	w	klasztorze	św.	Jacka	
w	 Warszawie	 14	 I	 1623	 roku,	 nowo	 obranym	
prowincjałem	 był	 wtedy	 Andrzej	 Radawiecki.	
W	 aktach	 kapituły	 znajduje	 się	 istotnie	 zapis	
odnoszący	 się	 do	 pieczęci	 dominikanek	 na	
Gródku,	 Acta Capitulorum Provinciae Poloniae 
Ordinis Praedicatorum,	 (a. 1603–1700),	 t.	 I,	 ed.	
R.F.	Madura,	s.	363	(mps	w	ADK).	

134		KZSP,	t.	 IV,	cz.	 III,	s.	54,	fig.	1010.	Tłok	pieczęt-
ny	 z	 1623	 roku,	 owalny,	 w	 polu	 pieczętnym	
przedstawienie	 Matki	 Boskiej	 z	 Dzieciątkiem	

w	 obłokach,	 podającej	 różaniec	 klęczącemu	
św.	Dominikowi.	W	otoku	napis	kapitałą:	SIGIL:	
CONV:	SORORVM:	ORD:	S.	DOM:	IN	GRODEK.

135	KZSP,	t.	IV,	cz.	III,	s.	54,	fig.	1009.	Tłok	pieczętny	
z	pierwszej	ćwierci	XVII	wieku,	owalny,	w	polu	
pieczętnym	 przedstawiona	 św.	 Agnieszka	 de	
Monte	Policiano,	z	lilią	i	różańcem.	W	otoku	ka-
pitałą	legenda:	SIGILL:	MINVS:	SORORVM:	ORD:	
S:	DOMINICI:	CRAC:	IN:	GRODEK.	

136		Zob.	przypis	130.
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budowaniu. A przeorysza dała je też celę na dormitarzyku siostrzeńskim do
syć nie pańską, maluchną, równą z siostrami, którą się ona kontentowała 
i w niej nabożeństw, dyscyplin, czujności równo z siostrami zażywała, bez 
wszelakiej usługi od swych białychgłów, ale sama sobie jako która z sióstr 
posługując, zamykała się w niej na s. medytacje i ćwiczenia duchowne po 
dni kilka, kilkanaście za dodawaniem jej nauk od ojca Mikołaja. A pod tym 
czasem dał jej też tę pociechę Pan Bóg, że pan hetman zięć jej wyszedł z wię
zienia tureckiego.

Jadły dotąd mięso siostry, bo obawiali się przełożeni, aby w odmianie oraz 
nowości życia i przyuczonego ciężaru nie szwankowały na zdrowiu. Jednak 
one mając chęć do wykonania swojej powinności, w czym ich barzo ojciec 
Mikołaj doktor posiłkował, próbowały się takim sposobem, że na chóry mię
so jadły, jeden chór w niedzielę, drugi we wtorek, na przemiany, ale im to 
barzo zdrowiu szkodziło. I już by były wolały przestać jeść, ale widząc ciężar 
przełożonej w wyżywieniu ich, jako jeszcze żadnego opatrzenia nie mające, 
nie śmiały się jej przykrzyć, aż roku 1623 [k. 24v] na sam dzień Wielkanocny, 
siostra Benedykta Łunakowska opowiedziała się przełożonej, że mięsa jeść 
przestaje. Na co pozwoliła przeorysza. O, jako inszym siostrom uczyniła za
zdrość, trudno wypowiedzieć. 

Trwały jednak w tym doświadczając samych siebie, jako się wyżej rzekło, 
na chóry jedząc aż do święta Krzyża S. we wrześniu137, w którego wigilią sio
[stra] Domicela Błażejowska z temże się opowiedziała przeoryszy, że mię
sa jeść nie będzie, a przy niej wszystkie, i nowicyje, których już było sześć, 
a do wytrwania jakiegokolwiek niedostatku gotowość swoją oświadczając, 
z wielką pociechą swojej przełożonej, patrzącej na taką do swoich powinno
ści w siostrach ochotę. Dała im błogosławieństwo. Z radością tedy i pociechą 
duchowną przestały mięsa jeść, dwie albo trzy, które rozumiała być przełożo
na słabsze zostawiwszy przy mięsie. Ale i te prędko go jeść przestały.

Poczęły były różnych zakonów ceremonie wnosić, gdzie która co wie
działa. Ojciec Mikołaj postrzegał tego bywając w kościele ich, i exhortacyje 
im często odprawując, rozmowy duchowne przy kracie kościelnej z niemi 
miewając. Powiadał im, że te ceremonie nie są swego zakonu. Lecz iż na to 
zlecenia nie miał od przełożonych, nie chciał się w to wdawać, aby ich miał 
uczyć.

137		14	IX.
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Prosili oni przełożonych często, ale oni jako barzo zabawni138, nie mogli 
nikogo sposobnego do tej sprawy upatrzyć, a ojca Mikołaja dla ustawicznych 
prac i zabaw poważnych nie zdało się im obciążać tą pracą. I sprawił to P[an] 
Bóg, że się podjął [k. 25] i ale z takiej okazyjej jako się niżej powie. Jej Mość 
p[ani] wojnicka wezwała go do siebie do Dobczyc, dla jakiejsi w sprawach 
wielkich porady, której często zażywała i spowiednikiem jej od dawnych 
czasów był. Pod bytność jego w Dobczycach umarł w konwencie ojcowskim 
kapłan jeden, na którym pokazały się znaki powietrza, za czym ojciec prze
or139 do folwarku konwenckiego na Promnik140 z bracią niektórą dla ochrony 
z wielkiej kupy ustąpił141. 

W tem wrócił się ojciec Mikołaj do Krakowa. A iż mu w Dobczycach po
wiedziano o niebezpieczeństwie w konwencie, stawił się na Gródek w kon
wencie nie bywszy. A obaczywszy, ze siostry nie tylko spowiednika nie mają 
(który iż też był w temże niebezpieczeństwie od powietrza, ustąpił z drugie
mi na Promnik), ale ani kapłana do mszy nie mając, przemieszkał tam na 
przygródku tydzień, póki się ojciec spowiednik nie wrócił. Którego z wielką 
radością przyjęły, bo nie tylko że bez swego kapłana były, ale następował czas 
obłóczyn siostry Petroneli Szelenżanki142, na które już była matka i insi po
winni przyjechali.

138		Zabawny	–	zajęty.
139		Przeorem	klasztoru	św.	Trójcy	był	w	tym	czasie	

Jan	Chryzostom	z	Robczyc,	zob.	przypis	59.
140	Wieś	Prądnik,	obecnie	Prądnik	Czerwony	w	gra-

nicach	miasta	Krakowa,	znajdował	się	tam	fol-
wark	 będący	 własnością	 klasztoru	 Dominika-
nów.	 Został	 on	 darowany	 klasztorowi	 przez	
Jana	Ligęzę	w	1418	roku,	w	XVI	wieku	nastąpił	
podział	folwarku,	krakowski	konwent	sprzedał	
benedyktynom	z	Tyńca	4	łany	w	Pradniku.	Zob.	
T.	 Kantor,	 Gospodarka klasztoru dominikanów 
krakowskich w świetle księgi rachunkowej w la-
tach 1764–1783,	 „Roczniki	 Humanistyczne”,	 t.	
24,	1976,	z.	2,	s.	69–96.	Na	Prądniku	od	począt-
ku	XVII	wieku	istniała	też	dominikańska	kaplica,	
P.	Detloff,	Architektura XVII-wiecznej, podomini-
kańskiej kaplicy św. Jana Chrzciciela na Prądniku 
Czerwonym w Krakowie,	 „Teki	 Krakowskie”,	 IX,	
1999,	s.	29–42.	

141		 J.	 Wielewicki	 również	 zapisał	 na	 ten	 temat	
wzmiankę	w	swoim	dzienniku:	„Mortuo,	ut	pu-
tabur,	 peste	 uno	 ex	 Patribus	 Dominicanis,	 8a	
Octobris,	quia	sine	ullo	discrimine	cum	eodem	
omne	 fere	 conversabantur,	 magna	 trepida-
tio	 erat	 in	 monasterio	 et	 maior	 pars	 ad	 varia	
praedia	 discesserat.	 Quia	 tamen	 nullo	 post	
tempore	 nihil	 innovatum	 erat,	 brevi	 domum	
redierunt”.	 J.	Wielewicki,	 Dziennik spraw domu 
zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Kra-
kowie od r. 1620 do r. 1629,	 t.	 IV,	Kraków	1899,		
s.	148.

142		Petronela	Szelążanka,	jej	obłóczyny	na	Gródku	
odbyły	się	15	X	1623	roku,	zmarła	17	kwietnia	
1676	 roku.	 Pochodziła	 z	 rodziny	 Szylingów	
(Schilingów),	dziedziców	na	wsi	Minodze,	była	
krewną	Krzysztofa	Szylinga,	siostrą	Pawła	Szy-
linga.	 ADK,	 Kgr	 4;	 K.	 Niesiecki,	 Herbarz polski,		
t.	VIII,	Lipsk	1841,	s.	293.	
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Powiedziała tedy przeorysza ojcu Mikołajowi, że mam pannę, której czas 
obłóczyn przypada w niedzielę przyszłą (a to było we środę dnia 11 paździer
nika) na które się już powinni zjechali, proszą barzo, aby ten akt za tem ich 
zajazdem odprawić mogli. A w tym między ojcy niebezpieczeństwie trudno 
przystojnie zwykłym sposobem na to się sposobić. Powiedział ojciec Mikołaj, 
żeć ja też mam kapłana, który ze [k. 25v] mną do Dobczyc jeździł, któremu 
też na przyszłą niedzielę naznaczono czas pierwszej mszy odprawowania. 
Naradzili się tedy, aby te obadwa akty odprawić, zaciągnąwszy z inszego za
konu kapłanów, do odprawowania tych aktów obudwu. Zaprosił tedy ojciec 
Mikołaj wieleb[nego] księdzac Societatis Jesu na kazanie, a na msze kapłanów 
i ministrantów od ojców bernardynów. I obadwa te akty odprawiły się dosyć 
przystojnie w kościele na Gródku dnia 15 października roku 1623143. A iż 
sobie siostry dawno życzyły, aby ich ojciec Mikołaj uczył ceremonii zakonowi 
ich służących, prawie na ich wygodę podczas onego postrachu na ojce, jako 
się wyżej rzekło, gdzie jedno ten sam tylko zakonnik umarł, dał się użyć na 
tę pracę. Mieszkając tedy przy nich ojciec Mikołaj przed klauzurą, a mając 
czas zagrodzony przez tę trwogę powietrza w konwencie, uczył ich afektem 
ojcowskim wszystkich ceremonii kościelnych, refektarskich i stołowych, da
wając im sposób wszystkiego, więc wyznawania win, odprawowania pokut 
i wszystkich inszych powinnych zakonnych ceremonii. 

Do tego czasu jeszcze i mszy nie śpiewały, aż im powiedział, że do zupeł
ności pacierzy, powinny same przez się mszą śpiewać, i nauczył ich tymże 
tonem, co godziny in unisono, tylko wyżej i z więtszą przewłoką. Z początku 
z niemi odprawował. Dopiero siostry obaczyły, że jest przystojnych swemu 
zakonowi dosyć ceremonii, i nie trzeba ich z inszych zakonów przynosić. 

Czynił też tenże ojciec exhortacyje z okazyjej sióstr niektórych [k. 26] cho
rych zbawienne, jako się w nawiedzeniu Pańskim chorzy mają sprawować, bo 
i z tej okazyjej wydał książkę drukowaną nazwaną Infirmarią144.

c	 Pozostawiono	 miejsce	 na	 wpisanie	 nazwiska	
jezuity.

143		 J.	Wielewicki,	 Dziennik spraw...,	 t.	 IV,	 s.	 148.	„Ad	
moniales	in	Grodek	manentes,	Virgine	Selingow-
na	habitum	religionis	accipiente,	invitatur	noster	
pro	concione,	15a	huius,	per	R.P.	Nicolaum	Mosci-
ensem	Dominicanum,	Theologiae	Doctorem,	qui	
praedicti	monasterii	tunc	curam	habebat.	Ibidem	
etiam	unus	ex	Patribus	Dominicanis	primitias	ha-

bebat	eique	duo	Patres	Bernardini	ministrabant,	
quia	ex	monasterio	Ssmae	Trinitati	non	videbatur	
tutum	aliquem	vocare”.

144	Infirmaria chrześciańska sporządzona przez 
jednego kapłana od S. Troyce F. N. M. Ord. Praed. 
co w sobie zamyka na wtórej karcie najdziesz. 
Przydała się do tego walna wojna duchowna. 
Nadto przybudował się świeżo jakoby alkierzyk 
o ostrożnym życiu,	Kraków	1624,	trzy	wydania.
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Pamiętając Jej Mość pani wojnicka, że ksiądz biskup z tą kondycyją po
zwolił fundacyi nowego klasztoru, aby opatrzenie co prędzej stanęło. I ojciec 
generał z tą kondycyją przenieść ich pozwolił i widząc siestrzyński niedosta
tek myślała zawsze o tym skądby mieć mogły opatrzenie i tęskliwa barzo o tej 
sprawie będąc przełożyła to synowi swemu J. Mości panu podczaszemu, że 
z tą kondycyją pozwolono fundacyi klasztoru, żeby było opatrzenie czego się 
i podjęła. Radziła się go tedy, jakim by sposobem miejscu temu opatrzenie 
nadać. A Jego Mość z samego powodu Ducha S. rzekł, że ja to uczynię, tylko 
mi powiedzieć, czego by WM chciała.

Jej M. z wielką radością, bo w prawdzie nie spodziewała się tego, iż też 
Jego Mość swoje pod ten czas zaczynał insze fundować klasztory145. Miano
wała wieś Ciechówkę146, na której Jej Mość sama miała dożywocie. Trzeciego 
dnia tedy po tej rozmowie to jest dnia 25 września A[nno] 1623 jechał Jego 
Mość na zamek, zapisał w grodzie konwentowi gródeckiemu wiecznymi cza
sy darem tę majętność to jest Ciechówkę ze wszystkimi jej przyległościami, 
odjąwszy tylko na potrzeby swoje do inszych przyległych majętności las czar
ny rzeczony ograniczywszy, i kopcami osypawszy ode wsi, a Jej Mość pani 
wojnicka z dożywocia z wielką chęcią i pociechą swoją ustąpiła.

Siostry też jako fundatora swego według tryby zakonnego, do uczestnic
twa dobrych uczynków zgromadzenia tego Jego Mości przyjęły. Postanowiły 
też po obiedzie po odprawieniu gratias [k. 26v] w chórze publicznie w każdy 
dzień psalm 66 Deus misereatur nostri et benedicat nobis147 i z antyfoną, wier
szami i oracjami do żywota Jego Mości, a po s[z]częśliwej śmierci w każde 
suche dni mszą śpiewaną Requiem i wigilie odprawować, i oddały Jego Mości 
tę obligacyję pod pieczęcią konwencką z podpisem wszystkich sióstr chóro

145		 Stanisław	 Lubomirski	 słynął	 jako	 dobrodziej	
oraz	 fundator	 wielu	 kościołów	 i	 klasztorów.	
Ufundował	 m.in.	 kaplice	 przy	 kościołach	 do-
minikanów	w	Krakowie	i	kamedułów	na	Biela-
nach,	klasztor	karmelitów	bosych	w	Krakowie,	
klasztor	 karmelitów	 i	 kościół	 parafialny	 w	Wi-
śniczu,	 w	 1642	 roku	 ufundował	 sławne	 kole-
gium	pijarów	w	Podolińcu	na	Spiszu.

146	 	Ciechówka	(Czechowa	Wola),	wieś	położona	w	po-
wiecie	wiślickim,	pod	koniec	XVI	wieku	należała	do	
Andrzeja	Stojowskiego,	w	1596	roku	z	rąk	rodziny	
Stojowskich	przeszła	na	własność	kasztelana	woj-

nickiego,	Sebastiana	Lubomirskiego.	W	1623	roku	
Stanisław	 Lubomirski	 zapisał	 klasztorowi	 domi-
nikanek	wieś	Ciechówkę	z	dworem	i	folwarkiem,	
darowizna	nie	obejmowała	lasów	należących	do	
tych	wsi.	J.	Długosz,	Latyfundia Lubomirskich w XVII 
wieku (powstanie-rozwój-podziały),	 Opole	 1997,		
s.	 76;	 Rejestr poborowy województwa krakow-
skiego z roku 1629,	 opr.	 W.	 Domin,	 J.	 Kolasa,		
E.	 Trzyna,	 S.	 Zyga,	 pod	 red.	 S.	 Inglota,	 Wrocław	
1956,	s.	55.

147		 Ps	 67	 (66)	„Niech	 Bóg	 się	 zmiłuje	 nad	 nami,	
niech	nam	błogosławi”.
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wych, których już było 12, co wdzięcznie barzo Jego Mość od nich przyjął 
i dalsze łaski swe ofiarował. 

Zapis ten na Ciechówkę uczyniony z ksiąg grodzkich wyjąwszy jest na 
swoim miejscu w tejże księdze wpisany także i obligacyja od sióstr uczynio
na148. Upatrując przy tym Jego Mość pan podczaszy potrzebę wielką budynku 
tegoż klasztoru w roku 1624 dał do łaski w majętności swej Przegorzałach149 

nad samą Wisłą górę jedną dostateczną w kamień i w glinę na zbudowanie 
cegielnie, w której by gotowano cegłę i wapno na murowanie klasztoru, i zbu
dowała przeorysza dnia 22 kwietnia piec i szopę, na która się Jej Mość przy
łożyła drzewem, tarcicami, gontami i inszemi ratunkami.

W tymże roku 1624 znowu dopuścił Pan Bóg na Kraków powietrze moro
we. Jej Mość pani wojnicka posłała po siostry, a sługa ich, która im posługo
wała przed fortą, kilka dni przed tym od powinnej swej zapowietrzonej i już 
umierającej wziąwszy złotych kilkanaście długu w koszałce [k. 27] i pieniądze, 
i potrzeby siostrom z rynku nosiła jako w drogę się gotującym, w ten dzień 
prawie, kiedy już siostry wyjechać miały, ta sługa ich rozniemogła się powie
trzem. One widząc także niebezpieczeństwo koło siebie, bo rzeczy które ta 
nosiła, jednych zaraz używały, drugie w pospolitość między wszytkie rzeczy 
chowały, obawiały się, aby Jej Mość pani wojnickiej dobrodziejki swej, jakiego 
niebezpieczeństwa nie uczyniły. Nie jechały do niej, ale na tych wozach co po 
nich posłała, wyprawiła przeorysza siostry z subprzeoryszą dnia 13 lipca do 
swojej wsi Ciechówki, sama zostawszy w konwencie z trzema siostrami, dla 
niektórych trudności, potem przyjechała z siostrami dnia 16 tegoż miesiąca.

Z wielką swoją ciężkością mieszkały tydzień bez słuchania mszy s. Miałyć 
one z sobą spowiednika swego i drugiego kapłana, ale licencyi nie miały nań 
na odprawowanie mszy przy nich, a w tej wsi kościoła nie było. Do inszego 
nie było na czym, ani im się nie zdało słuszno. Dała przeorysza znać o tej 
sprawie ojcu Mikołajowi, jako były bez słuchania mszy. On mając licencyją 
od ks. biskupa na odprawowanie mszy na każdym miejscu, i w tem pokazał 
zwykły swój afekt przeciwko siostrom, że nie oglądając się na niebezpieczeń

148	Prawa	 na	 Ciechówkę	 majętność	 konwencją:	
ADGr,	B1,	od	k.	75.

149		Przegorzały,	dawna	wieś	leżąca	na	lewym	brze-
gu	Wisły,	na	zachód	od	Krakowa.	W	1528	roku	
J.	 L.	 Decjusz	 nabył	 część	 Przegorzał,	 później	
wydzierżawił	grunt	kamieniarzom,	którzy	uru-

chomili	tam	cegielnię	i	wapienniki,	pod	koniec	
XVI	wieku	dobra	przeszły	na	własność	rodziny	
Lubomirskich,	 od	 1720	 roku	 ich	 właścicielami	
byli	Sanguszkowie,	w	XIX	wieku	ponownie	Lu-
bomirscy.
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stwo od powietrza przybył do nich. I odprawował mszą s. tak drugi tydzień 
o jednej mszy były. I tu znowu nie bez trwogi, bo panna jedna świecka, która 
była na próbie rozniemogła się na gwałtowną gorączkę, rozumiały, [k. 27v] 
że na powietrze, ale z łaski Bożej nie było powietrze, bo prędko przyszła do 
zdrowia.

Tam będąc miały swoje duchowne wygody i pociechy, bo ojciec Miko
łaj często exhortacyje odprawując cieszył je na tym wygnaniu. Tymczasem 
budowano im kaplicę w tejże wsi Ciechówce, którą gdy skończono, dał Jego 
Mość ks. biskup licencyją na jej poświęcenie, zleciwszy ojcu Mikołajowi, aby 
to sam odprawił, który poświęcił, ją przy bytności Ich Mościów paniej woj
nickiej i panniej oświęcimskiej, i kapłanów świeckich, i zakonnych.

Przed zbudowaniem kaplice przyniesiono było siostrom od ks. biskupa 
licencyją, aby przy nich msze bywały, i miewały po kilka mszy w izbie jednej. 
Przemieszkawszy tam niedziel 6 przyjechała Jej Mość pani wojnicka, a oba
czywszy i tam niebezpieczeństwa od powietrza wzięła ich do siebie do Dob
czyc, do onego im pierwej zgotowanego z klauzurą mieszkania. Tamże wzięła 
i ojca Mikołaja, który i tam mieszkając nie próżnował, czyniąc exhortacyje 
po odprawieniu mszy do sióstr i inszych person w kaplicy ich o doskonałości 
i o medytacjach, dawał im też sposób jako medytacji s. zażywać i w nich się 
ćwiczyć miały, jakoż wróciwszy się do Krakowa w tej materyi dał wydruko
wać drugą książkę, tytuł jej taki: Elementarzyk ćwiczenia duchownego150.

Około konstytucji też siestrzyńskich pracował, a potem pilności umyślnie 
przyłożywszy dostatecznie po polsku wydał i deklaracje przyłożył, z wielką 
pociechą sióstr, w czym rzecz barzo użyteczną zakonowi uczynił, i pociechę 
nie tylko tutecznym [k. 28] siostrom, ale i inszym które się i kędy indzie jako 
w ruskiej tak i w polskiej prowincyi fundować poczynały151.

Nastąpił rok [1625]d. Głodny to był rok i ciężki na wszytko Królestwo 
Polskie, ćwiertnią152 żyta w Krakowie płacono po złotych piętnaście, ludzi 
barzo umierało od głodu, a najwięcej w miastach, bo lud wiejski do miast się 
dla pożywienia ściągał. 

d	 Pozostawiono	 miejsce	 na	 wpisanie	 daty	 rocz-
nej.	

150		 Elementarzyk ćwiczenia duchownego, które-
go części i rozdziały ich niżej się położą zebrany 
przez F.N.M. Ord. Praed.,	Kraków	1628,	dwa	wy-
dania.

151		W	tym	czasie	istniały	już	lub	zaczynały	powsta-
wać	 również	 klasztory	 dominikanek	 między	
innymi	 w	 Przemyślu,	 Sochaczewie,	 Kamieńcu	
Podolskim	i	Lwowie.

152	Ćwiertnia	–	miara	objętości,	¼	korca.	
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Ojciec Mikołaj nie przestawał w exhortacjach częstych, karmiąc siostry 
zakonne chlebem duchownym, pobudzając je do zakonnego życia i do mo
dlitw gorących na ubłaganie gniewu Pańskiego względem głodu i powietrza 
morowego częstego. A przy tym upominając, aby w zgodzie i miłości spolnej 
żyły, obserwancyi zakonnych ni w czym nie ustępowały, trzymając się kon
stytucyi swoich.

Starsze w zakonie, aby dawały z siebie wzór, i one w powinnościach swo
ich zaprawowały i zatrzymywały. Młodsze zaś, żeby pomniały na to, kiedy się 
starszych zbierze, aby tak jako się na początku przez starszych zaczęło trwały, 
i drugim po sobie następującym dobre fundamenta żywota zakonnego zo
stawiły. 

Dawał jeszcze i to na przestrogę, aby sobie siostry protektorów nie szukały 
i przyjaźni u nich nie łapały, bo stąd roście nieposłuszeństwo, z nieposłu
szeństwa niekarność, za tym obserwancyjej rozgłobienie153, potem zerwanie 
i niepokój w zgromadzeniu.

Z czasem się ludzie odmieniają wy się nie odmieniajcie. Tę przestrogę za
mknął słowy Pawła S. Ehe. 4 cap154. Proszę was ja związany w Panu, abyście 
godnie chodzili w powołaniu swoim, we wszelakiej pokorze i cichości i cier-
pliwości, znosząc jedno drugie w miłości, usiłując zachować jedność ducha 
w związku pokoju. I znowu 1 Cor. 1 cap155. Niechaj nie będzie między wami 
schizma, to jest rozerwanie, bo kędy jest rozerwanie, tam się Chrystus w sercach 
rozrywa. A Chrystus Pan wisząc na krzyżu dwie rzeczy nie popuścił swoim 
[k. 28v] krzyżownikom, jedna aby goleni jego nie łamano, druga aby szaty 
jego nie rozdzierano, ale aby losy o nie rzucono. Przez co dano znać, że każde 
zgromadzenie przez miłość zobopólna zszyte, jest szatą jego, a ustawy po
bożne są jako goleń. A tak kiedy się zgromadzenie przez niezgody rozrywa, 
prędko upaść musi. Biada książętom ludu Pańskiego Datan, Korech i Abiram, 
mężom onym, co schizmę albo rozerwanie chcieli uczynić w pośrodku ludu 
Bożego sprzeciwiając się Mojżeszowi świętemu, skarani zaraz od Boga, ze ich 
ziemia żywo pożarła156.

Ano jako Jan S. ewangelista najczęstsze do uczniów swych czynił o miłości 
napominania, tak ten kapłan do sióstr zakonnych o miłości i zgodzie czynił 
exhortacyje. Znajdziesz to wszytko i co więcej w jego drukowanych exhorta
cjach, znajdziesz i w pamięci tych, co go z pilnością słuchywali. 

153		Rozgłabiać	–	rozluźnić,	osłabić,	rozprząc.	
154		Ef	4,	1–3.

155		1	Kor	1,	10.
156		Lb	16.
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Jego exhortacyje godno było złotem pisać. Kontentowały się niemi nie 
tylko swoje siostry, ale i zwierzynieckie zakonnice. Ich to była wielka pocie
cha słuchać jego admonicji157, które zwykł był często czynić im przy kracie, 
i po dziś dzień są im jeszcze w pamięci. Których żeby pamiątka nie ginęła, 
uprosiły siostry żeby je podał do druku, jakoż z tej okazyi wydał księgę któ
rej tytuł Academia pobożności158, wielce pożyteczna nie tylko zakonnym, ale 
i świeckim ludziom. Miał był wola i co więcej wydać do druku, ale śmierć 
przeszkodziła. 

Był to kapłan wielkiej pobożności, teolog dobry, kanonista przedni wzięty 
u ludzi uczonych, do niego jako do skarbnice bieżeli na poradę w causach 
trudnych, a osobliwie podczas jubileuszów on je solwował159. O, jaką był na 
ten czas wielką pomocą spowiednikom. Biskup krakowski na ten czas Marcin 
Szyszkowski będąc senatorem mądrym szanował go barzo i na jego radzie 
w trudnych casusach często spolegał. Podczas jego biskupstwa czytał casus 
conscientiae to jest nauki [k. 29] do sumienia należyte, na których miewał 
z Akademii auditorów pod sto, które też wydał do druku. Tytuł książki: Tyro-
cinium S. artis penitentiariae160.

Przytem wydał i drugą książkę Examen approbandorum161, dla tych co 
przychodzą na święcenie kapłańskie i na egzamen do biskupa dla słuchania 
spowiedzi wielce pożyteczne obiedwie osobliwie plebanom, kto się w nich 
przejrzy nie zasroma się162 na egzaminie, nie zawiedzie sumienia i swego i cu
dzego. Delektował się barzo w tych książeczkach biskup i egzami[na]torowie 
jego, widząc z nich wielki profekt w tych co przychodzą do egzaminatorów. 
Pismem tym jego nie pomału okrzesało się grubiaństwo w kapłanach mniej 
uczonych.

157		 Admonicja	 –	 pouczenie,	 napomnienie,	 kaza-
nie.

158	 	 Akademia pobożności nie tylko zakonnym oso-
bom do doskonałości potrzebna, ale i świeckim do 
zbawienia barzo przygodna rozdzielona na pięć 
classes, abo szkół jako pokaże regestr przed samą 
rzeczą położony,	Kraków	1628,	pięć	wydań.

159		Solwować	–	rozwiązywać.	

160	 S. Artis Poenitentiariae Tyrocinium,	 Kraków	
1625,	 czterokrotnie	 wydawane	 wraz	 z Appen-
dix ad Tyrocinium S. Artis Poenitentariae.

161		Examen approbandorum ad Confessiones exci-
piendas et ad parochias obtinendas secundum 
modum ac ordinem per Ill. et Rev. Martinum 
Szyszkowski Episcopum Cracoviensem in synodo 
diocesiana Anno 1622 traditum autore F. Nicolao 
Mosciensi,	Kraków	1622,	siedem	wydań.

162		Zasromać	się	–	zawstydzić	się.
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Miał dary wielkie od Boga, których umiał użyć, prawdę każdemu i panu 
na[j]większemu rzekł, a nie urażano się tym. W życiu a osobliwie w języ
ku wielce ostrożny, kłamstwa, przeklęctwa, pochlebstwa, próżnej chwały, 
próżnego nawet słowa, a pogotowia obmówisk nie słyszałeś z ust jego, jeśli 
kto zaczął co od obmówisk, przejął mu mowę, a co inszego wtrącił, albo się 
na twarzy zamarszczył, dając znać, ze tego nierad słucha. Pomniał na ono 
Prov. 25 cap163 powiedział, jako wiatr północny rozprasza dżdże, tak twarz 
zamarszczona języki obmówców burzy. Mszy świętej żadnego dnia (wyjąw
szy trzy dni przed Wielkanocą) nie opuścił, a nawet i w wigilią śmierci, choć 
zemdlony, onę odprawował.

Co się tu o nim napisało siostrom na pociechę, nie tylko niniejszym, ale 
i potomnym, aby wiedziały, jakiego dyrektora z opatrzności Boskiej miał ten 
klasztor na swych początkach, który jako około postanowienia samego klasz
toru, tak i około ugruntowania obserwancyi zakonnych wiele czynił, wiadomy 
będąc kanonów i praw kościelnych i konstytucji zakonnych. I to jako z jego 
rady podjęły się siostry z ochotą wielkich rzeczy jako wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych, łoża twardego, tunicelle grubej, czujności, milczenia, 
ubóstwa nie mając prywatnych depozytów i klauzury barzo ścisłej.

Nowa to była, a zwłaszcza tu w Krakowie widzieć klauzurę ścisłą na Grodku, 
która po długich alterkacyjach164 abo sporkach za powodem jego i usiłowaniem 
w tym i pokazaniem praw szczęśliwie plac otrzymała i stanęła, że ani siostry 
z klauzury nikędy oprócz casusów w prawach opisanych i do ksiąg grodzkich 
dla wyroku, abo do prawa wyjeżdżać, ani świeckich białychgłów do klaszto
ra przypuszczać się nie godzi, [k. 29v] wyjąwszy Jej M[ość] fundatorkę tego 
klasztoru, która nie inaczej tylko za licencyją papieską na piśmie wyrażoną ma 
pozwolenie mieszkać w klasztorze, i trzy kroć do roku dla dozoru majętności 
z niego wyjeżdżać, ale na dzień abo na kilka wniść nie godzi się165.

163		Prz	25,	23.	„Północny	wiatr	sprowadza	deszcz,	
a	mowę	szeptaną	–	gniew	na	twarzy”.

164		Alterkacyja	–	sprzeczka,	spór,	kłótnia.
165	 Anna	 Lubomirska	 otrzymała	 zezwolenia	 na	

zamieszkanie	wraz	z	siostrami	na	Gródku	 i	na	
opuszczanie	klasztoru	jedynie	na	krótko,	tylko	
w	 razie	 konieczności,	 dokument	 wystawiono	
w	Rzymie	13	I	1624	roku.	W	dniu	27	marca	tego	
roku	podobną	licencję	wystawił	również	biskup	
krakowski	 Marcin	 Szyszkowski,	 pisano	 w	 niej,	

aby	 fundatorka	„kilka	 razów	z	 tegoż	klasztoru	
wyniść	mogła	dla	widzenia	się	z	Jmcią	Panem	
hetmanem	 polnym	 synem	 Jmci,	 póki	 w	 Kra-
kowie	będzie”,	dodając	dalej	„także	deklaruje-
my,	że	 i	dla	 inszych	spraw	gdy	tego	potrzeba	
będzie,	 wolno	 będzie	 Jmci	 zażyć	 licencji,	 tak	
jednak	 żeby	 klauzura	 zakonna	 i	 powinność	
klasztoru	tego	we	wszystkim	wcale	była	zacho-
wana”.	ADKr,	Kgr	4	[bez	paginacji].	
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Było to poniekąd nie na rękę niektórym, a zwłaszcza co pod swoim rządem 
mają insze klasztory panieńskie, i ścierali się nieraz z ojcem Mikołajem o to, 
że wnosi klauzurę ścisłą tu w Polszcze (wyjąwszy tereski166) niezwyczajną, al
legując167 zwyczajem wolniejszej klauzury tu w Polszcze z dawna zawziętym. 
Pokonał ich prawy kościelnemi, które obostrzały barzo klauzurę klasztorów 
panieńskich klątwami srogiemi i wiecznym potępieniem.

A co idzie o zwyczaj, tak na to powiedział. Zwyczaje tam uchodzą, kędy 
są zbudowaniem i nie psują niczego. Lecz zwyczaj wchodzenia do klasztorów 
panieńskich nie buduje, i owszem psuje dobre obyczaje i obserwacyje zakon
ne, zaczym zwyczaj takowy nie ma tu miejsca. I otrzymał w tym plac wygra
ny. Jakoż odtąd po inszych klasztorach klauzura poczęła być ściślejsza.

Mając lat siedmdziesiąt i kilka roku 1632 w dzień S. Trójce168 umarł, dla 
którego święta miał też szczególne nabożeństwo. Na jego pogrzebie wielka 
frekwencja była ze wszytkiego Krakowa wszelakiego duchowieństwa, miano
wicie Societatis Jesu, których on, i oni jego wielce za żywota miłowali i sza
nowali169.

O, jaki żal miały z śmierci jego siostry na Gródku, także i na Zwierzyń
cu. Jej Mość fundatorka mieszkała na ten czas na Dobczycach, usłyszawszy 
o śmierci jego barzo była żałosna i zaraz zwoławszy okolicznych kapłanów 
obsequie170 za duszę jego z wylaniem łez obfitych odprawowała. Był to jej 
spowiednik od dawnych lat, za którego dyrekcyją postępki w pobożnościach 
krześciańskich zabierała. 

Niechajże pamiętają córki na ojca, których zrodził przez naukę Ewangelii 
Chrystusowi i w zakonnych ustawach postanowił, a od nich niech nie ustę
pują i za duszę jego niech P[ana] Boga proszą.

166	Tereskami	 nazywano	 w	 Polsce	 karmelitanki	
bose.

167	Allegować	–	powoływać	się	na	coś,	przytaczać	
przykład.

168		6	VI	1632.
169		J.	Wielewicki,	Dziennik spraw domu zakonnego 

OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630–
1639,	opr.	J.	Poplatek,	J.	Grzebień,	t.	V,	Kraków	
1999,	s	.	146.	„Mortuus	6a	istius	mensis	singu-
laris	Societatis	nostrae	fautor	et	defensor	A.R.P.	

Nicolaus	 Mosciensis	 Ordinis	 Praedicatorum	 S.	
theologiae	doctor,	ad	cuius	funus	sequenti	die	
celebratum	 ingens	 praelatorum,	 academico-
rum,	religiosorum,	consularium	ac	reliquorum	
civium	concursus	fuit,	omnibus	enim	ob	raram	
pietatem	 et	 doctrinam	 fuit	 amabilis.	 Nostri	
etiam	tum	ex	Domo	S.	Barbarae,	tum	ex	Colle-
gio	S.	Petri	funebribus	Sacris	in	templo	Ssmae	
Trinitatis	parentarunt”.

170	Obsequiae	(łac.)	–	nabożeństwo	żałobne.
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Po nim we cztery lata umarła też tu w klasztorze siostra Wiktoria Chodo
wiczówna171 pierwsza w liczbie, dobrego i pobożnego żywota, była fortianką. 
Mieszkały tak siostry w wielkiej cieśni z swoim niewczasem w starym Gród
ku sposobiwszy sobie mieszkania z klauzurą.

Jej Mość fundatorka widząc progresy zakonne w siostrach, i to że person 
do zakonu przybywa poczęła zamyślawać o budowaniu klasztoru in forma. 
Ale iż plac był ciasny o rozprzestrzenieniu jego w przód się było trzeba było 
starać. W czym zachodziła trudność dla zakazania do kupowania dóbr miej
skich na klasztory. [k. 30] Było miejsce obok Gródka między murami miej
skiemi od wału miastu mniej potrzebne, bo tam nie było tylko kilka drzew 
orzechowych, którego położenie barzo kwadrowało172 gruntowi gródkowe
mu, wzdłuż na łokci 40 i kilka, a wszerz na łokci 23, w tym miejscu, ku wieży 
cechu kuśnierskiego173.

O ten plac uczyniła Jej Mość z miastem compositią. P.P. rajcy widząc, że to 
miejsce miało się na chwałę Bożą obrócić, pozwolili go klasztorowi, za czyn
szem ziemnym dwu grzywien174, na który czynsz dała Jej Mość do rąk ich 
złotych czterdzieści, aby te pieniądze włożyli gdzie na dobra miejskie, to jest 
na kamienicę którą, aby się z nich ten czynsz ziemny wiecznie miastu opłacał, 
co się zaraz zapisało w księgach miejskich roku 1627.

I poczęto zaraz grunty brać od wału wzwyż na cztery łokcie, rozwaliw
szy przymurek miejski za pozwoleniem PP. Radziec. Jest teraz na tym miej
scu izba wielka narożna na locutorium175 obrócona. Kiedy pierwszy kamień 
w grunty kładziono, Jego Mość pan Konstanty176 wnuczek Jej Mości będąc 
w sześci albo siedmi leciech syn najmłodszy Jaś[nie] Wiel[możnego] pana 

171		Wiktoria	 Chodowiczówna,	 pełniła	 na	 Gródku	
funkcję	furtianki,	zmarła	15	października	1636	
roku.	Najprawdopodobniej	z	tej	samej	rodziny	
pochodziła	 siostra	 Krystyna	 Chodowiczówna,	
dominikanka,	 zmarła	 ona	 na	 Gródku	 14	 lipca	
1680	roku.	Chodowiczowie	byli	znaną	rodziną	
mieszczan	 krakowskich,	 należały	 do	 nich	 ka-
mienice	przy	ulicy	św.	Jana	5	 i	8	 (zwana	Cho-
dowicowska)	zob.	A.	Chmiel,	Domy krakowskie. 
Ulica św. Jana,	 cz.	 I–II,	 Biblioteka Krakowska,		
t.	61–62,	Kraków	1924,	s.	23,	154;	J.	Bieniarzów-
na,	Mieszczaństwo krakowskie…,	s.	121,	157.	

172		Kwadrować	–	harmonizować	się	z	czymś,	zga-
dzać	się,	odpowiadać	czemuś.	

173		 Według	 S.	 Świszczowskiego	 chodzi	 w	 tym	
miejscu	nie	o	cech	kuśnierski,	lecz	cech	kurdy-
baników.	 (S.	 Świszczowski,	 Krakowski Gródek,	
Kraków,	s.	79,	118).

174	Grzywna	 –	 jednostka	 pieniężna	 =	 48	 groszy	
polskich.

175	Locutorium	(łac.)	–	rozmównica,	izba	przezna-
czona	do	rozmów	z	gośćmi.

176		Konstanty	Jacek	Lubomirski	(1622–1663),	naj-
młodszy	 syn	 Stanisława	 Lubomirskiego	 i	 Zofii	
z	 Ostrogskich,	 krajczy	 koronny	 1658,	 podcza-
szy	 koronny,	 starosta	 sądecki.	 Zob.	 F.	 Mincer,	
Konstanty Jacek Lubomirski,	PSB,	t.	18,	s.	31–32.
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Stanisława Lubomierskiego, hrabie na Wiśniczu, podczaszego na ten czas 
koronnego, a potem wojewody ziem ruskich włożył weń tablice z napisem 
oświadczając animusz swój przeciwko temu klasztorowi.

Wygnawszy pierwszy mur podłużny nad wałem przed zimą, drugi mur 
poprzeczny zaraz z wiosny rzucono na kwadrat ku drodze publicznej która 
idzie od bramy Mikołajskiej za tełkami domów miejskich ku nowej bramie. 

Był tam domek spustoszały o ścianę Gródkową przy wieży cechu kuśnier
skiego Marcina sukiennika, niebezpieczny dla podpału i w okna klasztorne 
na dormitarz zaglądający177, który się dostał po jego śmierci bratu jego ro
dzonemu Stanisławowi, u którego kupił się za złotych 30, ale że miasto nie 
chciało przyjąć nań zapisu zapisał go pannom w księgach oficjalskich d[ie] 
24 maii 1628178.

Ten rozwaliwszy, dalej się od muru klasztornego odsadziwszy zbudowano 
insze mieszkanie niskie dla czeladzi klasztornej, bo w tamtej stronie miała 
być forta z klasztoru do czasu, póki by klasztor in suo esse nie stanął. [k. 30v] 
Wystawiwszy Jej Mość dwie części klasztora z celami i dormitarzem, oddała 
to siostrom z wielki afektem i miłością, obiecując jeżeli ją P[an] Bóg dłużej 
pochowa na tym świecie, że dalej klasztor poprowadzi.

Były stajnie gródkowe z drzewa przy drodze publicznej, które miały pokój 
od miasta po wszytkie lata, jako Ich Mość. PP. z Tarnowa Gródek otrzymali. 
Aleć kiedy Jej Mość na tym miejscu na mur grunty kopać poczęła, miasto się 
ozwało i trudnić poczęło mówiąc: Póki drzewiany budynek stał milczeliśmy, 
ale że tu mur teraz ma iść, ozywamy się. Że nie mieli żadnego prawa ani do
kumentu na ten plac, a PP. z Tarnowa zawsze byli in usu pacifico tych stajen 
puścili to PP. Rajcy Ich Mości i już więcej trudności o to nie czynili. I tak 
w trzecim roku od zaczęcia budynku trzecia część klasztoru stanęła. Bo Jej 
Mość będąc lat dozr[z]ałych, a obawiając się śmierci wszytkie siły i koszt na 
wymurowanie wszytkiego klasztoru obróciła.

W czwartym roku czwartą część klasztoru, która leży ku bramie Miko
łajskiej wymurowano. W piątym i szóstym roku cele sklepiste i z piecami, 

177		Dom	sukiennika	krakowskiego	Marcina	Różyc-
kiego.

178		 Stanisław	 Różycki,	 obywatel	 miasta	 Kleparza	
istotnie	 24	 V	 1628	 roku	 sprzedał	 ówczesnej	
przeoryszy	 dominikanek,	 Teresie	 Bobowskiej,	
dom	odziedziczony	po	zmarłym	bracie	Marci-

nie.	Niepewna	jest	jednak	suma,	jaką	konwent	
zapłacił	 za	 ten	 dom,	 w	 odpisie	 dokumentu	
mowa	 jest	 o	 kwocie	 200	 złotych,	 „Różycki	
domum	 suam	 monialibus	 vendit”,	 ADGr,	 B1,		
k.	62v.
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i dormitarze dokoła i ganki dolne na słupach kamiennych stanęły i przykry
cie pod dachówkę na wszytek klasztor, studnią murowaną wśród klasztoru 
i rząp179 przy kuchni dano.

Pod ten czas umarł król Zygmunt III180 prędko po śmierci królowej181. Jej 
Mość pod interregnum w roku 1632 dnia 4 stycznia sposobiwszy kaplicę na 
dole i chór dla sióstr na górze w nowym klasztorze, i gości wiele zaprosiwszy, 
przeprowadziła siostry z starego klasztorku do nowego przytym i relikwie 
znaczne, których z Rzymu dostała w skrzyneczkach czerwonym aksamitem 
pokrytych182. Jego Mość ks. Oborski sufragan poświęcił kapellę przerzeczoną. 
W kościółku starym kazanie miał wieleb[ny] ojciec Grzegorz183 Pisma S. ba
k[alarz] dominikan, a w kapelli ks. Nuceryn ordynariusz zamkowy.

Tu się podała okazyja dobra Jej Mości do kończenia klasztoru i do zmu
rowania kościoła, gdzie dla walenia muru wielkiego miejskiego, który szedł 
od bramy Mikołajskiej i stykał się z Gródkiem, mogłaby była jaka trudność 
urość od króla, gdyby był tak długo żył, dlatego przeprowadziwszy zakonnice 
do nowego klasztoru, tejże zimy kazała wszytek Gródek stary z gruntu roze
brać, i mur wielki miejski.

O ten mur było nieco od PP. Radzic sprzeciwienia, ale kiedy się im po
kazało, [k. 31] że za jeden mur trzy mury insze potężniejsze kościelne sta
ną, a ktemu i blanki górne z okny nad dormitarzem klasztornym od wału 
miejskiego dla obrony miasta miały się dać, kontentowali się tym, i trudności 
więcej nie czynili.

179		Rząp	–	kadź,	cysterna,	zbiornik	na	wodę	desz-
czową.

180		 Zygmunt	 III	 Waza	 zmarł	 w	 Warszawie	 30	 IV	
1632	roku.

181		Druga	żona	Zygmunta	 III	królowa	Konstancja	
(1588–1631),	córka	arcyksięcia	styryjskiego	Ka-
rola	 Habsburga,	 młodsza	 siostra	 Anny,	 pierw-
szej	żony	Zygmunta	 III,	ślub	odbył	się	w	1605	
roku,	zmarła	10	VII	1631	roku.

182		 Akt	 konsekracji	 kościoła	 podaje	 wiadomość	
o	następujących	relikwiach	„Reliquias	in	illa	in-
clusi	ss.	Martyrum	Laurenti	Fabiani	et	Sebastia-
ni	Aureli	et	undecim	millium	virginum”.	ADGr,	
B1,	k.	40.	

183		Wydaje	 się	 prawdopodobne,	 iż	 wspomniany	
dominikanin	 to	 Grzegorz	 Othonowski	 (Otho-
novius,	 Ottonovius).	 Śluby	 zakonne	 złożył	 on	
w	 Krakowie	 3	 III	 1597	 roku,	 odbył	 studia	 za-
graniczne,	 miał	 w	 Paryżu	 studiować	 teologię.	
Bakałarz	 studium	 generalnego	 w	 Krakowie	
od	 1631	 roku.	 Pełnił	 funkcję	 przeora	 w	 kilku	
klasztorach,	 od	 1633	 roku	 Klimontowie,	 póź-
niej	 w	 Przemyślu	 i	Warszawie,	 8	 IX	 1642	 rada	
prowincji	 polskiej	 zatwierdziła	 jego	 wybór	 na	
przeora	klasztoru	w	Krakowie.	Grzegorz	Otho-
nowski	zmarł	w	Krakowie	9	III	1654	roku.
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W tymże roku 1632 kościółek pierwszy, i ołtarze za licencyją daną na pi
śmie od. ks. administratora krakowskiego Piotra Gębickiego184 rozebrawszy 
i grunty na kościół na tym miejscu, gdzie był Gródek wybrawszy dnia 13 
kwietnia Jego Mość ks. Tomasz Oborski, sufragan krakowski poświęcił miej
sce na kościół, i pierwszy kamień także poświęciwszy w gruntach założył. 
W którym Jej Mość pani wojnicka fundatorka srebrną tabliczkę z napisem 
położyła. Nazajutrz zaraz zaczęto murować kościół i z oficynami dolnemi co 
wszystko za błogosławieństwem Pańskim we dwu leciach stanęło.

Roku 1634 dnia 8 octobra J. Mość ks. sufragan poświęcił kościół i cztery 
ołtarze. Jeden wielki pod tytułem N[ajświętszej] Panny Maryi, drugi pod okny 
pod tytułem S. Krzyża, trzeci od zakrystjej pod tytułem S. Dominika, czwarty 
w kapliczce, gdzie się spowiedają siostry pod tytułem [p]anny S. Agnieszki de 
Monte Policiano i Katarzyny Seneńskiej. A sam kościół poświęcony jest pod 
tytułem Panny Maryi Śnieżnej, o czym jest pismo na pergaminie ręką Jego 
M. księdza sufragana podpisane, a obchód albo anniversarius dies w niedzielę 
najbliższą po dedykacji kościoła.

I tak w ośmi lat za błogosławieństwem Pańskim od zaczęcia stanął klasz
tor nowy i z kościołem in suo esse, za co niech będzie imię Jego pochwalone 
na wieki.

Zostawał jeszcze klasztor bez podwórza, nie było gdzie mieszkać czela
dzi, ani izby dla kapłanów. Była area abo droga publiczna imo Gródek od 
Bramy Mikołajskiej ku bramie nowej idąca, po drugiej stronie drogi dom na
rożny część murowany, część drzewniany, rzeczony Morelowski185. Ten dom 
Jej Mość za swe pieniądze skupiła, prawa siostrom z niego ustąpiwszy, część 
w przy gródek klasztorny, a część w drogę publiczną przesklepiwszy obróciła, 
i murem wysokim dokoła otoczyła, gdzie mieszkania dla czeladzi i dla kapła
nów sposobiła.

184		Piotr	Gębicki	(1585–1657),	kanonik	krakowski	
i	gnieźnieński,	w	1631	roku	po	śmierci	biskupa	
A.	Lipskiego	mianowany	przez	kapitułę	admi-
nistratorem	 archidiecezji	 krakowskiej.	W	 1636	
roku	 został	 biskupem	 przemyskim,	 w	 latach	
1642–1657	biskup	krakowski.

185		Kamienica	będąca	własnością	karczmarza	To-
masza	 Kuczkowskiego	 (Kuczkowicza)	 Morella.	
Tomasz	 Kuczkowicz	 sprzedał	 dom	„partim	 li-

gneam	partim	muratam	cum	braxatorio	adia-
centem	in	platea	S.	Nicolai”	kasztelanowej	woj-
nickiej	 Annie	 Lubomirskiej	 12	VI	 (feria	 quinta	
post	 festa	Pentecostes	proxima)	1631	roku	za	
sumę	3400	złotych.	Anna	Lubomirska	przelała	
prawo	 do	 zakupionej	 kamienicy	 na	 klasztor	
w	dniu	10	XI	1632	roku.	ADGr,	B1,	k.	65v–68v;	
K.	 Follprecht,	 Rejestry gospód w Krakowie....,		
s.	34.	
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Materyja na murowanie szła z cegielnie Jej Mość fundatorki, którą swym 
kosztem wybudowała pod Bielanami186 na gruncie wsi Wola187 nazwanej 
majętności Jaś[nie] Wielm[ożnego] pana Stanisława Lubomierskiego, [k. 
31v] podczaszego na ten czas koronnego, a teraz wojewody ziem ruskich, 
gdzie była góra sposobna do łamania kamienia i glina na cegłę. Piec cegielny 
zbudowały były siostry zrazu uprosiwszy sobie nań plac u Jego Mości pana 
podczaszego przerzeczonego, ale że nie mogły podołać w gospodarstwie od
ległym od Krakowa Jej M. fundatorka wzięła to na swe staranie gdzie i cegiel
nią i szopy i górę łamaniem kamienia rozprzestrzeniała, co było na wielkiej 
pomocy do prędkiego wymurowania klasztoru.

Nie od rzeczy będzie kiedy się tu położy sumariusz wszytkiego kosztu, 
co wys[z]ło na rzemieślniki, murarze, co klasztor i kościół de novo budowali 
i Gródek stary z gruntu rozbierali nuż na materyją, na łamanie kamienia, 
na cegielnią, na drzewo, na statki wodne i spus[z]czanie materyjej Wisłą, na 
robotników poddanych, których po kilkadziesiąt oraz rabiało koło cegielniej 
i wożenia materiej, także na kilka cugów koni, na wozy przez ośm lat i na 
żelaza, odrzwia kamienne, okna, sklarze, stolarze, malarze, garncarze, rur
mistrze i insze potrzeby do siedmidziesiąt tysięcy złotych polskich okrom 
kupna samego Gródka za który dano panu z Tarnowa ośm tysięcy o czem 
jest wyżej i okrom dwu tysiącu złotych, które były dały siostry na murowanie 
tegoż klasztoru, i okrom wieżyczki, która jest na kościele, która z cieślą, z bla
charzem, z blachą ołowianą i z drzewem kosztuje złotych tysiąc i dwieście. 

Po zejściu z tego świata ojca Mikołaja doktora Jej Mość fundatorka upa
trując, że przeorowie mają swoje wielkie zabawy, a ktemu, żeby na tych po
czątkach obserwacyja zakonna przez ojca Mikołaja zagruntowana nie osła
biała, przełożyła tę sprawę wieleb[nemu] ojcu J[e]rzemu Trebnicowi, który 
był wtóry raz prowincjałem na ten czas.

Ten naradziwszy się z ojcami starszemi, naznaczył im za wikarego ojca 
Jana Chryzostoma Pisma S. doktora, kapłana zakonnego z rozsądkiem wiel

186		 Bielany,	 dawna	 wieś	 położona	 na	 lewnym	
brzegu	Wisły	na	zachód	od	Krakowa.	W	 II	po-
łowie	XVI	wieku	rodzina	Chełmskich	sprzedała	
Bielany	 kasztelanowi	 wojnickiemu	 Sebastia-
nowi	Lubomirskiemu.	W	roku	1604	marszałek	
wielki	 koronny	 Mikołaj	 Wolski	 ufundował	 na	
Bielanach	kościół	i	klasztor	kamedułów.

187		Wola	Justowska,	dawna	wieś	leżąca	na	lewym	
brzegu	Wisły,	 niedaleko	 Bielan,	 na	 zachód	 od	
Krakowa.	 Należała	 najpierw	 od	 1528	 roku	 do		
J.	L.	Decjusza,	który	wzniósł	tu	swoją	rezyden-
cję,	od	1594	roku	przeszła	na	własność	rodziny	
Lubomirskich,	 utworzyli	 oni	 klucz	 dóbr	 wol-
skich,	w	XVIII	wieku	własność	Sanguszków.	

Kronika fundacyjna klasztoru ss. Dominikanek76



kim, który też bywał prowincjałem, aby o ich rządzie wnętrznym zawiadował. 
Dobrze było zgromadzeniu, który na tym był, aby się wszytko działo według 
konstytucji zakonnych i praw kościelnych. [k. 32] Kapłan ten był pobożny, 
rozsądku wysokiego, przestrzegający zakonności, pracowity, świadkiem tego 
jest prowincyja jako ją dźwigał, jako wielce dla całości i honoru zakonnego 
pracował, bywając na kapitułach generalskich w Rzymie i w Hiszpanii188.

Ten po ojcu Mikołaju doktorze w czwartym roku to jest A[nno] 1635 
Panu Bogu ducha oddał189, leży w konwencie krakowskim z ojcami drugiemi 
w kapitularzu. Niech będzie Pan Bóg miłościw duszy jego. 

Roku 1638 w dzień świąteczny umarła sio[stra] Ludwina Koperna190, na
[j]pierwsza priorissa tego klasztoru, panna z rozsądkiem wielkim, wychowana 
z młodości w domu Jej Mości fundatorski, za której przełożeństwa z pomocą 
fundatorki stanął klasztorek pierwszy w Gródku starym, która będąc poboż
nego i przykładnego żywota obserwancyją zakonną przez ojców pobożnych 
wszczepioną za swego przełożeństwa dobrze trzymała, i drugim co po niej 
były na przełożeństwie szczerze do zatrzymania obserwacyje dopomagała, tu 
w tym kościele pogrzebiona. Boże bądź miłościw duszy jej.

W tymże roku w dzień S. Małgorzaty191 zapalił się klasztor dachem pobity 
od komina kuchennego w obiady zgorzało pokrycie nad pięcią komór skle
pistych ku kościołowi gdzie od ognia już było jedno okno górne okrągłe nad 
chórem siestrzyńskim stopniało, nie mógł postąpić ogień ku forcie tą stro
ną dla s[z]czyciku murowanego, ani wciąż ku bramie Mikołajskiej, bo dano 
prędką obronę i dachu sztukę niskiego i kościelnego odarto, i po tym ogniu 
zaraz komin kuchenny murem w kwadrat wysoko otoczono, sklepienie na 
komorach wytrzymało192.

188	Jan	Chryzostom	z	Robczyc	istotnie	podróżował	
na	kapituły	generalne	odbywające	się	we	Wło-
szech	i	w	Hiszpanii,	jako	przeor	krakowski	obec-
ny	był	na	kapitule	w	Vallisoleti	w	1605	roku,	już	
jako	prowincjał	prowincji	polskiej	znalazł	się	na	
kapitule	generalnej	zakonu	w	Rzymie	w	1612	
roku.	Zob.	Acta Capitulorum Generalium Ordinis 
Praedicatorum,	v.	VI,	s.	44,	183.

189		Jan	Chryzostom	z	Robczyc	zmarł	w	Krakowie	5	
czerwca	1635	roku.

190		 Siostra	 Ludwina	 Koperna	 zmarła	 w	 niedzielę	
23	 maja	 1638	 roku,	 w	 święto	 Zesłania	 Ducha	
świętego	(Zielone	Świątki).

191		13	VII	1638	roku.
192	Wzmianka	 o	 pożarze	 na	 Gródku	 znajduje	 się	

tez	 u	 J.	 Wielewickiego,	 Dziennik spraw...,	 t.	 V,	
s.	488.	Jezuita	pisze	na	ten	temat:	„Eodem	die	
ortum	incendium	ex	culina	in	monasterio	mo-
nialium	 S.	 Dominici	 inclusarum	 nuper	 extruc-
to.	Absumpta	eo	non	parva	pars	monasterii	et	
reliquum	 magna	 ex	 parte	 tecto	 spoliatum	 ob	
amovendam	ignis	progressionem”.
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Śmierć fundatorki

Roku 1639 nazajutrz po Trzech Królach193 Jej Mość p[ani] wojnicka fun
datorka tego klasztoru o północy Panu Bogu ducha oddała, niech P[an] Bóg 
będzie miłościw duszy jej. aPochowana w Krakowie w kościele S. Trójcy 
W.W.O.O. Dominikanów w kaplicy S. Róży i S. Sebastiana194 fundacyi mał
żonka jej śp. J.M. księcia Sebastiana Lubomirskiego kasztelana wojnickiego, 
gdzie i jego ciała zwłoki są złożonea.

193		7	I	1639	roku.
194		Kaplica	Lubomirskich	przy	kościele	św.	Trójcy	

została	 ufundowana	 przez	 Sebastiana	 Lubo-
mirskiego,	 jej	 budowę	 ukończył	 syn	 fundato-
rów,	Stanisław	Lubomirski,	zapisał	on	klaszto-

rowi	dominikanów	1000	dukatów	na	ukończe-
nie	kaplicy.	

a-a	Ostatnie	 zdanie	 tekstu	 dopisane	 zostało	 inną	
ręką.
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Obałkowski Jerzy 10
Obertyński Zdzisław 20
Oborska Katarzyna z Łosiów 52
Oborski Prokop, podstoli czerski 52, 74
Oborski Tomasz, biskup krakowski 52, 54, 75
Obremski Krzysztof 6
Ocieska Zofia 39
Odrowąż Iwo, biskup krakowski 29, 55
Oleśnicki Mikołaj, wojewoda lubelski 30
Olszański Jan 8
Opalińscy, rodzina 39
Opaliński Stanisław z Bnina, starosta nowokorczyński 39
Oraczowscy, rodzina 36
Oraczowski Stanisław 36
Ostreyko Jordana OP 9
Ostrogscy, rodzina 14, 36
Ostrogska Zofia 52
Ostrogski Aleksander, wojewoda wołyński 53
Ostrogski Janusz, kasztelan krakowski 30
Ostrowski Jakub, kanonik krakowski, kaznodzieja 49, 54
Ostrowski Jan K. 8
Othonowski Grzegorz [Othonovius, Ottonovius], domini-

kanin 14, 74
Ozorowski Edward 13
Panuś Kazimierz 19
Paszenda Jerzy 13
Paweł, św., apostoł 68
Pawlak Wiesław 20
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Paxillus, zob. Kołek Bernard
Pełczyńska Katarzyna 47
Pełczyński Bartłomiej, złotnik krakowski 17, 47
Petrus Jerzy 8
Piekarski Adam, dominikanin 14, 53
Pieniążkowie 37
Pietrzak Jerzy 59
pijarzy 65
Pileccy, rodzina 10
Piotrkowczyk Andrzej, drukarz krakowski 19, 24, 26, 50
Piotrkowczykowa Anna Teresa z Pernusów 24, 26
Piotrkowczykówna Agnieszka (siostra Kunegunda), domi-

nikanka 24, 26
Piotrkowczykówna Barbara (siostra Maria Egipcjanka), 

dominikanka  24, 26
Piotrowczykówna Jadwiga, dominikanka  11, 24, 50
Pirożyński Jan  24
Pobóg-Lenartowicz Anna  8, 54
Pociecha Józef  14, 53
Popiołek Bożena  20
Poplatek Jan 13, 71
Porębska Marianna 53
Porębski Zygmunt, sekretarz królewski, chorąży zatorski 53
Potocka Zofia, przełożona tercjarek dominikańskich 15, 16, 

50
Prausmuller Karol Tomasz 8
Pruszcz Piotr Hiacynt 9, 20, 22
Przemysł, książę raciborski 54
Przerębska Beata 46
Przyboś Adam 44
Ptak-Korbel Wanda 24
Raczkowscy 37
Radawiecki Andrzej, dominikanin, prowincjał 13, 60
Radkowski Antoni, dominikanin, prowincjał 40
Radwański Florian, dominikanin 14, 53
Radziejowska Rozalia 42
Radziejowski Stanisław 42
Radziechowski Walenty, dominikanin 13, 53
reformaci 6
Reichert Benedykt Maria OP 18, 58
Rożek Michał 16, 35, 36, 38
Róża, św., 78
Różański Tomasz, dominikanin, przeor krakowski 43
Różycki Marcin, sukiennik krakowski 73
Różycki Stanisław 17, 73

Rybak Aniela 15, 37
Samek Jan 9
Samek Marta 9
Sanguszkowie, rodzina 66, 76
Sebastian, św., 78
Siemianowska Marianna, benedyktynka 5
Sieykowski Michał, dominikanin 9
Sobieski Jakub, starosta krasnostawski 21
Spież Jan Andrzej OP 7, 8
Stanek Edward 19
Stano Jerzy, chorąży sanocki 53
Stano Zofia 53
Starzyński Juliusz 16
Stefaniak Piotr 8
Stojowski Andrzej 65
Stojowscy, rodzina 65
Sułkowska Zofia, dominikanka 8
Sułowska Dorota, wojewodzina rawska 37
Szczaniecki Paweł OSB  6
Szelążanka Petronela, dominikanka 63
Szlezynger Piotr Stanisław 12, 21
Szołdrski Władysław 5, 6
Szylar Anna 5, 45
Szyling Krzysztof 63
Szyling Paweł 63
Szylingowie, rodzina 63
Szyma Marcin 29
Szymoński Piotr 48
Szyszkowski Marcin, biskup krakowski 49, 69, 70
Świechowski Marcin 35
Świętochowski Robert OP 21
Świszczowski Stefan 9, 15, 24, 18, 24, 72
Targosz Karolina 6, 9, 16, 24
Tarłowie, rodzina 32
Tarnowscy, rodzina 12, 15–17, 38, 40, 73, 
Tarnowski Gabriel, starosta generalny krakowski 14, 15, 

38, 39, 76
Tarnowski Joachim, wojewoda parnawski 52, 57
Tarnowski Stanisław 39
Tęczyńska Izabela 39
Tęczyński Andrzej, wojewoda krakowski 39
Tęczyński Jan, wojewoda krakowski 39
Tomkiewicz Władysław 16
Tomkowicz Stanisław 9, 12, 32, 36, 47
Torres Cosimo de 59, 61



Trebnic Jerzy, dominikanin, prowincjał polski 13, 14, 30, 
58, 76

Trzecieska Zofia 52
Trzcińska Anna Cecylia, ksieni benedyktynek 35
Trzyna Edward 65
Turowski Kazimierz Józef 9, 20
Urban Wacław 33
Walewander Edward  8
Wawrykiewicz Zofia 24
Wicher Władysław 13
Wielewicki Jan SJ 13, 18, 19, 21, 38, 53, 63, 64, 71, 77
Wielicki Wojciech, kanonik krakowski 49
Wiesiołowski Jacek 6
Więckowski Stefan, dominikanin 8
Wizenberg Jan 38
Władysław IV Waza, król Polski 37
Wojeński Maciej [Wonieński, Woniejski], lekarz i rajca kra-

kowski  12, 36, 37
Wojeński Stanisław, kanonik krakowski, biskup kamie-

niecki 36

Wolski Mikołaj, marszałek wielki koronny 76
Wołczański Józef 8
Woroniecki Jacek OP 20
Zamoyski Jan Chrzciciel, dominikanin, przeor krakowski 

41
Zbarascy, rodzina 29
Zdanek Maciej 20
Zebrzydowska Barbara z Lubomirskich 30, 60
Zebrzydowska Gryzelda, (Dominika), dominikanka 23
Zebrzydowski Franciszek 60
Zebrzydowski Jan, miecznik koronny 23, 30, 60
Zebrzydowski Michał 60
Zyga Stanisław 65
Zygmunt III Waza, król Polski  37, 48, 49, 74
Zygmunt I Stary, król Polski  37
Żebrowska Dorota  47
Żebrowski Leonard, zegarmistrz krakowski  47
Żukiewicz Konstanty Maria OP  16

Indeks osób 85
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Bełz  7
Bielany 19, 76

Kościół oo. Kamedułów na Bielanach [Erem Srebrnej 
Góry] 65, 76

Bnin 39
Bochnia 20, 33
Bolonia 43, 59
Brody 35
Cecora 42
Chełmno 45
Chocim 16, 30, 52
Ciechówka (Czechowa Wola) 12, 65–67
Czchowskie starostwo 53
Częstochowa 35
Dobczyce 41, 42, 59, 60, 63, 64, 67
Europa 30
Gaj 30
Gdańsk 16
Gręboszów 48
Grodno 6
Hiszpania 43, 77
Jodłownik 47
Góra Kalwaria 7, 8
Kamieniec Podolski 7, 8, 67

Klasztor ss. Dominikanek w Kamieńcu Podolskim 8
Kazimierz (dawniej miasto, dziś dzielnica Krakowa) 48
Kleparz (dawniej miasto, dziś dzielnica Krakowa) 73
Klimontów 74
Klasztor oo. Dominikanów 74
Koniecpol 35, 36, 42
Kościan 36
Krakowskie województwo 44, 65
Kraków 5–10, 12–20, 23–26, 29, 32–47, 52–56, 59–61, 

63, 64, 66, 67, 69–71, 74–78
Brama Mikołajska w Krakowie 47, 73–75, 77
Cmentarz przy Kościele Panny Maryi w Krakowie 55
Cmentarz Św. Trójcy w Krakowie 14, 32
Dom Zakonny oo. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 

13, 71
Gródek 6, 7, 9–11, 13–18, 20–26, 29, 31–33, 

38–40, 42–48, 50, 52, 53, 55, 58, 61, 63, 64, 
70–77

Katedra Wawelska 39
Klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie 65
Klasztor oo. Dominikanów w Krakowie 12, 26, 41, 43, 

47, 53, 63, 64
Klasztor ss. Benedyktynek w Krakowie 35, 37
Klasztor ss. Bernardynek w Krakowie 32
Klasztor ss. Dominikanek na Gródku w Krakowie 

– zob. Gródek
Klasztor ss. Karmelitanek w Krakowie 35
Klasztor ss. Norbertanek w Krakowie 16, 37
Klasztor Św. Norberta w Krakowie 15, 37
Klasztor Św. Trójcy (Św. Katarzyny Sieneńskiej) 10, 

29, 63
Kościół Mariacki (pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny) w Krakowie 53, 55
Kościół oo. Dominikanów (św. Trójcy Przenajświęt-

szej) w Krakowie 9–12, 16, 19, 20, 22, 29, 32, 
35, 40, 41, 46, 51–53, 55, 64, 65, 71, 78

Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Krakowie 8, 9, 
18, 26, 52, 75
Kościół Św. Barbary w Krakowie 13, 38, 63
Kościół Św. Franciszka w Krakowie 36
Kościół Św. Józefa w Krakowie 39
Kościół Św. Marcina 35
Kościół Św. Michała w Krakowie 52
Kościół Św. Piotra i Pawła w Krakowie 37
Kościół Św. Scholastyki w Krakowie 35
Kościół Wszystkich Świętych w Krakowie 36
Plac Dominikański w Krakowie 32
Plac Wszystkich Świętych w Krakowie 36
Ulica Dominikańska w Krakowie 32
Ulica Grodzka w Krakowie 12, 37, 44
Ulica Mikołajska w Krakowie 47, 75
Ulica Poselska w Krakowie 32, 37, 39
Ulica Stolarska w Krakowie 11, 17, 24, 26, 29, 50
Ulica Św. Ducha w Krakowie 35
Ulica Św. Jana w Krakowie 72
Ulica Wiślna w Krakowie 14, 24, 36, 37
Wawel 9

Lanckorońskie starostwo 60
Lipsk 29, 44, 52, 55, 63
Litwa 6, 21

Indeks nazw geograficznych



Lublin 7, 60
Lwów 6, 7, 9, 67
Małopolska 24
Mediolan 30, 58, 59
Minoga 63
Mirów 46
Mołdawia 52
Mościska 13
Niderlandy 35
Niemcy 54
Nowogródek 7
Olsztyn 17
Opatowiec 53
Opole 8, 10, 54, 65
Padwa 36
Parnawa 52
Paryż 60, 74
Pilica (rzeka) 35
Piotrków Trybunalski 7, 8
Płock 22, 33
Kościół oo. Dominikanów w Płocku 22
Podkamień 35

Kościół oo. Dominikanów w Podkamieniu 35
Podoliniec 65
Polska 5–7, 10, 18, 20, 30, 24, 42, 44, 59, 67, 71
Połonne 53
Wielicki powiat 59
Wiślicki powiat 48, 65
Poznań 6, 8, 30, 36

Klasztor oo. Dominikanów w Poznaniu 30
Praga 36
Prądnik (wieś, dziś dzielnica Krakowa) 17, 41, 63
Prouille 7
Przeciszów 46
Przegorzały 66
Przemyśl 7, 8, 67, 74
Przyrów 8
Racibórz 7, 33, 54

Klasztor ss. Dominikanek w Raciborzu 54
Robczyce 11, 13
Ruś 6, 21
Rzeczpospolita Obojga Narodów 5, 7, 8, 13, 20, 30, 38, 52, 

54, 59
Rzeszotki 55
Rzym 18, 59, 70, 74, 77

Sandomierskie województwo 42
Sandomierz 5, 45

Klasztor ss. Benedyktynek w Sandomierzu 5, 45
Kościół Św. Michała w Sandomierzu 45

Sądeckie starostwo 30, 53, 72
Sieradz 30

Klasztor oo. Dominikanów w Sieradzu 30
Sławkowice 11, 30, 59
Sochaczew 7, 33, 42, 67

Klasztor ss. Dominikanek w Sochaczewie 42
Spisz 65
Staniątki 35
Suskrajewice 55
Szatkowskie starostwo 60
Śląsk 54
Tarnów 40, 76
Toruń 6, 47
Tuluza 7
Turcja 52
Tyniec 63
Vallisoleti 77
Warszawa 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 33, 43, 54, 74

Klasztor oo. Dominikanów św. Jacka w Warszawie 60, 
61, 74

Wawel zob. Kraków
Wenden 52
Wielkopolska 36
Wilno 6, 53

Klasztor oo. Dominikanów w Wilnie 53
Wisła (rzeka) 66, 76
Wiśnicz 18–20, 30, 61, 72

Klasztor Karmelitów Bosych w Wiśniczu 65
Włochy 41, 43, 77
Włocławek 8
Wola Justowska 76
Wołoszczyzna 54
Wrocław 8, 12, 16, 25, 54, 65
Zborów (Zborówek) 41
Zwierzyniec (dawniej wieś, dziś dzielnica Krakowa) 15, 

37, 71
Żmigród 53
Żółkiew 7, 8

Kościół ss. Dominikanek z Żółkwi 8
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