TOMASZ JASZCZOèT

Lista dobrodziejoÂw klasztoru franciszkanÂskiego
w Drohiczynie z lat 1678-1783

SzczeÎsÂliwie dane nam jest dzisiaj oglaÎdacÂ w Drohiczynie nad
Bugiem, przywroÂcone do dawnej sÂwietnosÂci, gmachy kosÂcioøa
i klasztoru FranciszkanoÂw, ktoÂre powstawaøy na przestrzeni kilku
dziesieÎcioleci, poczaÎwszy od czwartej cÂwierci XVII w. do poøowy
wieku nasteÎpnego. Od momentu powstania przechodziøy one roÂźne
koleje losu i nie zawsze wyglaÎdaøy tak wspaniale jak dzisÂ.
Tragiczny widok kosÂcioøa franciszkanÂskiego z konÂca XIX w.
z zawalonym dachem moźemy oglaÎdacÂ m.in. w ksiaÎźce Zygmunta
Glogera Dolinami rzek1. Po kasacie klasztoru franciszkanoÂw
w Drohiczynie w 1832 r. budynek peøniø roÂźne funkcje. W 1838 r.
urzaÎdzono tu wieÎzienie, a po Powstaniu Styczniowym koszary dla
wojska, Po odejsÂciu wojska Synod prawosøawny umiesÂciø tutaj
w 1897 r. szkoøeÎ ksztaøcaÎcaÎ nauczycieli do szkoÂø wiejskich. W lipcu
1904 r. zostaøa ona przeksztaøcona na szkoøeÎ źenÂskaÎ2. Po odzyskaniu niepodlegøosÂci odrestaurowano klasztor i umieszczono w nim
gimnazjum im. JoÂzefa Ignacego Kraszewskiego3. Sam kosÂcioÂø,
a wøasÂciwie tylko jego czeÎsÂcÂ obejmujaÎcaÎ zakrystieÎ, po odejsÂciu fran1

Z. Gloger, Dolinami rzek, Warszawa 1903.
I. Matus, W Drohiczynie, JaøoÂwce, Potoce i RoÂźanymstoku, Biaøystok 2001, s. 21-62.
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PoÂø wieku Liceum ogoÂlnoksztaøcaÎcego im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie nad
Bugiem 1919-1969, [b. m. wyd.], 1971, s. 44-47.
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ciszkanoÂw z Drohiczyna zamieniono na cerkiew prawosøawnaÎ pw.
sÂw. Nikanora4. W drugiej poøowie XIX w. budynek kosÂcioøa opuszczony i przez prawosøawnych, ulegø niemal caøkowitej ruinie. Dopiero po odzyskaniu niepodlegøosÂci rozpoczeÎto prace majaÎce na
celu odbudoweÎ zniszczonych zabytkoÂw Drohiczyna, sÂladoÂw dawnej sÂwietnosÂci tego miasta. Prace przy kosÂciele franciszkanÂskim
rozpoczeÎto w 1929 r. Jednak niedøugo dane byøo cieszycÂ sieÎ wolnosÂciaÎ, jak i powoli przywracanaÎ sÂwietnosÂciaÎ jednej z pereø Drohiczyna.
Po wejsÂciu SowietoÂw do tego miasta w 1939 r. kosÂcioÂø zostaø zamieniony na sÂmietnik. 23 czerwca 1941 r. sowieci uciekajaÎcy przed
Niemcami podpalili sÂwiaÎtynieÎ. Caøkowitemu zniszczeniu ulegøy
woÂwczas: dach, oøtarze i wierzchoøek dzwonnicy5. Po wojnie staraniem parafian drohickich pod kierunkiem ks. kan. Edwarda Juniewicza i ks. Wiktora GlinÂskiego przeprowadzono konieczne remonty i zrekonstruowano trzy dawne oøtarze. 15 sierpnia 1949 r. ks.
praø. Henryk Humnicki dokonaø uroczystej rekoncyliacji kosÂcioøa,
ktoÂry odtaÎd staø sieÎ filialnym parafii drohiczynÂskiej. Od 1997 r.
rozpoczeÎto gruntowny remont kosÂcioøa pod kierunkiem ks. dr.
Stanisøawa Ulaczyka. Najpierw odnowiono jego wneÎtrze i osuszono fundamenty. Obecnie trwajaÎ prace nad odnowieniem elewacji
zewneÎtrznej sÂwiaÎtyni i dzwonnicy.
Budynki klasztoru do 1997 r. byøy uźytkowane przez liceum
ogoÂlnoksztaøcaÎce. Rok wczesÂniej staraniem ks. bpa Antoniego P.
Dydycza zostaøy odkupione od Skarbu PanÂstwa. W 2000 r. odzyskano caøy teren z przeznaczeniem na cele diecezjalne. W latach
1999-2003 przeprowadzono osuszanie i gruntowny remont klasztoru. Po zakonÂczeniu ktoÂrego swojaÎ siedzibeÎ znalazøy w nim: Dom
ks. emerytoÂw pw. sÂw. Antoniego, Muzeum Diecezjalne, tak døugo
oczekiwane, oraz ksieÎgarnia sioÂstr Loretanek6.
4

Katalog zabytkoÂw sztuki w Polsce, seria nowa, t. XII, z. 1, Siemiatycze, Drohiczyn,
oprac. M. Kaøamajska-Saeed, Warszawa 1996, s. 19.
5
Ks. E. Borowski, DziaøalnosÂcÂ franciszkanoÂw w Drohiczynie nad Bugiem od schyøku
XIV wieku do 1832 roku, ¹Studia Teologiczneº 1992, t. 10, s. 199.
6
Diecezja drohiczynÂska. Spis parafii i duchowienÂstwa 2004, oprac. ks. Z. Rostkowski, Drohiczyn 2004, s. 242.
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PrzywroÂcenie tych budynkoÂw do dawnego blasku kosztowaøo
wiele sÂrodkoÂw finansowych, materialnych. Moźemy sobie teź wyobrazicÂ, jak wiele ofiar, wyrzeczenÂ i trudoÂw kosztowaøa budowa
gmachoÂw franciszkanÂskich. A odbywaøa sieÎ ona teź w czasach nieøatwych. Jednak dzieÎki niezwykøej zapobiegliwosÂci zakonnikoÂw,
jak i ofiarnosÂci wspoÂøczesnych budynki te powstaøy. SzczeÎsÂliwie
zachowaø sieÎ do dzisÂ w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii
Nauk w Wilnie (dawnej Bibliotece WroÂblewskich) reÎkopis autor´
stwa franciszkanina ojca Karola Gaudentego Zery, zatytuøowany:
Phenix de Pulveribus Resuscitatus svaviter suam canit modulenam7.
Tytuø ten ma swojaÎ wymoweÎ, bowiem autor przyroÂwnaø tutaj kosÂcioÂø i klasztor FranciszkanoÂw drohiczynÂskich do mitycznego ptaka
feniksa, ktoÂry odrodziø sieÎ do źycia z popioøoÂw. Podobnie byøo
z klasztorem i kosÂcioøem FranciszkanoÂw w Drohiczynie. Ojciec
´
Zera piszaÎc swoÂj reÎkopis, nie moÂgø tylko przewidziecÂ dramatycznych chwil, jakie beÎdaÎ przeźywacÂ omawiane przez niego budowle
za niespeøna 35 lat, a wieÎc kasateÎ zgromadzenia, popadnieÎcie budowli w ruineÎ i ich opustoszenie. Wymowne jest to, źe budynki te
jeszcze dwukrotnie odradzaøy sieÎ jak feniks z popioøoÂw, raz po
zakonÂczeniu niewoli, NasteÎpnie po zniszczeniach drugiej wojny
sÂwiatowej.
´
ReÎkopis ojca Karola Gaudentego Zery skøada sieÎ z dwoÂch czeÎsÂci.
W pierwszej autor zawarø kroÂtki rys historyczny Podlasia jako
krainy oraz waźniejsze daty z historii franciszkanoÂw drohiczynÂskich, poczaÎwszy od ich sprowadzenia. NiektoÂre informacje wymagajaÎ caøkowitej weryfikacji, jak np. tradycja o przebywaniu w Drohiczynie JacÂwingoÂw, czy relacja o zniszczeniu tego grodu przez
TataroÂw. CzeÎsÂcÂ jednak jest zgodna z innymi przekazami historycznymi. Ta partia tekstu, jak wynika z odpowiedniej adnotacji, zostaøa
spisana do 30 marca 1797 r.
7

Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, F. 17-193. Z reÎkopisu tego
korzystaø m.in. ks. E. Borowski, przygotowujaÎc opracowanie dziejoÂw konwentu
drohickiego, a ostatnio m.in. o. J. Makarczyk, Wikariat litewski i klasztory minorytoÂw
pinÂskich i drohiczynÂskich, w: Pirmieji prancikon ingsniai lietuvoje, Wilno 2006, s. 113-114;
oraz tego, Kustodia grodzienÂska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 16871832, Grodno 2006, s. 41-42.
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Druga czeÎsÂcÂ reÎkopisu to liczaÎcy 15 stron wykaz dobrodziejoÂw
klasztoru i kosÂcioøa franciszkanÂskiego w Drohiczynie, zatytuøowany ¹Wiekopomnik a w nim døugim øanÂcuchem ciaÎgnaÎcy sieÎ Seryarz
FundatoroÂw y DobrodziejoÂw konwentu franciszkanÂskiego Drogickiegoº. W rzeczywistosÂci jest to nie tylko wykaz samych dobrodziejoÂw i fundatoroÂw, bo trudno za dobrodziejoÂw uznacÂ kwestujaÎcych
braci zakonnych, ktoÂrych zebrane sumy roÂwnieź wpisywano do
rejestru, czy teź osoby, ktoÂre na podstawie wyrokoÂw saÎdowych
miaøy pøacicÂ nawiaÎzki na rzecz klasztoru, a takich teź znalazøo sieÎ
w nim niemaøo.
´
NiewaÎtpliwie o. Zera przepisaø ten rejestr z reÎkopisu oryginalnego, ktoÂry byø prowadzony i przechowywany w klasztorze. Wydaje sieÎ, źe oryginaø rejestru moźna identyfikowacÂ z reÎkopisem
przechowywanym obecnie w Bibliotece im. Saøtykowa-Szczedrina
w Sankt Petersburgu zatytuøowanym ¹Regesta acceptarum et expensarum conventum Drohiciensis 1695-1781º, przechowywanym
pod sygnaturaÎ Pol.F.I.N548. Daty saÎ mniej wieÎcej zbliźone. Nie
miaøem jednak moźliwosÂci sprawdzenia zawartosÂci reÎkopisu petersburskiego. Dlatego w obecnej chwili beÎdziemy z koniecznosÂci
´
zajmowacÂ sieÎ tylko rejestrem przepisanym przez ZereÎ.
Przedtem jednak warto podacÂ kilka faktoÂw z historii franciszkanoÂw drohiczynÂskich. Minoryci byli pierwszym zgromadzeniem
zakonnym (nie liczaÎc Braci DobrzynÂskich), ktoÂre osiadøo w Drohiczynie. O ich poczaÎtkach w tym grodzie zachowaøo sieÎ bardzo
niewiele wiadomosÂci, ktoÂre moglibysÂmy poprzecÂ rzetelnymi dokumentami. Dokumenty te niewaÎtpliwie przepadøy podczas wielu kleÎsk, gøoÂwnie poźaroÂw, ktoÂre nawiedzaøy Drohiczyn. Najprawdopodobniej spaliøy sieÎ juź w XVI w. Pierwszy znany wielki poźar
Drohiczyna miaø miejsce w 1535 r. WoÂwczas kroÂl Zygmunt Stary
wystawiø dokument na prosÂbeÎ burmistrza i rajcoÂw drohickich
zwalniajaÎcy miasto od podatkoÂw i innych cieÎźaroÂw na 6 lat z powodu spalenia sieÎ wielu domoÂw oraz kosÂcioøoÂw beÎdaÎcych w miesÂ8

Historia kosÂcioøa rzymskokatolickiego w Rosji i Polsce w dokumentach archiwoÂw,
bibliotek i muzeoÂw Sankt Petersburga, opr. K. Poźarski, Sankt Petersburg±Warszawa
2000, s. 100.
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cie9. NiewaÎtpliwie pastwaÎ poźaru padø wtedy roÂwnieź kosÂcioÂø
franciszkanÂski.
WieÎcej przechowaøo sieÎ w tradycji ustnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Spisaø jaÎ wøasÂnie w swoim reÎkopisie Karol
´
Gaudenty Zera. Wedøug niej pierwsi franciszkanie mieli osiaÎsÂcÂ
w Drohiczynie za czasoÂw ks. Witolda, a sprowadziø ich tutaj
oÂwczesny namiestnik grodu w Drohiczynie (wojewoda), ktoÂrego
imienia tradycja nie przekazaøa. Franciszkanie mieli uzyskacÂ od
niego jako uposaźenie kaÎt ziemi pod Drohiczynem, na ktoÂrym potem powstaøa wiesÂ KøyzoÂwka, poÂzÂniej faktycznie naleźaÎca do franciszkanoÂw drohiczynÂskich10. Jakkolwiek nie zachowaøy sieÎ źadne
dokumenty, ktoÂre potwierdziøyby prawdziwosÂcÂ tego przekazu, to
jednak nie ma podstaw, aby podawacÂ go w waÎtpliwosÂcÂ.
Z 1451 r. mamy wzmiankeÎ o niejakim Janie, gwardianie z Rudy,
ktoÂry sÂwiadczyø na dokumencie erekcyjnym kosÂcioøa w Ostroźanach11. MoÂgø on bycÂ gwardianem franciszkanoÂw drohiczynÂskich.
Jednak dopiero z 1470 r. posiadamy pierwszy pewny dokument
sÂwiadczaÎcy o egzystowaniu franciszkanoÂw w Drohiczynie. Jest to
darowizna szlachcica Macieja Miøkowskiego i jego źony Katarzyny,
dokonana na rzecz klasztoru franciszkanoÂw w Drohiczynie i jego
oÂwczesnego gwardiana Szymona12. Gwardiana Szymona odnajdujemy roÂwnieź w tym samym roku w Aktach Konsystorza Janowskiego13.
17 maja 1516 r. dwoÂch braci z konwentu drohiczynÂskiego: Grzegorz i Maciej uzyskaøo sÂwieÎcenia presbiteriatu w Pøocku, zapisano
przy nich, źe pochodzili z diecezji øuckiej14.
9

Sbornik paleograficzeskich snimkow s drevnich gramot i aktow chraniaszczichsia v
Vilenskom Centralnom Archivie i Vilenskoj Publicznoj Bibliotiekie, vyp. I (1432-1548),
Wilno 1884, s. 21, nr 37.
10
BLAN Wilno, F. 17-193, k. 11. To samo w: Archiwum PanÂstwowe w Krako´
wie, ZbioÂr Zygmunta Glogera, sygn. 804 (autograf Vorago rerum Karola Zery), k. 49v50.
11
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 149, k. 301-304.
12
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 5, k. 91v-92. Patrz aneks nr 1.
13
ADS, D 1, k. 6v-9.
14
Biblioteka Ossolineum we Wrocøawiu, rkps 4874 (KsieÎga sÂwieÎcenÂ biskupstwa
pøockiego z lat 1515-1530), k. 30.
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5 listopada 1537 r. kroÂl Zygmunt Stary wydaø polecenie wojewodzie podlaskiemu i starosÂcie drohickiemu Iwanowi Bogdanowiczowi Sapieźe, aby rozpatrzyø spoÂr pomieÎdzy woÂjtem z Drohiczyna
Mikoøajem oraz gwardianem konwentu drohiczynÂskiego Jakubem
o kaÎt ziemi w KøyzoÂwce, ktoÂraÎ gwaøtem zajaÎø woÂjt, a dowodziø
swoich praw gwardian Jakub15. Od tego czasu posiadamy wieÎcej
informacji o franciszkanach drohiczynÂskich. Nie beÎdziemy tu jednak przytaczacÂ wszystkich faktoÂw z historii konwentu drohiczynÂskiego, odsyøajaÎc do znakomitego artykuøu ks. E. Borowskiego pt.
DziaøalnosÂcÂ franciszkanoÂw w Drohiczynie nad Bugiem od schyøku XIV
wieku do 1832 roku16.
´
Kilka søoÂw o autorze reÎkopisu. Ojciec Karol Gaudenty Zera
´
urodziø sieÎ w 1743 r. we wsi Zery Czubiki w parafii Perlejewo17,
w rodzinie drobnoszlacheckiej od co najmniej trzech stuleci osiadøej
´
w tej wsi, jako syn Antoniego Zery i Franciszki Czarkowskiej.
Ksztaøciø sieÎ w kolegium jezuickim w Drohiczynie. Tu teź wstaÎpiø
do zakonu franciszkanÂskiego w 1764 r. SÂluby zakonne zøoźyø
w PinÂsku w 1768 r. Tam teź jeszcze w tym samym roku otrzymaø
sÂwieÎcenia kapøanÂskie18. Przez wiele lat przebywaø w konwencie
w Drohiczynie. W latach 1795-1796 byø gwardianem konwentu
w SÂwisøoczy19. W latach 1797-1802 byø gwardianem w Drohiczynie20. Tutaj teź zmarø 24 maja 1802 r. i zostaø pochowany w podziemiach kosÂcioøa franciszkanÂskiego obok swych wspoÂøbraci21.
15
16
17

k. 22v.

AGAD, Metryka Litewska 205, k. 108-110.
Zob. przyp. 5.
Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie, Akta parafii Perlejewo, sygn. I/B/4,

´
18
SwoÂj kroÂtki źyciorys zawarø o. Zera w reÎkopisie ¹Vorago rerumº, AP KrakoÂw, ZbioÂr Zygmunta Glogera, sygn. 804, k. 1-2.
19
P. Borowik, KosÂcioÂø i klasztor oo. FranciszkanoÂw w SÂwisøoczy OginÂskich, ¹PrzeglaÎd Wschodniº 2001, t. 7, s. 1029.
20
Ks. E. Borowski, DziaøalnosÂcÂ franciszkanoÂw, s. 176. O. J. Makarczyk bøeÎdnie
´
umieszcza Karola ZereÎ w wykazie zmarøych zakonnikoÂw konwentu innego Drohiczyna (Poleskiego), Kustodia grodzienÂska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
w latach 1687-1832, s. 202.
21
Archiwum PanÂstwowe w Biaøymstoku, Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Drohiczynie nr 12, ksieÎga zgonoÂw z lat 1801-1808, k. 20v. Drohiczyn, 1802
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ReÎkopis Phenix ex pulveribus, nie jest jedynym ze spusÂcizny po
´
ojcu Zerze, ktoÂry zachowaø sieÎ do dzisiaj. W archiwum ojcoÂw franciszkanoÂw w èodzi-èagiewnikach zachowaø sieÎ fragment archiwum konwentu franciszkanÂskiego ze SÂwisøoczy koøo Grodna,
a w nim kopiariusz dokumentoÂw tegoź konwentu z lat 1709-1831
´
sporzaÎdzony w znacznej czeÎsÂci przez ojca ZereÎ, gdy ten byø gwar22
dianem w SÂwisøoczy .
Jednak najbardziej znany jest zbioÂr anegdot, przypowiesÂci, face´
cji i źartoÂw zasøyszanych i spisywanych przez ZereÎ w ciaÎgu wielu lat.
Nosi on nazweÎ Vorago rerum, torba sÂmiechu, groch z kapustaÎ, a kaźdy pies
z innej wsi. ReÎkopis znany jest w dwoÂch wersjach. PierwszaÎ z nich
odnalazø w II poøowie XIX w. Zygmunt Gloger, ponocÂ w jednym
z nadnarwianÂskich dworkoÂw. W 1893 r. opublikowaø obszerne frag´
menty z niego w ksiaÎźeczce pt. Ze starych szpargaøoÂw sÂ.p. Karola Zery.
Fraszki i opowiadania23. ReÎkopis ten przez døugi czas byø uwaźany za
zaginiony. Dopiero po udosteÎpnieniu badaczom spusÂcizny po Zygmuncie Glogerze w Archiwum PanÂstwowym w Krakowie o. na
Wawelu, okazaøo sieÎ, źe reÎkopis ten jest przechowywany w zbiorze
po tym znakomitym uczonym. Nosi on obecnie sygnatureÎ 804 Zbioru Zygmunta Glogera. Niedawno zostaø teź w caøosÂci umieszczony
na stronie internetowej Archiwum PanÂstwowego w Krakowie. Z caøaÎ
´
pewnosÂciaÎ jest to autograf spisany reÎkaÎ ojca Zery. Wskazuje na to
charakter pisma, identyczny jak w wilenÂskim reÎkopisie Phenix ex
pulveribus, a takźe w pisanych metrykach roÂźnych kosÂcioøoÂw w de´
kanacie drohickim, gdzie ojciec Zera okazjonalnie przebywaø. ReÎkopis ze Zbioru Zygmunta Glogera zawiera jednak nie tylko same
fraszki i opowiadania, lecz takźe usteÎpy z historii Podlasia i konwen´
die 24 Maii hora 3 post meridiem Admodum Reverendus pater Gaudentius Zera annorum 58
Presbyter, definitor ordinis S. Francisci Conventualium. Confessorius Monialium S. Benedicti in Drohiczyn. Hydropsis morbo decessit. Sacramentis munitus. Sepultus est in sepulchro confratrum suorum in ecclesiae drohiciensi sui ordinis 26 maii 1802.
22
Archiwum oo. FranciszkanoÂw w èodzi-èagiewnikach ± Ojca Cezara Barana,
Akta klasztoru oo. FranciszkanoÂw w SÂwisøoczy z lat 1709-1831, sygn. VIII/9 (mkf
w Bibliotece Narodowej).
´
23
Z. Gloger, Ze starych szpargaøoÂw s.p. Karola Zery. Fraszki i opowiadania, Warszawa 1893.
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tu drohiczynÂskiego, w ogromnej wieÎkszosÂci pokrywajaÎce sieÎ z tymi,
ktoÂre znamy z reÎkopisu Phenix ex pulveribus. Brak jest jedynie listy
dobrodziejoÂw klasztoru. ReÎkopis zostaø spisany kroÂtko po 1796 r.
SÂwiadczy o tym zawarta w nim wzmianka o niedawno odbytej
koronacji cara rosyjskiego Pawøa I. Chociaź z pewnosÂciaÎ miateriaøy
´
do swojego zbioru ojciec Zera gromadziø juź duźo wczesÂniej.
Druga wersja reÎkopisu Vorago rerum jest przechowywana
w Bibliotece Saøtykowa Szczedrina w Sankt Petersburgu. ReÎkopis
ten juź w latach pieÎcÂdziesiaÎtych XX w. zostaø sprowadzony na
mikrofilmie przez polskiego historyka literatury Juliana Krzyźanowskiego, ktoÂry w 1960 r. duźaÎ liczbeÎ fraszek opublikowaø
w zbiorze pt. Dawna facecja polska24. ReÎkopis ten wg Krzyźanow´
skiego nie jest autografem Zery, lecz kopiaÎ sporzaÎdzonaÎ na poczaÎtku XIX w., wskazujaÎ na to nawiasy kwadratowe w teksÂcie z wykrzyknikiem lub znakiem zapytania. ReÎkopis petersburski zostaø
´
opublikowany w caøosÂci w 1980 r. przez KazimiereÎ ZukowskaÎ25
Billip . Juź pobieźna analiza wydania wskazuje, źe roÂźni sieÎ ono
znacznie od glogerowskiego reÎkopisu kolejnosÂciaÎ ukøadu poszczegoÂlnych facecji czy nawet samaÎ tresÂciaÎ anegdot. Przede wszystkim
jednak w teksÂcie petersburskim brak jest czeÎsÂci historycznej, ktoÂraÎ
posiada reÎkopis ze Zbioru Zygmunta Glogera.
WroÂcÂmy jednak do interesujaÎcej nas listy dobrodziejoÂw, ktoÂra
jest imponujaÎca, gdyź ± jak wspomniaøem ± zawiera na 15 stronicach prawie 1000 pozycji notujaÎcych ofiary na rzecz konwentu
drohiczynÂskiego. Jest to swego rodzaju miara popularnosÂci, jakaÎ
cieszyli sieÎ tutejsi franciszkanie. Na lisÂcie ofiarodawcoÂw znalazøy
sieÎ dziesiaÎtki osoÂb, poczaÎwszy od kroÂla Jana III Sobieskiego, poprzez wielmoźoÂw, urzeÎdnikoÂw ziemskich i grodzkich, sÂredniaÎ
szlachteÎ, konÂczaÎc na tej drobnej, ktoÂra teź nie szczeÎdziøa grosza.
Znajdujemy tu przeglaÎd elity szlacheckiej ziemi drohickiej z caøego
stulecia. Do hojnych ofiarodawcoÂw naleźaøy rodziny KuczynÂskich,
´
24
Dawna facecja polska (XVI-XVIII) w., oprac. J. Krzyźanowski, K. ZukowskaBillip, Warszawa 1960, s. 485-536.
´
25
K. Zera, Vorago rerum, torba sÂmiechu, groch z kapustaÎ, kaźdy pies z innej wsi,
´
oprac. K. Zukowska-Billip (opr.), Warszawa 1980.
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ButleroÂw, èuźeckich, NiemiroÂw, OssolinÂskich, Turskich. Nierzadko
w reÎkopisie odnajdujemy przedstawicieli dwoÂch czy nawet trzech
pokolenÂ poszczegoÂlnych rodzin. SzczegoÂlnie hojnym dobrodziejem
konwentu byø Marcin KuczynÂski, choraÎźy bielski, ktoÂry øoźyø kilkunastokrotnie znaczne sumy pienieÎdzy na potrzeby zakonnikoÂw.
ZresztaÎ odnotowano to w samym reÎkopisie.
WsÂroÂd ofiarodawcoÂw znalezÂli sieÎ roÂwnieź ksieÎźa diecezjalni,
gøoÂwnie proboszczowie okolicznych do Drohiczyna parafii, a takźe duchowienÂstwo zakonne, w tym przedstawiciele innych zakonoÂw, ktoÂre funkcjonowaøy w tym czasie w Drohiczynie, a wieÎc
Benedyktynek i JezuitoÂw. Warto podkresÂlicÂ, źe sami franciszkanie
byli hojnymi ofiarodawcami, jak roÂwnieź zapobiegliwymi kwestarzami, ktoÂrzy systematycznie dostarczali uzbierane pieniaÎdze na
budoweÎ i wystroÂj wneÎtrz.
OsobnaÎ grupeÎ stanowili źoønierze, ktoÂrzy stacjonowali w klasztorze, jak i zapisywali klasztorowi testamentalnie roÂźne sumy pienieÎdzy.
Fundusze napøywaøy roÂwnieź z sejmikoÂw szlacheckich, ktoÂre
Îsto
cze
odbywaøy sieÎ w kosÂciele franciszkanÂskim, a takźe ze zbioÂrek
publicznych, czyli roÂźnego rodzaju podatkoÂw.
Tutaj trzeba zaznaczycÂ, źe nie wszystkie ofiary byøy przeznaczane zakonnikom dobrowolnie. Duźa jest liczba roÂźnego rodzaju
grzywien i kar pienieÎźnych nakøadanych przez saÎdy ziemskie
i grodzkie na winnych wykroczenÂ, a ktoÂre miaøy bycÂ przeznaczone
na potrzeby klasztoru i zakonnikoÂw.
DzieÎki wszystkim tym ofiarom, a z pewnosÂciaÎ nie kaźda zostaøa
odnotowana, moÂgø powstacÂ najpierw kosÂcioÂø, potem zasÂ klasztor
FranciszkanoÂw w Drohiczynie, a takźe bogaty wystroÂj kosÂcioøa,
na ktoÂry skøadaøo sieÎ m.in. 10 stiukowych oøtarzy oraz przepieÎkna
kaplica Matki Boźej LoretanÂskiej, zachwycajaÎce swojaÎ harmoniaÎ
i barokowym przepychem. Caøy ten kompleks jest wieÎc rezultatem
wielkiego zbiorowego wysiøku, podjeÎtego zresztaÎ w czasach wcale
nieøatwych. Cieszy fakt, źe mimo tylu burz dziejowych, ktoÂre mogøy nawet doprowadzicÂ do caøkowitego zniweczenia, wysiøek oÂw nie
poszedø caøkowicie na marne i jest kontynuowany w zasadzie do
dzisÂ. Efekty czego widzimy w postaci gruntownie odnowionego
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kompleksu zabudowanÂ pofranciszkanÂskich w Drohiczynie. Niech
zatem publikowana lista dobrodziejoÂw franciszkanoÂw drohiczynÂskich z lat 1678-1783 beÎdzie przywroÂceniem pamieÎci o nich i zarazem oddaniem naleźnego im hoødu.
Aneks 1
Drohiczyn, 5 wrzesÂnia 1470
Maciej Miøkowski z zÇonaÎ KatarzynaÎ dokonuje zapisu na rzecz
Szymona gwardiana konwentu drohickiego
Oryginaø: nieznany, istniaø w momencie wpisu dokumentu do ksieÎgi
konsystorza janowskiego w 1546 r.
Kopia 1: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, sygn. D 5, k. 91v-92.
Wpis do ksieÎgi konsystorskiej w 1546 r. z czasoÂw bpa Jerzego Chwalczewskiego
Kopia 2: KsieÎga ziemska drohicka z 1605 r., przechowywana do
1914 r. w archiwum centralnym w Wilnie pod nr 10129 (wg. Horbaczewskiego), obecnie zaginiona? Wpis wg Kopii 1 z 2 maja 1605 r. dokonany
przez gwardiana franciszkanoÂw w Drohiczynie Grzegorza Braciejowskiego
Kopia 3: AGAD, Kapicjana, pudøo 5, s. 8-12. Odpis z kop. 2
In nomine Domini Amen. Cum secundum dictum Evangelii homo totalem intentionem et omnem affectum ad nihil maxime debet acclivare, quam ad
id ut sedem Regni celestis valeat attingere iuxta illud Mathaei, primum queriti
Regnum Dei et omnia adiicientur vobis. Nos igitur Mathias Mylkowsky1 una
cum consorte mea Catherina, sani corpore et mente, cupientes de sanitate
nostra providere, mutuo colloquio praehabito amicabili unius intentionis existentes, notum facimus universis et singulis, praesentibus et futuris harum
notitiam habituris. Quod condictavimus cum Domino Simone gwardiano
conventus drohiciensis2 tali conditione, quod de nostris bonis de censu nostro
1
Maciej Miøkowski h. SÂlepowron, szlacic z ziemi drohickiej, znany w latach
1454-1473.
2
Szymon, gwardian konwentu drohickiego, w 1470 r. posÂwiadczony takźe
w aktach konsystorza janowskiego (D 1, k. 6v-9).
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videlicet de Mylkowicze debemus dare et obligamus nos in futurum dandum
unam sexagenam monetae communis in foro currentis et duos coretos farinae
et agnum annuatum singulis annis ad conventum drohiciense volens hoc
durare in aevum meorum successorum quicunque fuerint conscientias aggravando sub aeterna damnatione ad idem complendum. Qui quidem praefatus
Simon gwardianus est obligatus taliter per singulis septimanis quatuor missas
debet complere. Duas pro animabus et duas pro sanitate et pro pecatis.
Quandiu viverimus cum mea conthorali ambo. Post mortam vero meam et
mee conjugis complere debet idem gvardianus duas missas, unam pro sanitate
et peccatis una cum successoribus et aliam pro nostris animabus eodem modo
conscientiam praefati gvardiani et caeterorum ipsius successorum gvardianorum aggravando sub aeterna damnatione volentes hoc fore duraturis temporibus futuris sub eadem damnatione utriuque parti, qui non compleverit. In
cuius rei robur et evidens testimonium sigillum meum et conventus drohiciensis praesentibus iussimus appendi. Praesens scriptum sufficienter roborantes tali conditione interiecta. Quod si aliquis gvardianus complere noluerit
extunc et praecum praefatum non habebit. Actum et datum in conventu
Drohiciensi, feria quarta proxima ante Nativitate Beatae Mariae Virginis.
Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo. Praesentibus ad
hoc pluribus bonis, primo: domino Jacobo praedicatore a Sanctae Trinitate3,
domino Petro Podrasza4, domino Jacobo Strugala proconsule drohiciensi5,
Stephano Rutheno6, nec non quam pluribus fratribus eiusdem sacri ordinis
patribus et bonis

3

Jakub, zapewne kapøan kosÂcioøa farnego w Drohiczynie. Plebanem w Drohiczynie byø w tym czasie ks. Wawrzyniec.
4
Piotr Podraza, zamoźny mieszczanin drohicki, znany z licznych transakcji
prowadzonych na Mazowszu i w ziemi drohickiej, takźe ze szlachtaÎ, zm. 1493.
5
Jakub Strugaøa, mieszczanin drohicki, jako burmistrz Drohiczyna wspomniany takźe w 1470 r. w: KsieÎga øawnicza miasta Nowej Warszawy, t. I (1416-1485), wyd.
A. Wolff, Wrocøaw 1960, s. 144, nr 730.
6
SkaÎdinaÎd nieznany.
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Aneks 2
Lista dobrodziejoÂw konwentu drohickiego z lat 1678-1783
Oryginaø: Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, f. 17-193, k. 20-27

[k. 20] WIEKOPOMNIK
A w Nim døugim èanÂcuchem CiaÎgnaÎcy sieÎ
SERYARZ
Fundatorow y DobrodziejoÂw Konwentu FranciszkanÂskiego Drogickiego, ktoÂrzy tak wzgleÎdem pierwiastkowego Zaszczepienia y Fundacyi jako teź wzgleÎdem wprzod na mury, potym na ich ozdobeÎ y wyźywienie zakonnikoÂw czynili
y czyniaÎ offiareÎ z pozostaøych po Inkursyach y Konflagratach Regestrow
Acceptarum tegoź konwentu dla wiecznotrwaøey pamieÎci y dla winney za
teź dobrodzieystwa, od tegoź Konwentu w potomne wieki wdzieÎcznosÂci od
roku 1678 aź do tych czasoÂw wiernie ile bycÂ mogøo przez XieÎdza Karola Gau´
dentego ZereÎ Patra tegoź Konwentu w roku 1797 apryla 9 dnia

WYSÂWIECONY

Za naypierwszego FranciszkanoÂw Drohickich Fundatora naysøuszniey poøoźycÂ naleźy WojewodeÎ Podlaskiego, ktoÂrego ImieÎ odkryje DzienÂ Ostateczny,
ten bowiem, jako sieÎ rzekøo w Modulenie drugiey, beÎdaÎc juź Sam za èaskaÎ
BoskaÎ w Wierze Katolickiey od idaÎcych z Krakowa do Kowna y Osmiany
MissyonarzoÂw FranciszkanÂskich Prezesa wyjednaø iź mu na Jego prozbeÎ
czterech tu w Drogiczynie zostawiø FranciszkanoÂw y dla nich zakonne zbudowaø mieszkanie y kapliceÎ y daø im kawaø gruntu gdzie teraz iest Køyzowka,
a do tego wyznaczyø im y inne niektoÂre dochody z zamku. Co w czasie uznaø y
zaaprobowaø sam XiaÎźeÎ Witold iako onego czasu XieÎstwa Podlaskiego Pan y
Dziedzic. OtoÂź dwoÂch naypierwszych FranciszkanoÂw Drogickich FundatoroÂw, ale ktoÂrego tu z nich uznacÂ za pierwszego, ktoÂrego zasÂ za drugiego
niech saÎdzi Posteritas Saeculorum, ja moÂwieÎ źe saÎ Ambo meliores. To byøo jak
sieÎ rzekøo w roku 1400, y moźe trocheÎ niźey.
Od tego czasu o dalszych Fundatorach y Dobrodzieyach Konwentu Drogicko FranciszkanÂskiego aź do roku 1470 nullum extat vestigium propter incursiones et conflagrationes atque desolationem munimentorum.
Anno vero 1470 Szlachetny JPan Maciey Miøkowski z MaøźonkaÎ swojaÎ
KatarzynaÎ uczynili etc. vide w Modulenie drugiey wyźei1
1

Patrz Aneks nr 1.
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Od tego znoÂw roku 1470 o dalszych konwentu Drogicko-FranciszkanÂskiego Fundatorach źadne sieÎ nieokazujaÎ poszlaki z przyczyny takoweyźe dezolacyi aź do roku 1678
Od roku zasÂ 1678 ex registris acceptarum takowy nasteÎpuje Seryarz FundatoroÂw y DobrodziejoÂw Konwentu FranciszkanÂskiego naszego, a quibus eleemosyna pro muratione collecta in uno depositos quod vocabat donorarium deponebatur.
1678 januarii 1. Po nieboszczyku S.P. WJPu Skiwskim SeÎdziem Bielskim
Grodzkim2 doszøo konwentowi zø. 1000
[k. 20v] 1678 februarii 19. Po W Jeym. Pani SÂ. PamieÎci Katarzynie Brzostowskiey Skiwskiey woyskiey mielnickiey3 z Minczewa, na fundacyaÎ zø. 2000
Tegoź roku in februario 20 Wielebny JX Michaø Kazimierz WinÂski, kanonik
øucki4 zapisaø konwentowi ratione victualium zø. 2840, ale konwentowi dostaøo
sieÎ tylko zø. 1000
Roku tegoź JW JPan Karol Stanisøaw èuźecki, kasztelan podlaski5 pro muratione capellae darowaø czopowego zøø. 62 gr. 25 z drugiey raty in Majo
Item in junio tenźe JW. Pan tegoź czopowego darowaø zøotych 63 pro muratione
JM XiaÎdz SÂ. PamieÎci Kazimierz WinÂski ratione victualium zapisaø konwentowi
zø. 1000
JP Bokiey Kuøyski6 zapisaø konwentowi zøotych 500
In augusto podøug testamentu SÂ. PamieÎci JPana Gabryela Jerzykowicza podkomorzego mielnickiego7 dostaøo sieÎ konwentowi zøotych 800
1679. WJP Stefan Kuszel wyderkafowym prawem, kiedy y na jakich dobrach
legowaø zøotych 1000, a procentu od niego w miesiaÎcu novembrze doszøo
zøotych 70
In mense Xbri z KrzesÂlina wyderkafu zøotych sto
Anno 1680 z Minczewa, z czeÎsÂci JPana Stanisøawa Sarnackiego od. JPana
Hrunickiego zøotych dziesieÎcÂ
Anno eodem in mense junio ex legatione pie defuncti generosi Domini Joannis
Trojanowski duorum millium dico 2000
2
Jan Skiwski, pisarz grodzki branÂski 1645-1659, starosta surogator branÂski
1659-1664, seÎdzia ziemski bielski 1664-1678, zm. 1678.
3
Wdowa po Jerzym Skiwskim, wojskim mielnickim 1616-1622.
4
Michaø Kazimierz WinÂski, komornik ziemski drohicki 1645-1665, podstarosÂci
grodzki drohicki 1665-1673, duchownym zostaø u schyøku źycia.
5
Karol Stanisøaw èuźecki, podkomorzy drohicki 1664-1670, kasztelan podlaski
1670-1683, wojewoda podolski 1683-1686.
6
Zapewne Wojciech Bokiej Kuøyski, podstoli drohicki 1648-1674.
7
Gabriel Irzykowicz, podkomorzy mielnicki 1620-1641.
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Od Pana Woyciecha SÂwieÎckiego z Bujakow odebraø sieÎ procent zø 170 iuxta
inscriptionem
In 7bri SÂ. PamieÎci Zaleski8 pleban sterdynÂski legowaø zøø. 200
In 8bri SÂ. PamieÎci Mleczko Wojewoda Podlaski9 zøø. 1500
In 8bri ImosÂcÂ Panowie Butlerowie10 pøacili z Krzeszlina ProwizyaÎ od 4500
In 8bri WJPan Saczko podkomorzy drohicki11 SÂ. PamieÎci legowaø zøø. 200
Anno 1681 in 7bri JW. JPana èuźeckiego kasztelana podlaskiego elemozyny zø. 60
8bris 18 dnia Wiel. JP Kazimierz Skolimowski seÎdzia ziemski drogicki12 na
fabrykeÎ kosÂcioøa naszego daø zøotych trzysta dico 300
Anno 1682 in iunio X Kazimierz Zwierz suffragan øucki13 na fabrikeÎ zø. 300
W czasie prowincyalstwa Xa Marcyana Michaøowskiego, ktoÂry byø prowincyaøem w roku 1680, 1681 y 1682 JW. OssolinÂski starosta drogicki14 Zbigniewa
[sic!] daø na murowanie zøotych tysiaÎc. Wydaøy sieÎ na murowanie Zakrystyi.
Podobnieź drugim razem tenźe sam Pan daø drugi tysiaÎc, ktoÂry takźe wydaø
sieÎ na murowanie teyźe zakrystyi.
Item Wiel. Niemiera15 zapisaø na konwent 3000
1682 in julio JW. Stanisøaw èuźecki kasztelan podlaski inscripsit summam 2000
pro muratione capellae Lauretanae flor. 2000
JMX Kazimierz Zwierz Sufragan èucki pro muratione zøø. 600
1684 WJPan Butler starosta nestocki16 daø konwentowi assygnacyeÎ na zø. 3080,
ktoÂre sieÎ odbieraøy od JPana Regenta grodzkiego y exaktora Ziemi Drogickiey
Roku tegoź JmPan SÂwiderski ad pia opera Fabryki daø assygnacyaÎ konwentowi
na zøotych 2000, ktoÂre sieÎ odbieraøy od tegoź Pana Regenta na fabrykeÎ kosÂcielnaÎ
8

Ks. Jan Zaleski, pleban sterdynÂski i kosowski, zm. 1679.
Wojciech Emeryk Mleczko, starosta mielnicki 1646-1673, starosta øosicki 1650,
wojewoda podlaski 1665-1673, zm. 1673.
10
Marek, Jan, Aleksander i Teodor Butlerowie, synowie Gotarda Wilhelma
Butlera i Konstancji WodynÂskiej.
11
Jan Teodor Saczko, stolnik drohicki 1647-1649, podseÎdek ziemski drohicki
1649-1666, seÎdzia ziemski drohicki 1666-1671, podkomorzy drohicki 1671-1672, zm.
1672.
12
Chodzi zapewne o Jana Wøadysøawa Skolimowskiego, seÎdziego ziemskiego
drohickiego 1674-1680, zm. 1680
13
Kazimierz Zwierz, biskup sufragan øucki 1664-1682, zm. 1682.
14
Zbigniew OssolinÂski, podstoli nurski 1633, starosta drohicki 1646-1679, zm.
1679?
15
Moźe Stanisøaw Niemiera, podczaszy podlaski 1687-1689.
16
Jan Butler, starosta nowski (Neustock) 1678-1700, starosta drohicki 16901700, kasztelan podlaski 1708-1710.
9
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Roku 1685 od JPa Zalskiego Podczaszego Ziemi Drog.17 ex pia legatione Oyca18
doszøo do konwentu zøotych 40
Roku tegoź ad rationem donatywy z powiatu od JPana Sobolewskiego regenta
ziemskiego y exactora czopowego19 zøotych 350 ± item 39
Roku tegoź ex pia legatione JPana Sutkowskiego zøotych 100
Roku 1682 pie defunctus GD Joannes Trojanowski legavit zøotych 30 prowizyi,
vide in Xbri, nb. to naleźaøo sieÎ poøoźycÂ wyźey
Roku 1686 JW. èuźecki wojewoda podolski ad rationem per se inscriptae
summae pro muratione capellae Lauretanae daø zøotych trzysta
Roku tegoź J XiaÎdz Koøomyjski na RzemiesÂnikoÂw Fabrycznych zø. 100
[k. 21] Roku 1688 od Krola Jmci20 na fabrykeÎ zøotych 300
Roku tegoź od JPana Macieja Krassowskiego podkomorzego Mielnickiego21
na murowanie kaplicy NaysÂw. Panny cum obligatione odprawienia mszy 100
post sera fata zøotych tysiaÎc ± 1000
Roku tegoź od JPana Brzozowskiego wojskiego podlaskiego22 na fabrykeÎ zøotych 50
Roku tegoź in augusto od JPana Jerzego Sadowskiego na fabrykeÎ zøotych 99
Roku tegoź od JPana Jakuba Rzewuskiego pisarza grodzkiego drogickiego23
na wapno zø. 27
Roku tegoź od JW. [Puste miejsce] Wojewodziney Podolskiey24 zøotych 500
Roku tegoź in 7bri od WW IchPanow SaÎdowych na fabrykeÎ zøotych 50
Roku tegoź z Kozierad od JW. Wojewody Sieradzkiego25 zøotych 100
Roku tegoź in 9bri XiaÎdz Mokrzecki daø jaømuźny zøotych 9
Roku 1689 in februario od choraÎgwi JW. Marszaøka nadwornego koronnego26 zø.
55 gr. 18, a w zøotych 50 para woøoÂw jest zastawnych in martio, y te saÎ oddane
17
18
19
20
21

1692.

´
Jan Kazimierz Zelski, podczaszy mielnicki 1684.
´
Krzysztof Zelski, pisarz ziemski bielski 1646-1680.
Maciej Sobolewski, regent ziemski drohicki 1676-1685.
KroÂl Jan III Sobieski.
Maciej Krassowski, stolnik podlaski 1666-1678, podkomorzy mielnicki 1678-

22
Jan Tobiasz Brzozowski, czesÂnik czernichowski 1661-1677, wojski podlaski
1677-1703.
23
Jakub Rzewuski, pisarz grodzki drohicki 1674-1688.
24
Anna z KopcioÂw èuźecka, wdowa po wojewodzie podolskim Stanisøawie
Karolu èuźeckim.
25
Jan Chryzostom PieniaÎźek, skarbnik przemyski 1657-1665, starosta osÂwieÎcimski 1664-1683, wojewoda sieradzki 1683-1710.
26
Hieronim Augustyn Lubomirski, marszaøek nadworny koronny 1683-1692,
podskarbi wielki koronny 1692-1702, wojewoda krakowski 1702, hetman wielki
koronny 1702-1706, kasztelan krakowski 1702-1706.
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Roku tegoź JeymosÂcÂ Pani Anna Jankowska testamentem legowaøa zøotych 60
Roku tegoź W Pan Stefan Kuszel u Ichm. Karskich legowaney sumy 1000 y
prowizyaÎ
Roku tegoź od JPani StarosÂciney mielnickiey27 na obsekwie zøotych 30
Roku tegoź od JeymosÂcÂ Pani Janowey na obsekuie zøotych 10
Roku 1690 od JPana Kuøakowskiego ad pia opera jaømuźny in aprili wzieÎøo sieÎ
zø. 80
Roku tegoź WJP Woyciech Stanisøaw SÂwieÎcki podczaszy mielnicki, podstarosÂci grodzki drogicki28 legowaø olim, a sukcessorowie tegoź imienia oddali
zøotych 1498 groszy 17 y cosÂ
Roku tegoź WJPan [ ] starosta drogicki29 daø assygnacyaÎ do JPana Gutowskiego na zøotych 1180 wzgleÎdem wyderkafu z KrzesÂlina
Roku 1691 Jeym. Pani Brzozowska zapisaøa klasztorowi zøotych 2000
Roku tegoź JPan starosta drogicki30 daø assygnacyaÎ nowaÎ wyź mianowanemu
na zøotych 360
Roku tegoź legatem po JeymosÂcÂ Pani Janowey Duźyckiey miestce czyli obywatelce drogickiey zøotych 370
Roku 1692 od spuszczonych przez WJpana Podkomorzego Mielnickiego31
zøotych 240 prowizya sieÎ odbieraøa
Roku 1693 in aprili starosta drogicki daø assygnacyeÎ do JPana Karskiego podwojewodziego podlaskiego32 na zøotych [brak sumy]
Roku 1693 JPan JoÂzef ZareÎba stante vita sua inscripsit zøotych 250
In annis praesentis JPan TchoÂrznicki testamentem legowaø summeÎ od ktorey
´
Siemiatyccy Zydzi in anno 1693 ad rationem zapøacili zø. 60
Roku tegoź JW. Starosta Drogicki assygnacyaÎ daø na zøotych 300
Od WJPana Ciecierskiego33 in vim elemozyny zøotych 13
Item od W. starosty Drogickiego assygnacyjaÎ na zøotych 117
Item od tegoź W. starosty na zøotych 360
Roku 1694 od W. Starosty Drogickiego za assygnacyaÎ zøotych 50
´
Roku tegoź z legacyi JPana Woyciecha Zebrowskeigo zøotych 45
27
Katarzyna z Roztworowskich, źona Kazimierza Cieciszewskiego, starosty
mielnickiego 1667-1688.
28
Wojciech SÂwieÎcki, podczaszy mielnicki 1687-1690.
29
Marek Butler, starosta drohicki 1679-1690, lub Jan Butler, starosta drohicki
1690-1700.
30
Jan Butler, starosta drohicki 1690-1700.
31
Maciej Krasowski, podkomorzy mielnicki 1678-1692.
32
Krzysztof Karski, podwojewodzi drohicki 1693, czesÂnik drohicki 1702-1717.
33
Tomasz Ciecierski, stolnik drohicki 1686-1710.
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Roku tegoź in junio w Lublinie od JPana Siemianowskiego czesÂnika wielunÂskiego34 z tyris (?) JPana OssolinÂskiego starosty drogickiego35 na mury zøotych
2000
Roku 1695 junii od W. JPana OssolinÂskiego na mury zøotych 2000
Od WJPana starosty prenÂskiego36 na mury wziaÎø konwent zøotych 1500
Od tegoź Pana na murowanie kaplicy wziaÎø konwent zøotych 400
Roku 1695 in 7bri JW. Jan èuźecki wojewodzic podolski37 czyniaÎc dosycÂ
legacyi Oyca swego in 7bri wypøaciø konwentowi zøotych 300, in martio anni
1696 zøotych 400, in aprili zøotych 380, in maio zøotych 500 in Junio zøotych 900.
Item in eodem mense ultimariae zøotych 200, in unu zøotych 2480, a to na kaplicy
LoretanÂskiey murowanie sieÎ
[k. 21v] Od JPana starosty nurskiego38 jaømuźny roźnemi czasy zøotych 800
Anno eodem generosa Milewska in mense Xbri legowaøa na konwent zøotych
300
Roku 1696 in februarii od WJPana Niemiery ChoraÎźego mielnickiego39 zøotych 19 gr.
12
Roku tegoź in junio od W. ChaÎdzynÂskiego podstolego drogickiego40 sine
obligacione zøotych 500
W. starosta prenÂski z dobroczynney øaski daø konwentowi zøotych 110
In augusto od XiaÎźeÎcia Podkanclerzego Litewskiego41 jaømuźny zøotych 27
Od wielmoźnego Regenta Grodzkiego Drohickiego jaømuźny zøotych 10
Od J XieÎdza Sawickiego kommendarza drogickiego jaømuźny zøotych 100
Propter sedulitatem et vigilantiam ARP Mgri Ludovici Zaleski gvardiani42 conwentus huius drohiciensis anno 1696 in subsidium murandae ecclesiae tota terra drohiciensis iuxta specificationem in laudo expressam donauit conventui salem qui vocabat
Poniatowska quem sibi conventus vel recipere in anno proximo futuro 1697 ex
34

Kacper Teodor Siemianowski, czesÂnik wielunÂski 1693-1699, choraÎźy sandomierski 1699.
35
Jakub OssolinÂski, starosta drohicki 1691-1699.
36
Aleksander Butler, podczaszy podlaski 1689-1690, starosta prenÂski i rostocki.
37
Jan èuźecki, starosta dembownicki, syn Stanisøawa Karola, wojewody podolskiego.
38
Stanisøaw Godlewski, podstoli nurski 1680-1687, choraÎźy nurski 1687-1690,
starosta nurski 1690-1709, kasztelan podlaski 1705-1710.
39
Stanisøaw Niemiera, choraÎźy mielnicki, 1681-1700.
40
Jan ChaÎdzynÂski, czesÂnik bielski 1666-1683, podstoli drohicki 1683-1697.
41
Karol Stanisøaw Radziwiøø, podkanclerzy wielki litewski 1690-1699, kanclerz
wielki litewski 1699-1719.
42
Ludwik Zaleski, gwardian konwentu drohickiego franciszkanoÂw w latach
1702-1706. W 1696 r. gwardianem byø Bonawentura Koøomyjski.

150

Tomasz Jaszczoøt

deposito salis totius Regni Poloniae posset vel competentem pro ipso pecuniam pro
Ecclesiae murandae expensa valituram
Roku tegoź in 8bri od WJPana [ ] skarbnika kijowskiego43 jaømuźny zøotych 18
Od WW. Ichm. SeÎdziow kapturowych jaømuźny od mieysca saÎdowego zøotych 28
Nb. wiedziecÂ tu potrzeba, źe Ciź Wzni SeÎdziowie y w wyźszym czasie powielekrocÂ razy z szczodrobliwosÂciaÎ øaski swojey dla konwentu znacznaÎ czynili offerteÎ. Czego źe wyźey nie wyraźaøem paenitet me. Ale mam sieÎ poprawicÂ
Od JPana Sebestyana Woytkowskiego za grzywny od saÎdoÂw kapturowych
klasztorowi wyznaczonych zøotych osÂmnasÂcie 18
In 9bri od WW SaÎdowych od mieysca saÎdowego za niedziel dwie zø. 32
Od W JPana skarbnika Kijowskiego za kadencyaÎ saÎdowaÎ zø. 10
Od WW Panow saÎdowych in Xbri za niedziel dwie zøotych 29
Anno 1697 in januario od WWPP saÎdowych za niedziel dwie zøotych 28
Od WPana skarbnika kijowskiego zøotych 13
Od WW PP. SaÎdowych za tydzienÂ ostatniey kadencyi zø. 22
In martio od WWPP saÎdowych za kadencyaÎ PrzedWielkanocnaÎ zøotych 53
Od Wgo Skarbnika Kijowskiego osobliwie zøotych 12
In maio z legacyi Xa Klepackiego Dziekana Drohickiego zøotych 30
W Warszawie ad rationem soli darowaney od ziemi drogickiey wzieÎøo sieÎ 1100
zøotych
Z øaski WJPana Starosty prenÂskiego44 w GdanÂsku wziaÎø B. Czaykowski 550
Podobnieź in eodem mense junio od tegoź Pana darowanym, czy poźyczonym
sposobem, nie masz wiadomosÂci, tenźe B. Czaykowski wziaÎø zø. 550
Od WJPana Ciecierskiego45 takźe w GdanÂsku darowanym czy poźyczonym
sposobem 264
Z Dystrybuty in julio od WW JchmosÂcÂ Panow SeÎdziow zøotych 12
In augusto SÂ. PamieÎci X [Krzysztof Klepacki] Dziekan Drogicki testamentem
legowaø 60
Od WWPPanow SaÎdowych zøotych 12
Od Wgo Skarbnika Kijowskiego46 osobno zø. 6 gr. 18
Od JXieÎdza Bonawentury Koøomyskiego kustosza kowienÂskiego jaømuźny na
mury 300
Od WWPP SaÎdowych za dwie niedziel saÎdy w klasztorze saÎdzaÎcych 9
43

Jako skarbnicy kijowscy w tym okresie wzmiankowani byli m. in. Kazimierz
Aksak 1691-1704 i Michaø Aleksander Woroniecki 1697-1699.
44
Aleksander Butler, starosta prenÂski.
45
Tomasz Ciecierski, stolnik drohicki 1686-1710.
46
Patrz przypis 43.
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In mense 8bri W Gutowskiego stolnika treÎbowelskiego jaømuźny 26 gr. 18
Roku 1698 in februario od w Bogu Wielebney Xieni Drogickiey47 jaømuźny
zøotych 96
In aprili WJPana Starosty Drogickiego jaømuźny zøotych 6
Die 20 aprilis z summy za sol wzieÎtey na cegielnieÎ wzieÎøo sieÎ zø. 199
In maio brat Zaliwski z kwesty przywiozø zø. 70
In augusto za wszystkaÎ sol ziemskaÎ darowanaÎ od ziemi drogickiej klasztorowi
naszemu franciszkanÂskiemu, ktoÂra wyniosøa wedøug taryffy beczek trzysta
wziaÎø konwent zøotych 4000
In 7bri jaømuźny uproszoney pod czas seymiku zø. 6
WJPana Marcina SÂwieÎckiego SÂ. PamieÎci brat rodzony legowaø konwentowi
1500 z ktoÂrey summy od tegoź W. Marcina odebraø konwent zø. 600
In 9bri Przez SÂ. PamieÎci J XieÎdza Krzysztofa Klepackiego Dziekana Drogickiego plebana GranienÂskiego z legowanych na klasztor zøotych 120 doszøo konwentowi zøotych 60, a z reszty konwent kwitowaø, czego koligacya niemogøa
wypøacicÂ
[k. 22] Roku 1699 in martio od J XieÎdza Paprockiego ad Ulteriorem Dispositione
ostatniey woli onegoź jaømuźny konwent wziaÎø zøotych 100
In aprili Braciszek Zaliwski z kwesty przywioÂzø zøotych 180
Od W. JPani SÂwiderskiey na wapno zøotych 53 gr. 14
Braciszek Franciszek jaømuźny podaø konwentowi zøotych 2
In Junio Od J XieÎdza plebana Paprockiego jaømuźny zøotych 100
Od JW. Wojewodziney Podlaskiey48 zøotych 70
In 7bri od Teresy Baby Szpitalney na wapno zøotych 3
In Xbri SÂ. PamieÎci z legacyi rodzonego brata JPana Marcina SÂwieÎckiego zøotych czterdziesÂci siedm groszy 23
Z kwesty Braciszka Zaliwskiego zøotych 40
Anno 1700 in martio z kwesty tegoź Braciszka zøotych sto dwadziesÂcia 120
In maio od Xa Franciszka Koøomyskiego na strycharza in vim elemosyny
doszøo do konwentu zøotych 86 gr. 20
In junio od W. Kuszla wziaÎø brat Czaykowski w GdanÂsku zøotych 55
Od WJPani Gutowskiey wziaÎø tenźe brat zøotych 33
In julio od W. JPani Pudøowskiey jaømuźny zøotych 19
In augusto od W. Godlewskiego stolnika nurskiego49 jaømuźny zøotych 15
47

Izabella Smogorzewska, ksieni benedyktynek drohickich 1689-1701.
Zapewne Marianna z BroemeroÂw, wdowa po Marcinie Oborskim, wojewodzie podlaskim 1688-1698.
49
Jan Godlewski, skarbnik podlaski 1689, podstoli nurski 1687-1689, stolnik
nurski 1689-1710, starosta nurski 1710, podkomorzy nurski 1710-1719.
48

152

Tomasz Jaszczoøt

In 7bri jaømuźny na wosk do sÂw. Antoniego zøotych 14
In 8bri od W Gutowskiego jaømuźny zøotych 12
Od W. Orzeszki Podczaszego Mielnickiego50 zøotych 6
In 9bri brat Zaliwski przywioÂzø jaømuźny zøotych 30
In Xbri tenźe brat przywioÂzø jaømuźny zøotych 34
Anno 1701 in maio od JW. Podkanclerzego Litewskiego51 jaømuźny 6 gr 20
Z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 50.
Junio od WJPa Alexandra Lisieckiego pisarza grodzkiego52 jaømuźny zøotych 6
gr. 20
In Julio z kwesty Brata Zaliwskiego zøotych 20
In 8bri z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 10
In 9bri od WJPana Marcina Hrunickiego jaømuźny zøotych 4 gr. 12
Z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 36
In Xbri z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 30
Anno 1702 in februarii od X Sawickiego kommendarza Drogickiego respectu
ultimae Dispositionis doszøo konwentowi z raÎk Wielmoźnego stolnika treÎbowelskiego zøotych 100
Z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 30
In martio od JXa Popøawskiego plebana sÂledzianowskiego zøotych 60
In aprili z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 60
In 7bri od W StarosÂciney Mielnickiey jaømuźny zøotych 3
Od W. Stolnika minÂskiego jaømuźny zøotych 9
In 8bri od WJPana Gutowskiego stolnika Trembowelskiego zøotych jaømuźny
27
Od JPana Radziszewskiego zøotych 63
Od WJPani Radziszewskiey stolnikowey podlaskiey zøotych 18
In Xbri od W. Regenta Grodzkiego Drohickiego zøotych 100
Za AssygnacyaÎ JPana Stefana Radziszewskiego od JPana KaczynÂskiego Poborcy ziemi drogickiey zøotych 100
Od tegoź JegomosÂci za taÎź samaÎ assygnacyaÎ reszty juź dopøacajaÎc zøotych 100
Od JPana Tomasza DubinÂskiego zøotych 5
Z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 20
Anno 1703 in januario z kwesty Brata Ludwika zøotych 14
In februario z kwesty brata Alexego zøotych 39
In aprili z kwesty brata Alexego zøotych 19 gr. 24
50

Aleksander Orzeszko, podczaszy mielnicki 1699.
Stanisøaw Antoni Szczuka, podkanclerzy wielki litewski 1699-1710.
52
Aleksander Lisiecki, pisarz grodzki drohicki 1701-1707, øowczy drohicki
1686-1713.
51
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In Xbri od WJPana Gutowskiego stolnika trembowelskiego zøotych 15
Anno 1704 in januario z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 40
In februario z kwesty XieÎdza Piotra zøotych 9
In martio z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 50
In aprili z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 6
[k. 22v] in maio od JPana LeszczynÂskiego zø. 21
In julio z kwesty Brata Zaliwskiego zøotych 5
In 7bri od źoønierzy jaømuźny zøotych 13 gr. 8
In 8bri od WJPana podseÎdka ziemi branÂskiey zøotych 18
In 9bri od JP Dmochowskiego zøotych 19 gr 24
Z legacyi SÂw. PamieÎci Xa Plebana PøonÂskiego53 zøotych 22
Od JPana Klepackiego zøotych 9 gr. 10
Anno 1705 in Augusto in vim Elemozyny od brata Czajkowskiego 6, gr. 18
Od W. Starosty drogickiego54 w GdanÂsku wzieÎøo sieÎ zøotych 550
Item od tegoź Pana zøotych 225
In 7bri od niewiadomey osoby jaømuźny zøotych 50
Od woyska koronnego jaømuźny zøotych 16, gr. 15
In 8bri z legacyi JeymosÂcÂ Pani Chruscikowskiey zøotych 20
In 9bri z legacyi SÂ. PamieÎci Gaøeckiey secundi voti Chruscikowskiey zøotych 40
Anno 1706 in Januario od WJPana starosty radoszyckiego zøotych 35
In junio z kwesty zøotych 6 gr. 13
In 8bri Wielm. Starosty nurskiego55 zøotych 150
In Xbri z kwesty brata Ludwika zøotych 12
Anno 1707 in 8bri WJPana starosty nurskiego zøotych 30
In Xbri od Wielmoźnego JPana Gutowskiego stolnika trembowelskiego zøotych 3
Anno 1708 in aprili z kwesty brata ManÂkowskiego zøotych 20
In maio JPan Tomasz Trembicki daø klasztorowi zøotych 60
In junio z kwesty brata ManÂkowskiego zøotych 5
Od Wielm. Starosty nurskiego in vim Eleemozyny zøotych 40
In augusto od JeymosÂcÂ Pani Sewerynowey Czosnowskiey zøotych 40
In 7bri od JPana Antoniego Zaleskiego zøotych 6
In 8bri z kwesty XieÎdza Gniazdowskiego zøotych 10
Od roÂźnych dobrodziejoÂw jaømuźny zøotych 11

53

Ks. Stefan PøonÂski, proboszcz w Rozbitym Kamieniu i Pøonce, zm. 1704.
Aleksander Butler, starosta drohicki 1700-1708.
55
Stanisøaw Godlewski, podstoli nurski 1680-1687, choraÎźy nurski 1687-1690,
starosta nurski 1690-1709, kasztelan podlaski 1705-1710.
54
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Notandum w roku 1706 in mense julio poźyczyø konwent na hyberneÎ od
W JeymosÂcÂ Pani Katarzyny Radziszewskiey stolnikowey podlaskiey czyli
drogickiey56 za kartaÎ zøotych 240. Potym zasÂ widzaÎc ochoteÎ Franciszkanow
okoøo kosÂcioøa w murowaniu onego, te 240 zøotych darowaøa y karteÎ oddaøa.
Hoc ex registris expensarum. In acceptis autem vide anni 1708 8bris diem 10, zø. 240
Anno 1709 in februario od Xa Plebana z Grannego zøotych 15
In aprili od Wgo Stolnika na mieÎso zøotych 3
In Junio od Wgo starosty Nurskiego na SÂ. Antoni zø. 42 gr. 15
Zebraney Jaømuźny w Refektarzu na SÂ. Antoni zø. 25 gr. 15
Anno 1710 in januario od Xiedza Nietupskiego jaømuźny zøotych 26
In februario od JWielmoźnego biskupa smolenÂskiego57 jaømuźny zøotych 8 gr. 12
In martio od JXieÎdza Czechowicza na restauracyaÎ pozytywu zø. 27
In maio od XieÎdza plebana sadowskiego58 zøotych 4
Anno 1711 in junio legowany konÂ od SÂ. Pam. Kleczkowskiego Towarzysza, za
ktoÂrego wziaÎø konwent zøotych 167 gr. 24
WJPan Konstantyn Trojanowski legowaø zøotych 600, ad rationem ktoÂrych
doszøo konwentowi od JPana Pawøa Karskiego zøotych 250
In Julio od Wielmoźnego WawrzynÂca Kossowskiego miecznika podlaskiego59
in vim applikowanych przez dekret trybunalski konwentowi grzywien zøotych 100
In augusto od W Garwackiego miecznika gostynÂskiego60 na wosk zøotych 3
In 8bri z kwesty XieÎdza Blocha zøotych 3 gr. 15
In 9bri za legowany kontusz przez SÂ. Pam. Wøostowskiego towarzysza choraÎgwi pancerney wzieÎøo sieÎ zøotych 40
In Xbri od Xa Blocha in vim applikowanego konia konwentowi zø. 30
Od XieÎdza Plebana Sadowskiego61 zøotych 20
Anno 1712 in Januario od WW SaÎdowych Grodzkich Drogickich jaømuźny
zøotych 5
In februario za assygnacyjaÎ W Butlera starosty prenÂskiego62 doszøo konwentowi zø. 40
Item in martio za takowaÎź assygnacyaÎ od tegoź Pana zøotych 13 gr. 6
´
Zona Jana Radziszewskiego, stolnika podlaskiego 1699-1705.
Jan Zgierski biskup smolenÂski 1706-1710, lub jego nasteÎpca Aleksander Horain 1711-1716.
58
Ks. Stanisøaw Kruszewski, proboszcz sadowski.
59
Wawrzyniec Wojciech Kossowski, miecznik podlaski 1705-1717, pisarz
grodzki drohicki 1717, wojski drohicki 1717-1752.
60
Franciszek Kazimierz Garwaski, miecznik gostyninÂski 1700-1723.
61
Ks. Stanisøaw Kruszewski.
62
Marek Antoni Butler, syn Aleksandra, starosta prenÂski.
56
57
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In aprili jaømuźny zøotych dwa, groszy dwadziesÂcia siedm, 2, gr. 27
[k. 23] In junio za assygnacyaÎ Wielmoźnego starosty prenÂskiego zøotych 40
In augusto od JPana Tomasza Karskiego jaømuźny zøotych 3
Nota: Superius in Xbri anni 1711 od Wielmoźnego Jakuba OssolinÂskiego choraÎźego mielnickiego63 pro anima Mariannae decollatae przez Dekret trybunalski applikowane sto grzywien, faciunt zøotych 160
Anno 1713 in aprili od JPana Sawickiego z legacyi Pana Zakrzewskiego maiaÎc
wzglaÎd na ubostwo Franciszkanow, na instancyaÎ przyjacioÂø odebraøo sieÎ zøotych 39
Od Brata GoøeÎbiewskiego jaømuźny zøotych 6
In maio od JPana Wiktorzyna Kossowskiego Eleemozyny zøotych 25, gr. 10
In augusto z legacyi WJPani Katarzyny Radziszewskiey stolnikowey podlaskiey odebraøo sieÎ zøotych 900 dico dziewieÎcÂset. De quo vide moźe pro propta
obligatio
Anno 1714 in julio od JXieÎdza Domaszewskiego plebana grannenÂskiego64
jaømuźny zø. 8
In 7bri od P. Woyciecha Wieliczka z Korczewa jaømuźny na mury zøotych 80
In 8bri XiaÎdz Piotrowszy przywioÂzø z Kleszczel zøotych 16
Anno 1715 in martio od JeymosÂcÂ Panny Xieni Drohickiey65 jaømuźny 100
In aprili z skrzynki w saÎdach beÎdaÎcey zøotych 2, gr. 13
In junio za assygnacyaÎ Ichm. PP Executorow testamentu S. PamieÎci Sawickiego od W. Ciecierskiego stolnika Drogickiego66 zøotych 100
Od Wielmoźnego Godlewskiego Podkomorzego Nurskiego67 jaømuźny zøotych 168, gr. 27
In augusto pro fabrica ecclesiae od JPana Jana Rostworowskiego choraÎźego y
seÎdziego grodzkiego ziemi czerskiey zøotych 987 gr. 2
In Xbri X Bonawentura Koøomyski zapisaø na konwent zø. 3500 ad rationem
ktoÂrych za assygnacyaÎ Baltazara Ciecierskiego odebraø konwent od W. Stefana OssolinÂskiego choraÎźego mielnickiego68 zøotych 958
Item za assygnacyaÎ tegoź Pana odebraø konwent roÂźnych wiktuaøoÂw zø. 889
Anno 1716 in februario WJPani Konstancyi Hrunickiey legacyi zø. 38
63

Jakub OssolinÂski, starosta drohicki 1691-1695, choraÎźy mielnicki 1696-1712.
Ks. Remigian Domaszewski, pleban z Grannego.
65
Katarzyna WeÎźoÂwna, ksieni benedyktynek drohickich 1704-1725.
66
Baltazar Ciecierski, stolnik drohicki 1710-1750.
67
Jan Godlewski, skarbnik podlaski 1689, podstoli nurski 1687-1689, stolnik
nurski 1689-1710, starosta nurski 1710, podkomorzy nurski 1710-1719.
68
Stefan OssolinÂski, miecznik mielnicki 1697-1713, choraÎźy mielnicki 17131729.
64
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In junio od W. Marcina SÂwieÎckiego podczaszego mielnickiego69 jaømuźny zø.
48 gr. 20
Od. JPana Zaczszy Eleemozyny zøotych 16, gr. 26
Z kwesty brata Zaliwskiego zøotych 10
Od dobrodziejoÂw Eleemozyny zø. 3, gr. 24
In julio od W. Konstantego Kuszla czesÂnika podlaskiego70 jaømuźny zøotych 17
Od W. Krzysztofa Dmochowskiego Eleemozyny zøotych 38
Od W. WeÎźa seÎdziego grodzkiego71 Eleemozyny zøotych 30
In augusto od JPana PiaÎtkowskiego jaømuźny zøotych 25
In 9bri od JPana Tomasza WroÂblewskiego towarzysza pancernej choraÎgwi y
deputata eleemozyny zøotych 40
Od JPana Stanisøawa èodzinÂskiego towarzysza y deputata pancerney choraÎgwi zø. 21
In Xbri od W JPana pomienionego èodzinÂskiego zøotych 17
Od W Krzysztofa Kuszla towarzysza choraÎgwi pancerney zøotych eleemozyny 4
Anno 1717 in januario od WJP Kazimierza Zaøuskiego zøotych 42
Za assygnacyaÎ Wielm. Stolnika drohickiego72 odebraø konwent źyta beczek
trzydziesÂci siedm in summa zøotych 400
In aprili od wielmoźnego Baltazara Ciecierskiego S Drogickiego zøotych 90
Od Wielm. Marcina SÂwieÎckiego zøotych 20
In Maio od JXieÎdza proboszcza skrzeszewskiego eleemozyny zø. 10, gr. 12
In junio z kwesty Brata Zaliwskiego zøotych 1, gr. 8
In julio od wielm. Stanisøawa Lewickiego Stolnika podlaskiego73 eleemozyny
zøotych 8
Od inszych dobrodziejoÂw 4
Od JPana Macieja SkwierczynÂskiego in vim grzywien applikowanych konwentowi 40
In 7bri od wielmoźnego Antoniego Zaleskiego øowczego drogickiego74 na
organy 90
Anno 1718 in Januario od deputatoÂw lekkiey choraÎgwi za depozyt zø. 9 gr. 24
Marcin SÂwieÎcki, podczaszy mielnicki 1698-1733.
Konstanty Kuszel, wojski drohicki 1704, czesÂnik podlaski 1711-1738, stolnik
podlaski 1738-1739, zm. 1755.
71
Domicjan WaÎź, seÎdzia grodzki drohicki, skarbnik podlaski 1698-1709, wojski
drohicki 1709-1717, czesÂnik drohicki 1717-1732.
72
Baltazar Ciecierski, stolnik drohicki 1710-1750.
73
Stanisøaw Lewicki, stolnik podlaski 1708-1725.
74
Antoni Zaleski, miecznik drohicki 1706-1713, podstoli podlaski 1713, øowczy
drohicki 1715-1730, podczaszy podlaski 1730-1739.
69
70
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Od JPana Fabiana Smorczewskiego75 na PP Lisieckich otrzymane zø. 48
In februario od JX Przygockiego y JeymosÂcÂ Pani WeÎźowey szeleÎźnego zøotych 9
Od JPana Antoniego Hrunickiego ad rationem szeleÎźnego zøotych 40
In martio od tegoź Pana podobnieź szeleÎźnego wziaÎø konwent zøotych 252, gr. 9
[k. 23v] In aprili, maio et junio od tegoź Pana Hrunickiego szeleÎźnego zøotych
620, gr. 27
In Julio. Od Xa èempickiego jaømuźny na wosk zøotych 5, gr. 2
In 9bri z skarbonki saÎdowey zø. 5. Z skarbonki od Baby szpitalnej zøotych 3
Anno 1719 in aprili od Xa proboszcza nurskiego jaømuźny zøotych 32
In Xbri Wielmoźny SaÎd aplikowaø konwentowi grzywny zøotych 16, 15 gr.
W. SeÎdzia Grodzki Drogicki in vim pozwoloney Izby do saÎdzenia daø zø. 20
Anno 1720 in 7bri od wielmoźnego Kuszla czesÂnika podlaskiego jaømuźny
zøotych 22, gr. 24
Anno 1721 in Xbri od JPana Tomasza Wierzbickiego przysaÎdzonych grzywien
zø. 5, gr. 15
Z Karbony saÎdowey zø. 14, gr. 17
Od Wielmoźnego Kossowskiego pisarza grodzkiego76 jaømuźny zøotych 5
1722. In aprili od XieÎźy JezuitoÂw jaømuźny zøotych 18
In maio od JPana Wyszomierskiego za grzywny przysaÎdzone dekretem zø. 16
In 8bri JPan JoÂzef SkierczynÂski legowaø do kosÂcioøa naszego zøotych 200
In 9bri od wielmoźnego OssolinÂskiego CzesÂnika Mielnickiego77 zøotych 18
In Xbri X. Krupski SÂ. PamieÎci pleban grannenÂski78 legowaø zboźe za ktoÂre
zøotych 38
Anno 1723 in februario przez JPana Wøodka dostaøo sieÎ konwentowi zøotych 17
In junio z kwesty brata Feliksa zøotych 24, gr. 27
1724 In Xbri od Xa plebana dziadkowskiego79 Eleemozyny zøotych 35
Anno 1725 od XieÎdza Markowskiego Franciszkana na expensa do cegielni
zøotych 100
Item in februario od Pana Krzysztofa TaÎkiela applikowanych z saÎdu grzywien
zø. 24
´
Od Pana ZeÎbrowskiego takichźe grzywien zøotych 8
Anno 1726 in januario od Pani Gaøeckiey w Szpitalu beÎdaÎcey na wosk zø. 12, gr.
20
75

Fabian Smorczewski, burgrabia grodzki drohicki, 1733.
Wawrzyniec Wojciech Kossowski, miecznik podlaski 1705-1717, pisarz
grodzki drohicki 1717-1730, wojski drohicki 1717-1752.
77
Erazm OssolinÂski, czesÂnik mielnicki 1698-1730.
78
Zapewne bøaÎd. Proboszczem w Grannem byø do pazÂdziernika 1722 r.
ks. Kazimierz Skorupka.
79
Ks. èukasz Sakowski pleban dziadkowicki.
76
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In 7bri od W. Marcina KuczynÂskiego stolnika ziemi bielskiej80 in vim cessyi od
saÎdu grodzkiego drogickiego na vadium capitaneale konwentowi uczynionej
zøotych 192
In 9bri Ex beneficio JPana Marcina èazowskiego wzgleÎdem uczynioney cessyi
konwentowi doszøo z raÎk Leona Pudøowskiego zøotych 200
Anno 1727 in maio od Pana Karskiego Pawøa z èaski JPana Marcina èazowskiego Regenta Grodzkiego Drogickiego in suffragium animorum resty oddane
zøotych 400
Od Wielmoźnego JoÂzefa Wierzbickiego podczaszego podlaskiego81 ad rationem wystawienia oøtarza S. Ivonis zøotych 100
In Augusto S. PamieÎci Pan Tomasz SøuczynÂski organista legowaø konwentowi
dom, za ktoÂry od JeymosÂcÂ Panny Doroty Lipskiey zøotych 60
Anno 1728 in Xbri Jaømuźny od roÂźnych dobrodziejoÂw na zapøacenie zøotnikowi od roboty sukienki SÂ. Antoniemu zøoźoney zøotych 100
Anno 1729 Od JPana Szymanowskiego jaømuźny zøotych 8
Anno 1730 in Julio Do SÂ. WawrzynÂca musiaø bycÂ oøtarz, zøotych 27, gr. 15
In 8bri Od W. WeÎźa SeÎdziego grodzkiego Drogickiego82 na poprawienie okien
y przestawienie pieca w stancyi w ktoÂrey staø, zøotych 12, gr. 20
Od W. Kusla czesÂnika podlaskiego na dokonÂczenie szpitalu Franciszkanow
zøotych 35
In Xbri, W. Kossowskiego, woyski, pisarz grodzki drogicki z øaski swey zleciø
wybracÂ od areÎdarza drogickiego konwentowi zøotych 100
Anno 1731 in februario z øaski WW. SeÎdziow zøotych 8, gr. 26
In martio od JPana Tomasza Niemyskiego zøotych 100
In junio od JPana Macieja KisielinÂskiego y samey za grzywny przysaÎdzone
zøotych 16
Od Pana Tomasza KisielinÂskiego takoź za grzywny przysaÎdzone zø. 12
Takźe od Pana KisielinÂskiego trzeciego za grzywny przysaÎdzone wzieÎøo sieÎ
woøu
´
Anno 1732 in januario od Pana Zery za grzywny przysaÎdzone zøotych 32, gr. 18
Od dwoÂch PanoÂw Zaleskich takźe za grzywny zøotych 25, gr. 10
In julio legacyi po SÂ. PamieÎci Antonim Skorupce wzieÎøo sieÎ zøotych 100
Anno 1733 in Julio od JWielmoźnego wojewody podlaskiego83 za stancyaÎ
zøotych 256
80

Marcin KuczynÂski, skarbnik drohicki 1694-1708, wojski mielnicki 1708-1712,
stolnik bielski 1712-1727, choraÎźy bielski 1727-1746, zm. 1752.
81
Jan Wierzbicki, podczaszy podlaski 1789-1730.
82
Domicjan WaÎź, seÎdzia grodzki drohicki, skarbnik podlaski 1698-1709, wojski
drohicki 1709-1717, czesÂnik drohicki 1717-1732.
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Anno 1734 in aprili od przesÂwietney ziemi na dokonÂczenie sklepu na xieÎgi
ziemskie zøotych 200
Anno 1735 et 1736 vacat
Anno 1737 in Julio post fata Xa Franciszka SÂrzednickiego Patra konwentu
pozostaøo sieÎ zøotem dwa tysiaÎce, ktoÂre odebraøy sieÎ od W. Kacpra Lisieckiego, stolnika nowogroÂdzkiego84 y destynowane byøy na mury, zøotych 2000
Od JPana TchoÂrznickiego za grzywny przysaÎdzone zøotych 40
[k. 24] Od Wielmoźnego Korowickiego Podczaszego Drogickiego85 za przysaÎdzone grzywny zøotych 11
In Augusto ipso festo Assumptionis Mariae Wielmoźny Marcin KuczynÂski
choraÎźy ziemi bielskiey, nayosobliwszy konwentu naszego Dobrodziey, a in
rei veritate fundator, bo z jego øaski stanaÎø klasztor, ktoÂrego portret jeden jest
w refektarzu nad drzwiami a drugi w celi Prowincyalskiey, daø na mury
czerwonych zøotych dwiesÂcie siedemdziesiaÎt siedm, y tynfoÂw jedynasÂcie.
RachujaÎc czerwony zøoty po tynfoÂw trzynasÂcie y szostakoÂw dwa czyni zøotych 4796, groszy 24. RachujaÎc zasÂ czerwony zøoty po zøotych osÂmasÂcie czyni
zøotych 4990
In Xbri od Pana Mateusza Mioduszewskiego za przysaÎdzone grzywny zøotych
13, groszy 10
Anno 1738 in martio. Ex spoliis nieboszczyka brata Chryzostoma zøotych 505,
gr. 8
In aprili od Wielmoźnego WawrzynÂca Kossowskiego Woyskiego y seÎdziego
grodzkiego drogickiego na mury talarow bitych sto, zøotych 800
In augusto, W. Wawrzyniec Kossowski seÎdzia grodzki drogicki na mury tynfow 800
In Xbri Od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego ziemi bielskiey in
vigilia S. Antonii wziaÎø konwent na mury w dobrey monecie tynfow 4000
Od Wielmoźnego Konstantego Kusla stolnika podlaskiego na mury zøotych
200
Anno 1739 in januario od JPana Krassowskiego towarzysza choraÎgwi pancerney WJPana podskarbiego koronnego86 wziaÎø konwent konia applikowanego
do woźenia cegøy
83
Michaø JoÂzef Sapieha wojewoda podlaski 1728-1738, starosta mielnicki 17251729, zm. 1738.
84
Kacper Lisiecki, stolnik nowogroÂdzki 1733-1742.
85
Aleksander Korowicki podczaszy drohicki 1728-1735 lub Ignacy Korowicki
podczaszy drohicki przed 1756.
86
Zapewne Karol OdrowaÎź Sedlnicki, podskarbi nadworny koronny 17361739, wojewoda podlaski 1738-1745, podskarbi wielki koronny 1745-1761.
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In februario X. Paweø Markowski zakonnik tego konwentu daø na wapno
tynfoÂw 50
In martio W. Marcin KuczynÂski choraÎźy ziemi bielskiey daø na mury zøotych
5000
JPan Kaspar OsmoÂlski za przysaÎdzone grzywny wypøaciø konwentowi zøotych 24
JPan Andrzey Toczyski za przysaÎdzone grzywny dekretem drogickim pro
altaria Casimiri 66
In 7bri, po SÂ. PamieÎci XieÎdzu Franciszku SÂrzednickim odebraø konwent od
JPana Antoniego Smorczewskiego czerwonych zøotych czterydziesÂci,
a w szesnastu czerwonych zøotych w zastawie zostaje chøop
In Xbri podøug legacyi SÂ. PamieÎci W. Antoniego Zaleskiego podczaszego
podlaskiego na kapliceÎ SÂ. Antoniego odebraø konwent od Wielmoźnego Baltazara Ciecierskiego stolnika drogickiego zøotych polskich 200
Anno 1740 in februario X. Antoni UszynÂski Regens Studii przywioÂzø z PinÂska
czerwonych zøotych 28 y tynfoÂw trzysta. RachujaÎc czerwony zøoty po tynfoÂw
czterynasÂcie bez szoÂstaka, wynosi wszystkiego zøotych 980, gr. 12
In martio z kwesty XieÎdza Jackowskiego na murowaÎ expenseÎ zøotych 120
Item beczkeÎ pszenicy, faskeÎ masøa, y poøecÂ søoniny na teź murowanie
In Julio in festo Beatissimae Virginis Visitatione, Wielmoźny Marcin KuczynÂski
choraÎźy ziemi bielskiej daø na mury czerwonych zøotych 250. Reliqua sapiens
lector ibi legat sibi quia videt iterata vice eadem scribi. Qui legit intelligat. Me hic
fidelem necesso est
Anno 1741 in julio, od Wielmoźnego WawrzynÂca Kossowskiego seÎdziego
grodzkiego drogickiego wzieÎøo sieÎ na mury czerwonych zøotych 55, kaźdego
liczaÎc po zøotych siedmnasÂcie facit zøotych 935
In 8bri od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego ziemi bielskiey na
murowanie klasztoru czerwonych zøotych pieÎcÂset pieÎdziesiat cztery. Item
monetaÎ zøotych dziesieÎcÂ, groszy trzy.
Anno 1742, in januario. Jaømuźny jeÎczmienia poøtory beczki od Wielmoźnego
Lisieckiego stolnika nowogroÂdzkiego87
In martio z kwesty brata Korytkowskiego zøotych 19
In aprili od Pana Krzysztofa DoøeÎgowskiego za przysaÎdzone grzywny 38
Od JeymosÂci Pani èeÎpickiey wziaÎø konwent florenoÂw 4, co czyni zøotych 69
Z kwesty brata Korytkowskiego zøotych 17, gr. 8
In julio od dwoÂch szlachty za przysaÎdzone grzywny zøotych 39, gr. 24
In 8bri die 10. Od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego ziemi bielskiey wzieÎøo sieÎ na murowanie klasztoru czerwonych zøotych dwiesÂcie siedm87

Kacper Lisiecki stolnik nowogroÂdzki 1733-1742.
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dziesiaÎt osÂm, rachujaÎc czerwony zøoty po osÂmnasÂcie zøotych, wynosi zøotych
polskich 5004
Anno 1743 in 7bri od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego ziemi
bielskiey na mury czerwonych zøotych 280, zøotych czyni 4847, gr. 3
[24v] In 9bri od Jmci Pana Franciszka Korzeniewskiego za grzywny zøotych 24,
gr. 18
In Xbri z kwesty brata Franciszka zøotych 44, gr. 20
Anno 1744 in Augusto od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego
ziemi bielskiej na murowanie klasztoru czerwonych zøotych sto szesÂcÂdziesiaÎt
Anno 1745 in maio od Pana Antoniego KrakoÂwki za Pana Mioduszewskiego
grzywny zøotych 24
In julio SÂ. PamieÎci Andrzey Goyszewski testamentem legowaø na mury tysiaÎc
zøotych, ktoÂry to tysiaÎc byø u nieboszczki Pani Katarzyny Korowickiej na
Korowicach, a przez Wielmoźnego Alexandra Korowickiego podczaszego
drogickiego konwentowi oddany, to jest florenoÂw 55 y tynfoÂw osiem. RedukujaÎc czerwony zøoty po zøotych 14 bez szostaka czyni zøotych 959, groszy 24
In 8bri od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego bielskiego wzieÎøo
sieÎ woøu na sÂw. Franciszka
Od Wielmoźnego JoÂzefa TurzanÂskiego, skarbnika parnawskiego88, starosty
puøtuskiego wziaÎø konwent per modum eleemozyny gaÎtoÂw kop 100
Anno 1746 in Januario Od wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego ChoraÎźego
ziemi bielskiej na mury wziaÎø konwent czerwonych zøotych 100
In junio die 15. Od Wielmoźnego Konstantego Kusla stolnika podlaskiego na
dach kosÂcielny zøotych tysiaÎc
In augusto 11 dnia Wielmoźny Marcin KuczynÂski ChoraÎźy ziemi bielskiej na
mury daø konwentowi czerwonych zøotych sto dico 100
In 8bri od Wielmoźnego Kazimierza Køopotowskiego na reparacyaÎ kaplicy SÂ.
Antoniego wziaÎø konwent czerwonych zøotych pieÎcÂ
In 9bri od Wielmoźnego Fundatora Marcina KuczynÂskiego choraÎźego bielskiego na beczkeÎ miodu czerwonych zøotych szesÂcÂ, facit zøotych 103, gr. 26. Przy
tym tenźe sam Pan przysøaø guzikoÂw zøocistych wieÎkszych dziewieÎcÂ, mniejszych zasÂ w cyfrze dwanasÂcie, y niektoÂre kawaøki srebra, ktoÂre nie saÎ taxowane
Anno 1747 in 8bri od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego ChoraÎźego bielskiego na mury wziaÎø konwent czerwonych zøotych trzydziesÂci, co czyni
zøotych 518, gr. 10
In 9bri od JPana èapinÂskiego wziaÎø konwent jaømuźny zøotych 35

88

JoÂzef TurzanÂski, skarbnik parnawski 1735-1750.
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Anno 1748, in januario od Wielmoźnego Kazimierza Køopotowskiego skarbnika podlaskiego89 wziaÎø konwent jaømuźny na reparacyaÎ dachu na Lorecie
zøotych 52
In februario, od Wielmoźnego Fundatora Marcina KuczynÂskiego choraÎźego
bielskiego pro artibus zøotych 103, gr. 26
In Junio od Wielmoźnego Fundatora Marcina KuczynÂskiego, choraÎźego bielskiego jaømuźny na konwent czerwonych zøotych 30, czyni zøotych 518, gr. 10
In julio od wielmoźnego Jana KuczynÂskiego choraÎźego mielnickiego90 jaømuźny zøotych 100
In augusto, od JWielmoźnego Branickiego Hetmana91 za stancyaÎ y piwo dla
ludzi 223, gr. 23
In 9bri od tegoź JWielmoźnego Hetmana za stancyaÎ od ludzi zøotych 86, gr. 16
In Xbri od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego ziemi bielskiej,
jaømuźny na konwent czerwonych zøotych 50, co czyni zøotych 863, gr. 10
Anno 1749 in aprili Od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego ChoraÎźego ziemi
bielskiej na mury y na rozchoÂd konwenski wziaÎø konwent czerwonych zøotych
60, facit zøotych 1036
Item in aprili od tegoź Pana Fundatora klasztor na mury czerwonych zøotych
86. RachujaÎc czerwony zøoty po 14 bez szostaka, facit zøotych 1488, gr. 14
In maio od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego, choraÎźego ziemi bielskiej
jaømuźny na mury et ut oretur pro Eo, tynfoÂw siedmset pieÎcÂdziesiaÎt dwa,
szostakoÂw dwa, czyni zøotych 953, gr. 10
In julio od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego ChoraÎźego Ziemi Bielskiej
jaømuźny na konwent czerwonych zøotych 66, czyni zøotych tysiaÎcÂ sto czterdziesÂci dwa, gr. szesnasÂcie
In 7bri za stancyaÎ od ludzi JW. Hetmana Branickiego pod czas kondescencyi
czerwonych zøotych 12 facit zøotych 207 gr. 22
Anno 1750 in junio od wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego ziemi
bielskiej eleemozyny czerwonych zøotych 10. Co czyni zøotych 173, gr. 3
In julio od wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego ChoraÎźego Ziemi Bielskiej
Eleemozyny na mury czerwonych zøotych siedmdziesiaÎt, co czyni zøotych
1211, gr. 23, sz. 1

89

Kazimierz Køopotowski, skarbnik podlaski, 1744-1761.
Jan Gwido KuczynÂski, podczaszy mielnicki 1726-1737, choraÎźy mielnicki
1737-1765, podkomorzy mielnicki 1765-1775.
91
Jan Klemens Branicki, starosta branÂski 1709-1752, hetman polny koronny
1735-1752, wojewoda krakowski 1746-1762, hetman wielki koronny 1752-1771, zm.
1771.
90
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Z legacyi SÂ. PamieÎci Pana Antoniego Gaøeckiego odebraøo sieÎ z Skwierczyna
od W. Mikoøaja KuczynÂskiego Podstolego drogickiego92 zøotych 200 zøotem,
rachujaÎc czerwony zøoty po [k. 25] czterynasÂcie bez szoÂstaka czyni zøotych 192,
groszy dwanasÂcie, szelaÎgoÂw dwa
Od Wielmoźnego Jana KuczynÂskiego choraÎźego ziemi mielnickiej Eleemozyny czerwonych zøotych dwa, zø. 34, gr. 18
Od Wielmoźnego starosty drogickiego jaømuźny zøotych 17, gr. 9
Anno 1751 in junio. Od Wielmoźnego Marcina KuczynÂskiego choraÎźego bielskiego eleemozyny florenoÂw 5, facit zøotych osÂmdziesiaÎt szesÂcÂ, gr. 16, szel. 2
In 8bri 15 dnia od Xa Kokoszki Plebana Ciechanowieckiego93 eleemozyny
zøotych pieÎcÂdziesiaÎt jeden, groszy dwadziesÂcia osÂm
Od Xa Rektora z pienieÎdzy Wielmoźnego SÂw. PamieÎci Marcina KuczynÂskiego
choraÎźego ziemi bielskiej czerwonych zøotych dwa, czyni zøotych 34, gr. 18,
szelaÎgoÂw 2
X. Antoni UszynÂski Gwardyan tuteyszy94 daø z swey Eleemozyny na mury
zøotych 450
In 9bri Od Pana JoÂzefa Mioduszewskiego Eleemozyny do NaysÂwieÎtszey Panny LoretanÂskiej czerwonych zøotych dwa; do sÂw. Antoniego czerwony zø.
Jeden, czyni zø. 51, gr. 28
Od JPana Tomasza DubinÂskiego na pozøoteÎ ambony czerwonych dwa. Co
czyni zøotych 39, groszy dwanasÂcie, szelaÎgoÂw dwa
Od JPana Borkowskiego ekonoma korczewskiego dany jest na mieÎso wypustek, a drugi od Xa Macieja KobylinÂskiego proboszcza knychowskiego
In Xbri za legacyaÎ Wielmoźnego JoÂzefa TurzanÂskiego95 dano konwentowi
owiec 50 y nieukow 5
Anno 1752. In januario od Wielmoźnego SÂwieÎckiego Burgrabiego grodzkiego
drogickiego eleemozyny zø. 17, gr. 9, szel. 1
In Aprili JPan èazowski daø tabakierkeÎ srebrnaÎ za ktoÂraÎ wzieÎøo zieÎ zø. 22, gr. 4
In Augusto Za stancyeÎ dla ludzi JW. Branickiego hetmana podczas koøa, czyli
podczas PopisoÂw przez dni kilka, takźe za tarcic 50 y 9 øokci pøotna wziaÎø
konwent w hoynosÂci czerwonych zøotych 6 y szostakoÂw 7. Co czyni zøotych
sto szesÂcÂ, gr. 24, szel. 2
Za duszeÎ Wielmoźnego Antoniego LeszczynÂskiego seÎdziego grodzkiego drogickiego96: na trycezymeÎ y podzwonne zøotych 51, gr. 28. In Augusto za wigiliaÎ
92

Mikoøaj KuczynÂski, podstoli drohicki 1729-1756.
Ks. Kacper Kokoszka, proboszcz ciechanowiecki 1726-1770.
94
Antoni UszynÂski gwardian klasztoru franciszkanoÂw w Drohiczynie 1751,
zm. 1768.
95
JoÂzef TurzanÂski, skarbnik parnawski 1735-1750.
93
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mszaÎ sÂpiewanaÎ y czytanych trzydziesÂci, zøotych 46, gr. 27. Od syna tegoź SÂ.
PamieÎci imieniem Telesfora miecznikowicza y seÎdzica Drogickiego, za depozycyaÎ ciaøa w kosÂciele naszym oyca swego y apparencyaÎ pogrzebowaÎ y za
obiad źaøobny wzieÎøo sieÎ czerwonych zøotych pieÎdziesiaÎt. Co czyni zøotych
865, gr. 16, szelaÎgoÂw 2. In unum facit zøotych 982, groszy jedynasÂcie, szelaÎgoÂw
2. To poøoźyøo sieÎ dla hoyniey zapøacenia y dla pamiaÎtki Jego Imienia y Fortun
Anno 1753. In maio od Wielmoźnego Ciecierskiego Stolnika drogickiego97
eleemozyny zøotych 17, gr. 9, szelaÎgoÂw 1
In junio od JXieÎdza Proboszcza Kleszczelowskiego98 Eleemozyny zøotych 17,
gr. 9, sz. 1
Od JPana Marcina Mogilnickiego post fata brata Ignacego, czerwonych zøotych
8, co efficit zøotych 138, groszy 14, szel. 2
In julio Od wielmoźnego Ignacego Ciecierskiego stolnika ziemi drogickiej
eleemozyny zø. 17, gr. 9, sz. 1
Od XieÎdza proboszcza kleszczelowskiego eleemozyny zøotych 8
Od XieÎdza Kanonika, proboszcza skrzeszewskiego99 eleemozyny zøotych 34,
gr. 18, sz. 2
In 7bri Od XieÎdza Kanonika èuckiego100 z Winny eleemozyny zø. 17, gr. 9, szel.
1
Od Wielmoźnego èuźeckiego na ozdobeÎ NaysÂwieÎtszey Panny y mszy pieÎcÂ,
zøotych 34, gr. 18, szel. 2, a to na ozdobeÎ NaysÂwieÎtszey Panny LoretanÂskiey
Od JPana Mioduszewskiego na ozdobeÎ Bøogosøawionego JoÂzefa z Kopertynu
zøotych 17, gr. 9, szel. 1
Anno 1754, in februario. Od Xa èaÎckiego Kanonika Brzeskiego, proboszcza
skrzeszewskiego jaømuźny zøotych 34, gr. 18, sz. 2
In maio od Xa proboszcza ostroźanÂskiego101 eleemozyny zø. 17, gr. 2, szel. 1
Od JXieÎdza kleszczelewskiego jaømuźny zø. 17, gr. 9, szel. 1
In Julio od wielmoźnego Hetmana W. Koronnego eleemozyny czerwonych zø.
5 co czyni zøotych 86, gr. 16, sz. 2
Od wielmoźnego starosty tysowickiego za stancyaÎ w klasztorze podczas koøa,
czerwonych zøotych 10, co czyni zøotych 173, gr. 3, szel. 1
Od wielmoźnego BøeÎdowskiego, puøkownika, czerwony zøoty 1. Co czyni
zøotych 17, gr. 9, sz. 1
96
Antoni LeszczynÂski, miecznik mielnicki 1715-1752, seÎdzia grodzki drohicki,
zm. 1752.
97
Ignacy Ciecierski, syn Baltazara, stolnik drohicki, 1750-1766.
98
Ks. Dominik èykowski, proboszcz kleszczelowski.
99
Ks. JoÂzef èaÎcki, proboszcz skrzeszewski, kanonik øucki.
100
Ks. èukasz Niemyjski, proboszcz winnenÂski, kanonik øucki.
101
Ks. Andrzej Niewiadomski, proboszcz ostroźanÂski.
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In 8bri od Xa Niemyjskiego kanonika øuckiego eleemozyny zø. 17, gr. 9, szel. 1
In 9bri od Wielmoźnego Kusla dana jest barwa dla szesÂciu ubogich szpitalnych
Anno 1755 in martio od X. proboszcza OstroźanÂskiego eleemozyny zøotych 24
In aprili Od wielmoźnego podczaszego drogickiego102 wzieÎøo sieÎ florenoÂw 3,
co czyni zøotych 51, gr. 28
In junio od tegoź Pana wzieÎøo sieÎ zøotych 137, gr. 6, szel. 1
Anno 1756. in augusto od Wielmoźnego Lipskiego kasztelanica103 jaømuźny
zøotych 17
Anno 1757 in martio od niewiadomey osoby jaømuźny zøotych 12, gr. 20
In 8bri od wielmoźnego stolnika drogickiego104 eleemozyny zøotych 7, gr. 18
[k. 25v] Anno 1758. Od pewney osoby eleemozyny zøotych, in februario 16
In augusto od Wielmoźnego Marcina èopuskiego øowczego drogickiego105 fl.
2, czyni zø. 34, gr. 18, sz. 2
Anno 1759 in januario od Xa Piotrowskiego komendarza sarnackiego zøotych
7, gr. 18
In julio od XieÎdza proboszcza kuczynÂskiego Eleemozyny zø. 16, gr. 14
In Augusto od poboźney osoby na øoy do N. P. loretanÂskiey jaømuźny zøotych
8, gr. 2
Item in 9bri na øoy do tegoź oøtarza jaømuźny zøotych 8, gr. 2
Anno 1760 in martio od Xa Proboszcza Pierlejewskiego106 zøotych 18
In 9bri na øoy do N. P. LoretanÂskiey eleemozyny zøotych 8
Anno 1761 in martio od P. èucewicza grzywien za kondemnateÎ zø. 11, gr. 6
In maio od Pana Wojciecha Mioduszewskiego eleemozyny na øoy zø. 5 gr. 2
In junio eleemozyny do konwentu dano zøotych 12, gr. 20
In Xbri od Xa Dziekana drogickiego eleemozyny zøotych 18
Anno 1762 in januario eleemozyny na øoy do oøtarza N. P. LoretanÂskiey zøotych
8, gr. 2
In 8bri od pewney osoby na murowanie wielkiego oøtarza zø. 248, gr. 29, sz. 2
Anno 1763 in februario od Xa Stefana DraÎgowskiego Patra Konwentu zøotych
100

102

Ignacy Korowicki, podczaszy drohicki, przed 1756.
Tadeusz Lipski, syn kasztelana øeÎczyckiego JoÂzefa, wøasÂciciel Sokoøowa
Podlaskiego w latach 1755-1761.
104
Ignacy Ciecierski, stolnik drohicki 1750-1766.
105
Marcin èopuski, øowczy drohicki 1752-1775, podstoli drohicki 1775-1778,
seÎdzia ziemski drohicki 1778-1784, podkomorzy drohicki 1784-1793.
106
Ks. Maciej SÂwieÎcki, proboszcz perlejewski.
103

166

Tomasz Jaszczoøt

In maio Od Wielmoźnego KuczynÂskiego stolnika mielnickiego107 grzywien
wzieÎtych od XX. JezuitoÂw za dekretem surrogatorskim na mszy sÂsÂ. 60, zøotych 129, gr. 10
Skøadki a patribus et filiis tego konwentu na posadzkeÎ marmurowaÎ do koscioøa,
zøotych 2150, gr. 7, sz. 1
Anno 1764 in martio od Xa Szygowskiego Patra Drogickiego na sygnaturkeÎ
zøotych sto szesÂcÂdziesiaÎt cztery, gr. osÂm, szel. 2
Od Xa Barnaby SÂwieÎckiego takźe Patra tuteyszego Konwentu, zøotych 126, gr.
20
Od JPana Hieronima Bonarowskiego z Mord na oøtarz wielki zø. 100
In maio od Ichm. PP. èukasza Wasilewskiego, y Alberta y Fabiana Lisieckiego,
od kaźdego z osobna po 14 poenas marcarum polonorum po zø. 22, gr. 12, wziaÎø
konwent zø. 67, groszy 6
In Xbri post fata piae memoriae RP. Felicis WyszynÂski Patris huiusce Conventus
dostaøo sieÎ na oøtarz murowany zlotych 1928, gr. 11, szelaÎgoÂw dwa
Anno 1765 in martio, od PP. Ostrowskich przysaÎdzonych grzywien pro parte
Conventus zøotych 57, gr. 8, szel. 1
In maio od PanoÂw Zawistowskich za grzywny przysaÎdzone Konwentowi zø.
15, gr. 24
Anno 1766 in martio od Xa Kokoszki proboszcza Ciechanowieckiego zø. 28
In aprili od Xa Proboszcza DaÎbrowskiego zøotych 37, gr. 22
Anno 1767 in februario od JPana Bonarowskiego eleemozyny zøotych 66, gr. 12
In martio od IchmosÂcioÂw PP. KocoÂw za grzywny Konwentowi przysaÎdzone zø.
26
In maio od Wielmoźnego Kasztelana Czerskiego eleemozyny zøotych 6
In 7bri od JWielmoźnego Jana KuczynÂskiego podkomorzego ziemi mielnickiej
na wystawienie oøtarza pobocznego w kosÂciele naszym florenoÂw 25, co czyni
zøotych 450
Anno 1768 et anno 1769 in maio od roÂźnych DobrodziejoÂw na triduum SÂ. JoÂzefa
z Kopertinu na proch y sÂwiatøo kosÂcielne wziaÎø konwent eleemozyny 117
In 8bri od Wielmoźnego Turskiego, podczaszego ziemi mielnickiey, pisarza
grodzkiego drogickiego eleemozyny108 zø. 90
In 9bri od Xa Bonawentury KrynÂskiego Patra Conventus na reparacyaÎ apparatoÂw zakrystyjnych eleemozyny zøotych 180

107

1777.

108

Leon KuczynÂski, stolnik mielnicki 1739-1765, podkomorzy drohicki 1769-

Wojciech Turski, podstoli mielnicki 1764-1769, podczaszy mielnicki 17691772, stolnik mielnicki 1772-1775, choraÎźy mielnicki 1775-1777.
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Od XieÎdza Koryckiego Prowincyaøa Provinciae Masoviae Societatis Jesu109 wziaÎø
konwent eleemozyny zøotych 18
In Xbri Post fata X. Stefana Lubowickiego Exprowincyaøa y Gwardyana tegoź
Konwentu dostaøo sieÎ jaømuźny zøotych 3690
Post fata Xa Antoniego UszynÂskiego Ancyana eleemozyny zøotych 500
Anno 1770 in junio od JPana Gaspra Paderewskiego komornika nurskiego
wziaÎø konwent jaømuźny zøotych 20
Od Wielmoźnego Marcina èopuskiego øowczego y podstarosty drogickiego
jaømuźny na oøtarz sÂ. Antoniego wziaÎø konwent zøotych 50
In 8bri post fata Xa Antoniego UszynÂskiego ancyana procz wyźej wyraźonych
in Xbri zøotych 500 teraz doszøo konwentowi zøotych 7241, gr. 4
In Xbri od pewnego dobrodzieja na oøtarz SÂ. Antoniego jaømuźny zøotych 396
Anno 1771 in aprili od Wielmoźney Butlerowey starosÂciney mielnickiey na
ozdobeÎ oøtarza SÂ. Antoniego procz zøota y srebra wyciaÎgnionego z materyi
w Saskich tynfach dostaøo sieÎ jaømuźny zøotych 11, gr. 6
Od pewnego dobrodzieja takźe na ozdobeÎ tegoź oøtarza zøotych 18
[k. 26] Od Wielmoźnego Wolskiego choraÎźego regimentu konnego buøawy
polney koronney, deputata pogøoÂwnego jaømuźny zøotych 12, gr. 1, sz. 1
Od wielmoźnego SteÎpkowskiego skarbnika110 na oøtarz SÂ. Antoniego jaømuźny zøotych 18
In 7bri od Wielmoźnego Turskiego podczaszego mielnickiego i pisarza grodzkiego drogickiego na ozdobeÎ oøtarza sÂ. Antoniego jaømuźny zøotych 63, gr. 10
In 8bri od pewnego Dobrodzieja na ozdobeÎ oøtarza sÂ. Antoniego jaømuźny
zøotych 18
Od wielmoźnego Wolskiego choraÎźego Regimentu konnego Buøawy Polney,
Deputata, wziaÎø konwent jaømuźny zøotych 11, gr. 1, sz. 1
In 9bri od Wielmoźnego Feliksa Turskiego podstolica ziemi mielnickiey111 na
ozdobeÎ oøtarza sÂw. Antoniego jaømuźny zøotych 42, gr. 5
In Xbri Od Wielmoźnego èukasza Turskiego podstolica mielnickiego112 na
oøtarz SÂ. Antoniego jaømuźny zøotych 36
Anno 1772 in januario od Wielmoźney Katarzyny z Granowskich Hrabiney
Butlerowey starosÂciney mielnickiey113 wziaÎø konwent jaømuźny na ozdobeÎ
109
Ks. Michaø Korycki, prowincjaø prowincji mazowieckiej jezuitoÂw w latach
1766-1770, zm. 1781.
110
Wawrzyniec SteÎpkowski, skarbnik kijowski, zm. 1784.
111
Feliks Turski, syn Wojciecha, podstolego mielnickiego, skarbnik mielnicki
1781-1783.
112
èukasz Turski, brat Feliksa, wojski mniejszy mielnicki 1775-1777, miecznik
mielnicki 1777-1781, øowczy mielnicki 1781.
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oøtarza N. P. LoretanÂskiey czerwonych zø. 50. Y na ozdobeÎ oøtarza SÂ. Antoniego takźe czerwonych 50, co czyni zøotych 1800
Od pewnego Dobrodzieja na ozdobeÎ oøtarzoÂw SÂ. Franciszka y SÂ. Antoniego
wziaÎø konwent zøotych 1800
Post fata SÂ. PamieÎci Xa Stefana Lubowickiego Exprowincyaøa y Gwardyana
Konwentu procz wyraźonych in Anno 1769 dostaøo sieÎ konwentowi in parate
pecunia jaømuźny zøotych 3283, gr. 28
In martio od pewnego Dobrodzieja na ozdobeÎ oøtarza SÂ. Antoniego jaømuźny
zøotych 10
In aprili od Xa Kazimierza GraÎdzkiego plebana Ruskowskiego jaømuźny zø. 18
In maio od JPana Hieronima Bonarowskiego na ozdobeÎ oøtarza SÂ. Antoniego
zø. 50
Od Wielmoźnego Jakuba Ciecierskiego podstolego ziemi drogickiey114 na
ozdobeÎ oøtarza sÂ. Antoniego zø. TysiaÎc, 1000
In julio od JWielmoźnego OginÂskiego Wojewody Trockiego115 eleemozyny
zøotych 90
In Augusto od Wielmoźnego Franciszka Turskiego podstolica mielnickiego116
na ozdobeÎ oøtarza SÂ. Antoniego jaømuźny zø. 63, gr. 11
In 7bri od pewney osoby na sÂwiece do SÂ. Antoniego zøotych 3
In 8bri od pewney osoby na ozdobeÎ oøtarza Pana Jezusa Ukrzyźowanego
zøotych 80
In 9bri Od pewney osoby na ozdobeÎ oøtarza SÂ. Antoniego jaømuźny zøotych 9
Anno 1773 in januario od Pani Maryanny Rydzewskiey na oøtarz SÂ. Antoniego
zøotych 36
In martio od JPana Tomasza Wierzbickiego towarzysza choraÎgwi pancerney
na ozdobeÎ oøtarza SÂ. Antoniego, zø. 8
In aprili z kwesty Brata Dameckiego na oøtarz SÂ. Antoniego zøotych 160
Z kwesty na oøtarze od roÂźnych dobrodziejoÂw zøotych 315
Od Wielmoźnego Jakuba Ciecierskiego podstolego Drogickiego, eleemozyny
na oøtarz SÂ. Antoniego zø. 900
Od roÂźnych DobrodziejoÂw wzieÎøo sieÎ jaømuźny na oøtarze zøotych 125
In maio z kwesty brata Dameckiego na oøtarze zebraney jaømuźny zø. 224, gr. 15
113

Katarzyna z Granowskich, źona Aleksandra èukasza Butlera, starosty mielnickiego 1738-1775.
114
Jakub Ciecierski, syn Baltazara, brat Ignacego, miecznik drohicki 1756-1766,
podstoli drohicki 1766-1775, podczaszy drohicki 1775-1783, stolnik drohicki 17831801.
115
Tadeusz Franciszek OginÂski, kasztelan trocki 1744-1770, wojewoda trocki
1770-1783.
116
Franciszek Turski, syn Wojciecha, podseÎdek ziemski drohicki 1774-1778.
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Od pewnego dobrodzieja na oøtarz SÂ. Antoniego antalik wina, za ktoÂry wzieÎøo
sieÎ zø. 44
Od roÂźnych DobrodziejoÂw z kwesty na oøtarze nowo erygujaÎce sieÎ, jaømuźny
zø. 146, gr. 6
In junio z kwesty brata Dameckiego od roÂźnych DobrodziejoÂw na oøtarze
zøotych 80
In julio z kwesty brata Dameckiego na oøtarze eleemozyny zøotych 197, gr. 25
In augusto od Wielmoźney Magdaleny KuczynÂskiey podkomorzyney ziemi
drogickiej117 na erekcyaÎ oøtarzoÂw wziaÎø konwent zøotych 540
Od Wielmoźnego Jakuba Ciecierskiego Podstolego Drogickiego na oøtarz SÂ.
Antoniego zøotych 900
In Xbri od Xa TymienÂskiego kanonika y proboszcza nurskiego eleemozyny zø. 54
Od Wielmoźnych SeÎdzioÂw Grodzkich Drogickich: èopuskiego y Turskiego118
eleemozyny zøotych 96
Post Fata Xa Barnaby SÂwieÎckiego Patra Konwentu zostaøo sieÎ zøotych eleemozyny 624
Anno 1774 in februario, od roÂźnych dobrodziejoÂw zebraney eleemozyny na
oøtarze SÂ. Franciszka i SÂw. Antoniego zøotych 601, gr. 10
In aprili od Wielmoźnego Jakuba Ciecierskiego Podstolego ziemi drogickiey
pro aedificatione altariis S. Antonii wziaÎø konwent zø. 900
In maio od roÂźnych dobrodziejoÂw pro aedificatione oøtarzoÂw eleemozyny
zøotych 442
In junio od Xa Andrzeja Siekluckiego Patra Conventus na erekcyaÎ oøtarzoÂw
wziaÎø konwent eleemozyny zøotych 449
In julio od roÂźnych dobrodziejoÂw na murowanie oøtarzy jaømuźny zø. 298, gr. 7
Od wielmoźnego Tomasza Czarkowskiego subdelegata cheÎcinÂskiego pro erectione oøtarzoÂw wziaÎø konwent zøotych 200
In Augusto od Wielmoźnego Jakuba Ciecierskiego Podstolego Drogickiego na
oøtarz SÂ. Antoniego Eleemozyny wziaÎø konwent zøotych 450
[k. 26v] Od Xa Antoniego Wnorowskiego Proboszcza KuczynÂskiego na oøtarz
SÂ. Antoniego jaømuźny zø. 270
In 7bri od Wielmoźney Katarzyny Butlerowey starosÂciney mielnickiey na
oøtarz LoretanÂski jaømuźny zø. 1800
Od Wielmoźnego Leona KuczynÂskiego podkomorzego mielnickiego: na oøtarze jaømuźny zøotych 180

117

Magdalena z Kossakowskich KuczynÂska, źona Leona, podkomorzego drohickiego.
118
Marcin èopuski i Franciszek Turski, seÎdziowie grodzcy drohiccy.
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Od Wielmoźnego OssolinÂskiego Starosty Sulejowskiego119 na oøtarze jaømuźny zøotych 90
Od Xa Weszella Proboszcza Przesmyckiego120 na oøtarze jaømuźny zøotych 54
Od roÂźnych dobrodziejoÂw na oøtarze jaømuźny zøotych 50
Item od Xa Wessela Proboszcza Przesmyckiego na oøtarze jaømuźny zøotych 86
Item od JWielmoźney Butlerowey StarosÂciney Mielnickiey na oøtarze jaømuźny
zøotych 100
In 7bri od roÂźnych dobrodziejoÂw na murowanie oøtarzoÂw jaømuźny zøotych
1000
Item od RoÂźnych DobrodziejoÂw na oøtarz SÂ. JoÂzefa jaømuźny zøotych 200
In 9bri od Xa Antoniego SÂwieÎckiego Patra tuteyszego Konwentu za obraz
nowy SÂ. Antoniego do oøtarza jaømuźny zøotych 180
In Xbri Item od tegoź XieÎdza na obraz SÂ. Antoniego zøotych 167 gr. 15
´
Od Xa Franciszka Zery Patra Konwentu na obraz SÂ. Franciszka zøotych 134
Od roÂźnych dobrodziejoÂw na oøtarze eleemozyny zøotych 135
Anno 1775 in januario od Wielmoźnego Butlera starosty prenÂskiego121 na oøtarz
loretanÂski 600
In martio od IchmosÂcioÂw Wierzbickich z WyrozaÎb Dekretem kompromisarskim przysaÎdzonej jaømuźny zøotych 50
Od Xa Jakuba Szygowskiego Patra Konwentu na murowanie oøtarzy jaømuźny zøotych 50
´
OD Xa JoÂzefa Zukowskiego Patra Konwentu na oøtarz SÂ. JoÂzefa jaømuźny
zøotych 1100
In Aprili od Wielmoźnego Tomasza Czarkowskiego Subdelegata CheÎcinÂskiego na oøtarze zø. 100
´
Od Xa Franciszka Zery Patra Konwentu na Apparaty KosÂcielne eleemozyny
zøotych 68
In maio od JPana Florentego GoÂrskiego z WyrozaÎb dekretem kompromisarskim przysaÎdzoney konwentowi jaømuźny zøotych 40
Jaømuźny zebraney podczas saÎdoÂw grodzkich zøotych 70
Od JWielmoźnego OssolinÂskiego starosty sokoøowskiego122 na oøtarze jaømuźny zøotych 50
In Junio od roÂźnych DobrodziejoÂw na oøtarze jaømuźny zøotych 240

119
120
121
122

Antoni OssolinÂski, starosta sulejowski, zm. p. 1788.
Ks. Ludwik Wessel, proboszcz przesmycki.
Michaø Butler, brat Aleksandra èukasza, starosta prenÂski, zm. 1782.
JoÂzef Salezy OssolinÂski, starosta sokoøowski, wojewoda podlaski 1774-1790.
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In Julio Od PrzesÂwietney Ziemi Drogickiey podczas Seymiku uchwaøy na
ozdobeÎ KosÂcioøa Naszego FranciszkanÂskiego doszøo Konwentowi flor. 200,
co czyni zøotych 3400
Od Wielmoźnego Teodora BielinÂskiego pisarza ziemi drogickiej123 na oøtarze
zø. 17
Post fata Xa Poletyøy dostaøo sieÎ Konwentowi jaømuźny zø. 24
Post fata Brata Mackiewicza ex spoliis zø. 170
In 7bri Post fata Xa Jakuba Szygowskiego pozostaøey jaømuźny zø. 24, gr. 13
In 9bri Post fata Xa Anioøa UszynÂskiego Patra Conventus dostaøo sieÎ zøotych
221
In Xbri od Wielmoźnego Teodora BielinÂskiego pisarza ziemskiego drogickiego
jaømuźny zøotych 17
Anno 1776 in martio z wyrokow SaÎdu zapøaciø Konwentowi grzywien JPan
Szymon Borkowski zøotych 40
In julio na pokrycie Kaplicy LoretanÂskiey zøoźyli Patres Conventus zø. 380
In 7bri od Xa Stefana DraÎgowskiego Patra Conventus na amboneÎ zøotych 340
Od Xa Andrzeja Siekluckiego Patra Conventus takźe na amboneÎ zøotych 85
In 8bri od JWielmoźney OssolinÂskiey StarosÂciney nurskiej124 na fabrykeÎ oøtarzoÂw zø. 495
Od Wielmoźney Kuszlowey Stolnikowey Podlaskiey125 takźe na fabrykeÎ zøotych 200
Od JWielmoźnego Butlera starosty mielnickiego126 takźe na fabrykeÎ zø. 170
Od JWielmoźnego Kossowskiego seÎdziego y posøa na seym127 na fabrikeÎ zø.
170
Od Wielmoźnego Turskiego podseÎdka drogickiego128 zøotych 170
Od Wielmoźnego Feliksa Turskiego podstolego mielnickiego129 zøotych 170
Od Wielmoźnego Tomasza Czarkowskiego komornika ziemi drogickiey130
zøotych 100
Od roÂźnych dobrodziejoÂw na fabrykeÎ kosÂcielnaÎ jaømuźny zøotych 522
123

Teodor BielinÂski, pisarz ziemski drohicki 1765-1793.
Teresa z LanckoronÂskich, źona Tomasza Konstantego OssolinÂskiego, starosty nurskiego.
125
Teresa z OssolinÂskich Kuszlowa, źona Michaøa Kuszla, stolnika podlaskiego.
126
Aleksander èukasz Butler, starosta mielnicki 1738-1775, zm. 1783.
127
Franciszek Marceli Kossowski, wojski mielnicki 1759-1765, seÎdzia ziemski
drohicki 1765-1777, podkomorzy drohicki 1777-1782.
128
Franciszek Turski, podseÎdek ziemski drohicki 1774-1778.
129
Feliks Turski, skarbnik mielnicki 1781-1783, jako podstoli mielnicki dotychczas nieznany.
124
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Tomasz Jaszczoøt

Anno 1777 in maio post fata Xa Bonawentury KrynÂskiego Patra Conventus
zostaøo sieÎ jaømuźny zøotych 300
In 8bri od wielmoźnegoWoyciecha KosinÂskiego pisarza grodzkiego drogickiego131 jaømuźny zøotych 6
Anno 1778 in augusto od Wielmoźnego KuczynÂskiego stolnika drogickiego132
jaømuźny 36
In 9bri od Wielmoźnego Woyciecha KosinÂskiego pisarza grodzkiego drogickiego jaømuźny zøotych 20
In Xbri od szlachty grzywien SaÎdowi naleźaÎcych a Konwentowi ustaÎpionych
33, gr. 18
Anno 1779 in Januario z GrzymaøoÂw od szlachty grzywien dekretem klasztorowi przysaÎdzonych zøotych 32
Od Pani Pelagii KamienÂskiey za dwoje czterynasÂcie grzywien przysaÎdzonych
w ziemstwie na Konwent, zøotych 38
In martio od W. Marcina èopuskiego seÎdziego ziemskiego drogickiego jaømuźny zøotych 10
[k. 27] In maio od PP. Wyrzykowskich dekretem ziemi drogickiey przysaÎdzonych grzywien, zø. = 12
In julio od Pana Pawøa WyrozeÎbskiego dekretem przysaÎdzonych grzywien,
zøotych 30
Anno 1780 in martio od szlachty pro poenis saÎdem ziemskim oznaczonych
zøotych 32
In 8bri od szlachcianki za przysaÎdzone grzywny zøotych 11, gr. 15
Anno 1781 in maio od IchmosÂcioÂw PP. Domaszewskiego i GaÎssowskiego za
grzywny przysaÎdzone konwentowi przez saÎd kompromisarski zøotych 84
Post fata Xa Bonawentury Toczyskiego eleemozyny zostaøo czerwonych zøotych 100, co czyni zøotych 1800
In junio od JPana ObraÎpalskigo przez SÂ. PamieÎci Woyciecha Lisieckiego na
Czaplach legowany trzy tysiaÎce na mszy sÂpiewanych cztery, y czytanych
cztery za duszeÎ wspomnionego y jego krewnych, w caøosÂci wziaÎø Konwent
zøotych 3000
Od Wielmoźnego Czarnockiego Woyskiego Mielnickiego133 eleemozyny zøotych 16
130

Tomasz Czarkowski, komornik ziemski drohicki 1779, komornik graniczny
drohicki, 1785.
131
Wojciech KosinÂski, regent grodzki drohicki 1765, pisarz grodzki drohicki
1777, podstoli drohicki 1784-1793.
132
Wiktoryn Adam KuczynÂski, syn Mikoøaja, miecznik drohicki 1752-1756,
podstoli drohicki 1756-1766, stolnik drohicki 1766-1783, choraÎźy drohicki 1783-1794.
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In julio od JPana Borkowskiego jaømuźny zøotych 6
In augusto od Xa KobylinÂskiego kanonika y proboszcza Knychowskiego134
jaømuźny zø. 8
Anno 1782 in januario od pewnego szlachcica eleemozyny zøotych 2
In julio od przesÂwietney ziemi drogickiey na zabudowanie gumien w Mogilnicy, piorunem spalonych, wziaÎø Konwent eleemozyny zøotych 360
Od Xa Macieja Lisieckiego Patra Konwentu na zabudowanie tychźe gumien,
zø. 36
In 8bri post fata Xa Franciszka Czarkowskiego Patra Konwentu jaømuźny zø. 54
Anno 1783 in februario od JWielmoźnej z Markowskich Maryanny Butlerowey
starosÂcinej prenÂskiej135 eleemozyny zøotych 48
Z przysaÎdzonych grzywien SaÎd Grodzki Drogicki applikowaø konwentowi
zøotych 20
In Aprili od pewnego dobrodzieja Eleemozyny dostaøo sieÎ konwentowi zøotych 37

133
Marcin Czarnocki, wojski mniejszy mielnicki 1777-1781, miecznik mielnicki
1781-1790, czesÂnik mielnicki 1790.
134
Ks. Maciej KobylinÂski, proboszcz knychowski.
135
Marianna z Markowskich, wdowa po Michale Butlerze, starosÂcie prenÂskim.

