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Prof. Łempicki wydal następujące teksty autorów:
Górnicki Łukasz, Dworzanin polski, Warszawa 1926.
Kochanowski Jan, Fraszki, Lwów 1928.
Kochanowski Jan, Odprawa posłów greckich, Kraków 1947.
Kochanowski Jan, Treny, Lwów 1930.
Mickiewicz Adam, Bajki, Lwów—Warszawa—Kraków 1927.
Szymonowicz Szymon, Żeńcy, Kraków 1948 (w druku).

Nadto jest prof. Łempicki autorem następujących artykułów 
w Polskim Słowniku Biograficznym: Bargiel Andrzej z Sambora, 
Bartolanus Stanisław (starszy), Bartolanus Stanisław (młodszy), 
Bartoszewicz Dominik, Bartsch (Barcz) Jan Kanty, Betański Antoni 
Wacław, Biskupiec Jakub zw. Pontificius, Bizoń Franciszek, Bo- 
dzęcki Wojciech, Brillius Urban, Bodzanowski Mikołaj, Burski 
Adam, Bytomski Kolumbin Jan, Chark ewicz Edward, Ciekliński 
Piotr h. Abdank, Ciołek Erazm, Convalis Dominik, Czerny Broni
sław, Ćwik Władysław.

Napisał ok. 50 recenzyj prac naukowych następujących auto
rów: Henryka Barycza, O. Stanisława Bednarskiego, Jana By- 
stronia, Anny Chorowiczowej, Władysława Ćwika, ks. P. Czapiew
skiego, Antoniego Danysza, Juliana Ejsmonta. Antoniego Karbo- 
wiaka, Juliusza Kleinera, Kazimierza Kolbuszewskiego, Stanisława 
Kota, Walerego Łozińskiego, Edwarda Maliszewskiego, Jana Ptaś- 
nika, Michała Rollego, Zofii Romanowiczówny, ks. Alfonsa Schlelza, 
Tadeusza Lehr-Spławińskiego, F. J. Śliwińskiego, Stanisława Trze
bińskiego, ks. Józefa Umińskiego oraz jest autorem recenzyj róż
nych wydawnictw źródłowych.

Mlscellanea
Ks. Józef Nowacki (Poznań)

NIEZNANE DOKUMENTY Z XIII WIEKU

Dawne dyplomatariusze nasze, opracowane niegdyś po długo
letnich poszukiwaniach archiwalnych i wydane z wielkim nakła
dem pracy i funduszów, nie objęły daleko całego zasobu naszych 
dokumentów średniowiecznych. Zanim doczekamy się nowego opra
cowania i wydania dyplomatariusza ogólnopolskiego czy dyploma- 
tariuszy poszczególnych ziem, upłynie zapewne wiele lat.

Z tych względów podajemy niniejszym do użytku nauki pol
skiej teksty pięciu dokumentów z lat 1238— 1269. Dwa z nich do
tyczą kościoła parafialnego i majątku S ł u ż e w  pod Warszawą 
(1238, 1245), na dawnym obszarze diecezji poznańskiej położonych. 
Dwa dalsze odnoszą się do kościoła parafialnego w N i e p a r c i e  
(1240) w powiecie gostyńskim oraz lokacji wsi S a m a r z e w o  (1269) 
pod Pyzdrami w Wielkopolsce, posiadłości niegdyś biskupów po
znańskich, wreszcie jeden sprawy o testament i spuściznę wojewody 
łęczyckiego B o g u s z y  M i e c f s ł a w i c a  (1258). Teksty tych do
kumentów zaczerpnięte są z późniejszych odpisów. Cztery z nich 
zapisane są w dawnych księgach Archiwum Archidiecezjalnego 
w Poznaniu, jeden w kopiarzu Archiwum Kapitulnego we Wło
cławku.

1.

1238. s. </., IMrxikoico.
PAULUS episcopws Posnattiensis ecclesiam beatae Afariat VtV- 

ffinis et sanctae Katharinae in tiilla Stużetco consecrat eamque decima 
eiusdem tillae dotat.

In nomine sancte Trinitatis et individue Unitatis amen. Quo- 
niam generacio preterit et generacio advenit, necesse est, quod ea, 
que in perpetiua stabilitate permanere volumus, literarum diligencią
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armotari faciamus. Hinc est, quod ego Paulus Dei miseracione Po- 
znaniensis episcopus notum facio universis Christi fidelibus tam 
presentibus quam futuris, quod ad honorem Dei et sancte genitricis 
eius Marie semper Virginis necnon sancte virginis Katherine in 
villa, que Służewo nuncupatur, ecclesiam consecravi conferens ad 9  
eam decimam eiusdem iam dicte ville de communi favore et con- 
sensu meorum canonicorum. Ut autem hoc factum inviolabile et 
stabile permaneat iugiter, presens scriptum sigilli mei necnon capi- 
tuli mei munimine dignum duxi roborare de testimonio et assensu 
decani Wicozlawj, Petri archidiaconi, Bogufali cantoris, Nicolai 
custodis, Bogufali scolastici Lanciciensis, Petrici, Gerandi,a) Gre- 
gorii, Andree canonicorum ecclesie mee et aliorum multorum cle- 
ricorum et laicorum. Datum in Dirsikowo anno ab incarnacione ' 
Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo.

P o z n a ń ,  A r c h i w u m  A r c h i d i e c e z j a l n e :  Acta 
Episcopalia Andreae de Bnin ep. Posn. vol. II (1458—1478) fol. 226v.

Nieznany dzisiaj oryginał dokumentu powyższego oblatowany 
został dnia 20 czerwca 1468 r. w dworze biskupów poznańskich 
w Zbikowie pod Warszawą do akt biskupa Andrzeja Bnińskiego 
w toku sporu plebana służewskiego ks. Macieja Kopańskiego, ka
nonika warszawskiego, z dziedzicami Służewa Ziemakiem i synem 
jego Gotardem o dziesięcinę. Nie zapisano niestety przy tym 
żadnych bliższych szczegółów o przedłożonym wówczas oryginale. 
Treścią prawną dokumentu jest nadanie dziesięciny z wsi Służewa 
(pow. warszawski) tamtejszemu kościołowi (parafialnemu) św. Ka
tarzyny z okazji jego konsekracji przez biskupa poznańskiego 
Pawła. Jest to więc dokument dotacyjny i zarazem — w pojęciu 
ówczesnym — erekcyjny kościoła parafialnego w Służewie, tym 
cenniejszy, że liczba podobnych dokumentów z XIII stulecia jest 
bardzo mała. Z pewnością niejeden dokument erekcyjny kościoła 
parafialnego przepadł w ciągu wieków. Lecz wiele fundacji kościel
nych nie miało widocznie żadnych aktów erekcyjnych, skoro na 
synodzie prowincjonalnym łęczyckim arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Jakóba Świnki z r. 1285 postanowiono, aby erekcje i dotacje ko
ściołów uwieczniano osobnymi dokumentami ’).

a) Mylnie zamiast: Gerardi.
*) Kod. Dypl. Wielkopol. I, nr 551 str. 513: .,Item cum . episcopi 

fundant ecclesias aut fundatas dotare vo!uerint, statuimus, ut dos in 
perpetuam memoriam habeatur in scriptis et sub sigillo prelati et 
patroni littera diligencius conservetur“ .
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Dokument powyższy stanowi ciekawą pozycję w dziejach roz
woju sieci parafialnej na obszarze ówczesnego archidiakonatu czer
skiego. Nie mylimy się zapewne przyjmując, że była to w r. 1238 
konsekracja p i e r w s z e g o  kościoła służewskiego w ogóle, że 
więc na rok ten przypada jego erekcja kanoniczna, skoro kościół 
otrzymuje z tej okazji nadanie dziesięciny z samego Służewa. Wła
ściciela tego majątku i zarazem fundatora kościoła nie wymieniono. 
Trudno orzec, czy był nim książę mazowiecki (czerski) i łęczycki 
Konrad I lub może już rycerz Gotard, któremu książę wystawił 
w r. 1245 przywilej nadania dóbr służewskich *). Między nadaniem 
majątku a wystawieniem przywileju mogło według praktyki 
ówczesnej upłynąć kilka lat. W dokumencie nie wyszczególniono 
daty dziennej. Rok 1238 jest datą w y s t a w i e n i a  przywileju. 
Sama konsekracja kościoła i nadanie dziesięciny oraz dotyczący 
konsens kapituły katedralnej poznańskiej (,,actum“ ) mogły nawet 
rok 1238 nieco wyprzedzić. Daty dziennej aktu nie podobna nawet 
w przybliżeniu ustalić, gdyż z roku tego doszedł nas tylko jeden 
dokument biskupa poznańskiego Pawła, wystawiony na kapitule 
generalnej w Poznaniu w dniu 17 sierpnia dla klasztoru cysterek 
w Trzebnicy”). Miejscowością wystawienia względnie doręczenia 
dokumentu ,J)irsikowo“ jest zapewne Dzierzgów (1579 r.: Dzier- 
schowo) w powiecie sochaczewskim, w pobliżu Kozłowa Biskupiego, 
dawnej włości biskupów poznańskich*).

Autentyczność dokumentu nie nasuwa żadnych wątpliwości. 
Zwięzły protokół jego odpowiada zupełnie postaci innych doku
mentów ówczesnych. Arengę . Qttoniam r/eneratio praeterit...u 
spotykamy także w dokumencie biskupa Pawła z r. 1236 dla klasz
toru cystersów w Henrykowie8). W intytulacji użyto liczby poje
dynczej „ego Paulus...", jak w niektórych innych dokumentach jego 
z tego czasu"). Także wyszczególnieni świadkowie aktykacji doku
mentu, członkowie kapituły poznańskiej, znani są skąd inąd: dzie
kan kapitulny poznański W i t o s ł a w  z lat 1218— 1243’), archi

0 Por. niżej dokument nr 3.
Kod. Dypl. Wielkopol. nr 212.

*) Por. Słownik Geogr. I I ,  285; Żródia dziejowe X V I. 138.
“) Kod. Dypl. Wielkopol. nr 196. —  Protokół dokumentu może 

spisany został przez wymienionego w  rzędzie świadków kanonika Ge
rarda — por. M a l e c z y ń s k i  K., Studia nad dyplomami i kancelarią
O donica i  Laskonogiego 1202— 1239, Lw ów  1928, 79—81.

") Np.: Kod. Dypl. Wielkopol. nr 127, 137. 170, 196. 212.
Ibid. nr 104 do 241.



diakon P i o t r  1220^-12438), kantor B o g u f a ł  1230— 1240*), 
kustosz M i k o ł a j  1236— 1240"), scholastyk łęczycki i kanonik 
poznański B o g u f a ł  1232— 1240 u), wreszcie kanonicy: P i e t r z y k  
1234— 1240 “ ), późniejszy proboszcz kapitulny 1243— 1268 i elekt 
poznański 1265/66, syn Drogosława z Skórzewa; G e r a r d  1236— 
1243“ ), którego imię zapisano tu mylnie „Gerandus“ , późniejszy 
scholastyk 1252— 1254 i dziekan poznański 1256— 1257; G r z e g o r z  
1230— 1240 “ ) i A n d r z e j  1238— 1251 “).

2 .

u. d., Posiianiac.
PAULUS episcopus Posnaniensis ecclesiam bcatorum Petri et 

PauU apostolorum in Niepart decimis rillarum Woszczkowo, Rzecz- 
kotro, Niepart, Gogolewo, Łaszczyn, Żotędnica. Gostkowo, Kaniowa. 
Sierakowa, Przyborowo dotat.

In nomine Domini amen. Quoniam in oblivionem multa per 
tempo rum elapsum et varietatem (dilabuntur)a), necesse est, quod 
ea, quae perpetuare volumus, ąd scripti h) redigamus firmitatem. 
Noverint igitur universi praesens scriptum inspecturi, quod nos 
Paulus Dei gratia episcopus ecclesiae Posnaniensis cum unanimi 
consensu et communi consilio nostri capituli ad honorem Dei et ob 
reverentiam beatorum Petri et Pauli apostolorum ecclesiae de Nye- 
parth contulimus decimam villarum, quae vocantur Voszchowo, 
Reczchouo et ipsum Nyeparth, Gogolyewo, Lasczino, Zolenicza, 
Gosthkowo, Sarnowa, Sirakowo, Prziborowo, ad sustentationem 
sacerdotis ibidem iugiter deservientis. Ut autem nostra donatio 
a successoribus nostris inviolabllis imperpetuum teneatur, nos prae- 
sentem paginam sigillorum, nostri0) videlicet et capituli, munimine 
roboravimus. Acta sunt haec in Posnania anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo praesentibus Vichąslaort) decano, Petro
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“) Kod. Dypl. Wielkpol. nr 109 do 241.
°) Ibid. nr 127 do 595 i niżej dokument nr .2.
*°j Ibid. nr 196 do 213 i dokument nr 2. 
n) Ibid. nr 593, 225.

Ibid. nr 170, 212, 595 i dokument nr 2.
“ j Ibid. nr 196 do 241; por. M a l e c z y ń s k i ,  1. c 
'*) Ibid. nr 127 i  poniżej dokument nr 2.
“ ) Ibid. nr 212, 2S3 i dokument nr 2. 
a) Opuszczono.
*>) Zapisano mylnie: scripta.
«) Zapisano mylnie: nostro.
<1) Zamiast: Yithoslao.
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archidiacono, Boguphalo cantore, Nioolao custode, Michaele, Thwar- 
domiro, Vincenc:o, Gregorio, Petriko, Joannę, Elwigo, Alberto, Ge- 
rardo, Florencio, Blasio, Nicolao, Andrea. Jacobo, e) Nicolao, Joannę 
canonicis Posnaniensibus.

P o z n a ń ,  A r c h i w u m  A r c h i d i e c e z j a l n e :  Acta 
causarum consistorii Posnaniensis a. 1548— 1551, fol. 54.

Oryginał nie jest znany. Obłatowany został dnia 13 iipca 1548 r. 
do aict konsystorza poznańskiego, przy czym nie wyszczególniono 
ani osoby oblatującej ani bliższych danych o samym dokumencie. 
Przekazany tekst dokumentu wykazuje kilka widocznych omyłek. 
Daty dz ennej jego wystawienia nie podano. Lecz ze względu na 
miejscowość aktykacji tj. Poznań i obecność dwudziestu członków 
kapituły, wymienionych w rzędzie świadków, można wysunąć uza
sadnione przypuszczenie, że sprawę załatwiono na kapitule gene
ralnej, która przypadała z reguły na uroczystość św. Piotra i Pawła 
(29 czerwca). Byłby to zatem ostatni znany nam dokument bisku
pa Pawła '*).

Dokument przynosi pierwszą wiadomość historyczną o kościele 
(parafialnym) św. Piotra i Pawła w Nieparcie (pow. gostyński). 
Nadanie dziesięcin, które jest prawną treścią aktu powyższego, 
nastąpiło zapewne w związku z konsekracją kościoła tamtejszego. 
Przypuszczalnie była to fundacja rycerstwa z rodu Wyskotów, które 
posiadało Niepart w XIII i XIV wieku17). Biskup Paweł nadał ko
ściołowi niepartskiemu względnie jego plebanom dziesięciny z (ła
nów kmiecych) wsi Woszczkowo, która już w r. 1362 stanowiła wła-

«) Zapisano mylnie: Jacobi.
) Już pod dniem 21 lipca 1240 r. zjaw ia się w  rzędzie świadków 

dokumentu ks. Przemyśla I dla kościoła św. Jana w  Gieczu (Kod. Dypl. 
Wieikpol. nr 224), uczestników kolokwium w Mącznikach, B o g u f a ł ,  
następca biskupa Pawia na stolicy poznańskiej, co ze względu na przy
puszczalną datację dokumentu dla kościoła w Nieparcie (29. 6.) wydaje 
się rzeczą nieprawdopodobną. Lecz data roczna dokumentu dla Giecza, 
znanego nam tylko z  kopiarza kapitulnego, jest niewątpliwie błędna 
(por. Z a c h o r o w s k i  St„ Studia z historii prawa kościelnego i pol
skiego, Kraków 1917, str. 21 przyp. 4). Według Rocznika Wielkopolskiego 
(Monum. Pol. Hist. III, 19) biskup Bogufał II, zmarły 9. II. 1253, za
siadał na stolicy swej 10 lat i 26 tygodni, objął ją zatem około 10. V III. 
1242. Wobec tego śmierć poprzednika jego Pawła nastąpiła w  ciągu 
Pierwszej połowy tego roku. Długosz (Opera I. 493 X I, 291) datuje ją 
31. III. 1242.

” ) K  o z i e r o w  s k i St. ks„ Szematyzm historyczny ustrojów pa
rafialnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej, Poznań 1935. 244.
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■sność tamtejszego beneficjum plebańskiego, oraz Rzeczkowo, Niepart, 
Gogolewo, Łaszczyn, Żołędnica, Gostkowo, Sarnowa, Sierakowo 
i Przyborowo. Ten stan uposażenia kościoła niepartskiego znajduje 
swe potwierdzenie w świetle danych, zapisanych w Liber beneficio- 
rum dioecesis Posnaniensis z r. 1510 “), a niewątpliwie sięga wstecz 
czasów przed założeniem (w ciągu XIV wieku) osobnych kościołów 
parafialnych w Sarnowie i Łasz czynie, do których przyłączono 
z dawnego obszaru parafii niepartskiej także wsie Sierakowo i Żo
łędnica. Mimo to nadanie kościołowi niepartskiemu w r. 1240 dzie
sięciny aż z dziesięciu wsi razi. Statut biskupa poznańskiego 
Andrzeja Zaremby z 13 kwietnia 1298 r. ograniczył nadania dzie
sięcin nowym kościołom do dziesięciny z pięciu łanów, przyznawał 
jednakże, iż poprzedni biskup zbyt hojnie w tym względzie szafo
wali mieniem stołu biskupiego i katedry").

Zresztą i tenor aktu i szereg świadków przemawiają za 
autentycznością dokumentu. Spośród świadków wspomnieliśmy 
już, omawiając dokument poprzedni z r. 1238, dziekana kapitulnego 
poznańskiego Witosława, kantora Bogufala, kustosza Mikołaja, ka
noników Grzegorza, Pietrzyka i Gerarda. Z pozostałych świadków 
znani są dobrze także archidiakon P i o t r  1225— 1243"), kanonicy 
M i c h a ł  1232” ), W i n c e n t y  1230— 1256 ̂  obaj J a n o w i e ,  
zapisani obok siebie na dokumencie z r. 1230” ), z których jeden był 
następnie w latach 1244— 1258 archidiakonem*), a drugi 1255—1255 
scholastykiem poznańskim*), nadto kanonicy He l w i g  1234— 1243“), 
późniejszy kantor poznański 1244— 1252*), Wo j c i e ch  1230— 1252"), 
F l o r e n c j u s z  1238“), B ł a ż e j  1234— 1238*), obaj M i k o ł a 
j o w i e  1238“ ), A n d r z e j  1238"). J a k ó b  1230— 1257®). Jedynie

“ ) Rkps w  Archiwum Archidiecezjalnym w  Poznaniu, fol. 51, 54. 
'*) Kod. Dypl. Wielkpol. nr 778.
* ) Ibid. nr 117 do 241. 
a) Ibid. nr 137.
” ) Ibid. nr 127 do 601; Monum. Pol. Hist. III. 27; Ulanowski, Do

kumenty kuj. i maz., 353, nr 5.
“ ) Kod. Dypl. Wielkpol. nr 127.
“ ) Ibid', nr 599, 342 do 540; Monum. Pol. Hist. III , 11
* ) Kod. Dypl. Wielkpol. nr 329, 335; Monum. Pol. Hist. III. 27.
*) Kod. Dypl. Wielkpol. nr 170 do 241.
" )  Ibid. nr 599; Mon. Pol. Hist. III, 11.
* ) Kod. Dypl. WielkpoL nr 127 do 305. 599.
*) Ibid. nr 212.
" )  Ibid. nr 170 do 212.
:n) Ibid. nr 212.
^  Ibid. nr 212.
” ) Ibid. nr 127 do 359.
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kanonik Twardomir nie jest skądinąd znany. Może odczytano 
mylnie „Thwardomiro“ zamiast „Theodorico“ . Kanonik poznański 
mistrz Teodoryk wymieniony jest na dokumencie z r. 1237 “ X

3.

121/5.27 Aprilis, Czersk, in consecratione ccci. sancti Petri in. castro.
CONRADUS dux Lancicicnsis una cum filis suis Boleslao Maso- 

vicnsi et Kasimiro Cuiaricnsi ducibus nccnon Scmovito comiti Go- 
thardo villam Służew cum iure patronatus ecctesiae ibidem i tire here- 
ditario possidendam confert.

In nomine sancte et individue Trinitatis amen. Anno rum ipso- 
rum velocia considerantes curricula et quia apud tepidos successores 
non memorialis habetur recordacio, nisi scripti fulciantur munimi- 
ne, soiant igitur modemi, noscant et posteri, quod nos Conradus Dei 
gracia dux Lanciciensis cum omni consensu et voluntate nostrorum 
dilectorum filiorum, B. Mazoviensi et K. Cuyawiensi ducibus et 
Semovyth comiti Gothardo et sue posteritati villam, que vulgariter 
Slusov nuncupatur, ubi ecclesia sita est, oontulimus pro fideli et 
bene competenti eius servicio cum iure patronatus et utilitatibus 
hereditariis omnibus, agris, pratis, mellificiis, venacionibus capre- 
olinis et ceteris utilitatibus, que ad usu sibi competere ibidem 
videbit. Incole eiusdem ville nec coram palatino nec castellano vel 
eorum judicibus cittati astent, nisi ad ducem provocentur. Et dux 
eos iudicet vel curie judex tantum. Ut autem instrumentum hoc 
robur perpetue stabilitatis optineat a posteris a), impressionis nostre 
munimine dignum duximus roborare hec acta sub testimonio do
mini B. episcopi Poznaniensis. Datum in Chymsk presentibus h:As, 
quorum nomina subscribuntur: Mistiwyo et Nicolao palatinis, W. 
cancellario, Domawyciob) thesaurario, Lesota pincema, Petro ju- 
dice, Alberto filio Amoldi, Domasio et ali.is quampluribus; Johanne 
subcanceilario, Paulo, Johanne, Romano capellanis curie, anno gra
cie millesimo C C  XL V° tercia die post festum sancti Marci in 
consecracione ecclesie sancti Petri in castro.

P o z n a ń ,  A r c h i w u m  A r c h i d i e c e z j a l n e ;  Acta 
Episcopalia Andreae de Bnin eplscopi Posnaniensis vol. II (1458— 
1478) fol. 226—226v.

**) Ibid. nr 203.
a) Powtórzono: a posteris.
'■) Dwie ostatnie głostó poprawiane ręką pisarza.
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Oryginał dokumentu powyższego, dziś nieznany, przedstawiony 
został w toku procesu między plebanem a właścicielami Służewa 
pod Warszawą o dzisięcinę biskupowi poznańskiemu Andrzejowi 
Brońskiemu dnia 20 czerwca r. 1468 w pobliskim dworze jego bi- ' 
skupim w Żbiikowie celem ingrosowania go do akt biskupich oraz 
wystawienia jego transsumptu. Dokonał tego własnoręcznie nadwor
ny notariusz biskupi ks. Piotr Rąbiński. Dotyczący protokół, zawie
rający ważne wiadomości o zaginionym oryginale, brzmi nastę
pująco:

(1468). Die lunę XX mensis Junii hora terciarum vel ąuasi 
in Sdbikov villa Poznaniensis diocesis in cunia reverendissimi in 
Christo patris et domini, domini Andree Dei gracia episcopd Pozna
ni ensis in sala superiori domus maioris itaidem site, comstitutus per- 
sonaliter coram prefato reverendissimo in Christo patre et domino, 
domino Andrea Dei gracia episcopo Poznaniensi, et in mei notarii 
publici subscripti ac testium infrascriptorum presencia nobilis do- 
minus Zyemalk heres in Służewo una cum nobili Gothardo filio suo 
privilegium donacionis ville sive hereditatis patrimonii sui 
in Służewo sub titulo illustris princLpis domini Conradi dive me- 
morie duois Lanczicziensis, prout prima facie apparebat, scriptum, « 
sanum, salvum, non viciatum, non cancellatum neąue ąuoąuomodo 
suspectum, sed omni prorsus vicio et suspic.one carentem'1) tribus- 
que sigillis in effectu apparentibus et in zonis sericeis rubei coloris 
appendentibus sigillatum exhibuit. In medio vero primi s*gilli pre- 
dictorum sigillorum ymago hominis armati eąuum b) insidentis ap
parebat. Secundi vero sigilli solummodo pensula relicta erat. In me
dio vero tercii siigilli similiter ymago hominis armati cum hasta 
et vexillo equum insidentis apparebat. In medio vero quarti sigilli 
ymago pontificalibus induta stans et in dextra manu baculum pa
storałem gestans, sinistram vero manum ad benediceionem prepa- 
ratam habens apparebat. Sculptura vero literarum in dictis sgillis 
circumferencialiter sculptarum prapter vetustatem et corrosionem 
dictorum sigillorum legi non poterat. Petivitque prefatus dominus 
Zyemak una cum Gothardo baccalario filio suo, quatenus prefatus 
reverendissimus in Christo pater et dominus. dominus Andreas Dei 
gracia episcopus Poznaniensis, ipsum privilegium, quod iam vix 
pre vetustate bene legi poterat, per suum notarium transscribi et
transsumi et in publicam....... c) formam cum interposicione sue
reverende pfatemitatis] c) decreti redfigi] c) mandaret, ut sibi in ju-

«) Zamiast carens.
b) poprawione ręką pisarza, pierwotnie zapisano: equo. 
>•) Reszta tekstu na brzegu karty odcięta.
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dioio et extra stetur plenaque fides adhibeatur. Cuius quidem pri-
vilegii tenor de verbo ad verbum sequitur et est ta lis :-------—
---------- (Sequitur tenor documenti ut supra)----------------

Memoratus vero reverendissimus in Christo pater et dominus, 
dominus Andreas Dei gracia episcopus Poznani ensis, attendens, 
quod iusta petentibus assensus non est denegandus, privilegium me- 
moratum nichil addendo vel miniuendo, quod faoti substamciam 
mutaret aut variaret intellectum, michi notario subscripto transsumi 
transsoribique et in publicam transumpti formam cum. interposicio
ne decreti sue reverendissime paternitatis redigi mandavit decer- 
nendo, quod huiusmodi transsumpto in judiciis et extra stetur et 
fides plena adhibeatur, ac si originales Litere producerentur, presen- 
libus ibidem venerabilibus dominis Nicolao de Raschincze archi- 
diacono in ecclesia Poznaniensi, Swanthoslao decano Warszowiensi 
et Johanne de Łukowo canonico Poznaniensi circa premissa testibus.

Petrus Rambinszky notarius subscripsit et correxit.

Oryginał, który przedstawiono w r. 1468 biskupowi poznań
skiemu Andrzejowi Bnińskiemu, nadniszczcny wiekiem i  ledwo 
czytelny, opatrzony był pierwotnie w cztery pieczęcie. Wówczas 
zachowane były jeszcze pieczęć pierwsza z rzędu i trzecia, obie 
książęce, oraz czwarta, biskupa Bogufała, który według formuły 
roboracyjnej również pieczęć swoją przytłoczył.

Dokument nadania Służewa przez księcia Konrada I i synów 
jego komesowi Gotardowi był już znany. Opublikowali tekst jego 
Rzyszczewski i Muczkowski w Codex Diplomaticus Poloniae t. I, 
ńr 32 z datą 28. IV. 1245, Czersk, oraz Jan Kochanowski w swym 
Codex Diplomaticus et Commemorationum Masoviae t. I, nr 433 
z datą 1242 —  w obu razach podano tekst na podstawie oblat trans
sumptu księcia mazowieckiego Janusza z r. 1378 do metryki koron
nej XV wieku (r. 1447 i i.). Mimo to wydrukowaliśmy tekst doku
mentu ponownie. Tekst nasz opiera się bowiem bezpośrednio na 
zaginionym oryginale, ponadto jest w porównaniu z tekstami tam
tymi bezwzględnie poprawniejszy i, co najważniejsze, jest pełniej
szy, mianowicie w rzędzie przytoczonych świadków i w formule 
datacyjnej.

Z formuły datacyjnej tekstu naszego dowiadujemy się, że dorę
czenie dokumentu na dobra służewskie nastąp 'o dnia 27 kwietn!a 
1245 r. (tertia die post festum sancti Marci) 2 okazji konsekracji 
kościoła św. Piotra na zamku w Czersku przez biskupa poznań
skiego Bogufała. W uroczystości tej uczestniczyli: książę mazowiecki 
i łęczycki Konrad I, synowie jego ks. mazowiecki Bolesław, ks.
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kujawski Kazimierz i Ziemowit, dostojnicy .państwowi i rycerstwo, 
spośród których wymieniono dziewięciu, wreszcie trzej kapelani 
książęcy Paweł, Jan i Roman. Szczegóły te, wcale doniosłe dla roz
sądzenia sprawy autentyczności dokumentu, tłumaczą nam dosta
tecznie i miejscowość datacji aktu i obecność owych kapelanów 
księcia Konrada a przede wszystkim samego biskupa poznańskiego 
Bogufała. Kościół zamkowy czerski (ecclesia, nie capella!) otrzymał 
tytuł ten sam, jaki n<®i katedra poznańska, tj. św. Piotra. Wybu
dowanie i poświęcenie kościoła tego pozostawało zapewne w związku 
z przeniesieniem kolegiaty, patronatu książęcego, z Grójca do Czer
ska i utworzeniem z Czerska stolicy południowej części Mazowsza, 
którą obok księstwa łęczyckiego i sieradzkiego zatrzymał ks. Konrad 
dla siebie, po wydzieleniu północnej części Mazowsza z stołecznym 
Płockiem synowi Bolesławowi “ ). Niebawem spotkamy się i z „czer
skimi" archidiakonami biskupów poznańskich dla mazowieckiej 
części ich diecezji. Pierwszy znany z nich to archidiakon czerski 
Teofil, kanonik poznański, z roku 1253” ). Poprzednią siedzibą 
tych archidiakonów, o ile w ogóle przedtem istnieli, było może 
Rokitno pod Błoniem, które stanowiło już w XIII stuleciu ich upo
sażenie r).

I

4

1258, 23 Septetnbris, Chorzęein.
JANUSSIUS electus Gnesnemis testatur LudimUlam, relictam 

comitis Bogussae palatini Lancieiensis, necnon comitem Simonem 
filium V irci»irii ąuasdam villas testamento defuncti palatini relictas 
fioxp i ta li sancti Gothardi et ecclesiae W kulista riensi, remi-ssa omni 
litis contentione, cessisse.

J a n u s s i u s  Ded gratia ecclesiae Gnesnensis electus univer- 
sis, ad quos praesens scriptum pervenerit, salutem in Domino sem-

* ) Por. uwagi autora w  Kwart. Hist. r. L I I I  (>1939), 309. — Ko
legiata czerska z swymi trzema prebendami kanonickimi p rzen ies iona  
została w  r. 1406 do kościoła św. Jana w  Warszawie.

**) Monum. Pol. Hist. III, 20. — Wiadomość o „czerskim11 archi
diakonacie spotykamy pierwszy raz pod rokiem 1252 (Kod. Dypl. Wielkp. 
nr 599); por. S i l n i c k i  T., Organizacja archidiakonatu w  Polsce 
(Studia nad historią prawa polskiego, w yd  pod. red. Oswalda Balzfera, 
i. X, zesz. 2), Lw ów  1027, 1C3— 112.

” ) Kod. Dypl. Wielkpol. nr 765, 766 (dokument ks. maz. i czersk 
Bolesława z 17. V I. 1297 dla biskupstwa poznańskiego): „villa archi- 
diaconi Cyrnensis dicta Ftokithno".

piternam. Cum venerabilis pater noster dominus Volimirus Wla 
disiawensis episcopus in villa nostra Choziozino precibus nostri? 
inclinatus ecclesiam consecraret, completo in eadem ecclesia con- 
.-■ecratLonis officio nobilis mulier domina Ludimilla comitis Bogussae 
ciuondam palatini Lancieiensis relicta accedens ad nos publice mul- 
t!s probis viris et idoneis ad hoc vocatis audientibus et videntibus 
hilari vultu li bera li ter et pure cessit memorato domino episcopo 
et ecclesiae suae suisąue successoribus de perpetua possessione et 
de omni iure, quod ei eompetiit vel competere poterat in Lubane. 
Ridaue, Nouigrod, Sitnoa) et in omnibus aliis villis per testamen- 
tum et ultimae volutantis donationem supradicti palatini per dilu- 
cidationem ipsius testament! et liberum consensum praefatae do- 
minae L. hospitali sancti Gothardi et ecclesiae Wladislaviensi 
acquisitis nihil iuris sibi vel actionis in eisdem- villis et earum 
possessionibus reservando. In eodem vero loco comes Simon filius 
Vircisiriuch b) ad honorem Dei et beatae Mariae omnes quaerimo- 
nias et actiones, quas cum praedicto domino episcopo ac domina 
L. inchoaverat coram illustribus principibus domino Cazimiro Lan- 
ciciae et Cuiaviae et domino Boleslao Cracoviensi et Sandomi.riensi 
ducibus, postposuit et penitus resignavit memorati palatini testa
mentem, quantum potuit. pacificans et confirmans, quod omnibus, 
quomm interest vel interesse potuerit, tenore praesentium inno- 
tescat. Et ne super his alicui imposterum dubium oriatur. praesens 
scriptum nostri et quorundam subscriptorum testium sigillorum 
munimine ad petitionem saepe dicti episcopi fecimus roborari. Datum 
in Choziczin anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo 
cctavo in crastino beati Mauritii et sociorum eius prasentibus Do- 
maslao praepK>sito. magistro Venceslao scolastico Wladislaviensi- 
bus, Rivaldo scolastico Lanciciensi. magistro Artungo canonico 
Gnesnensi, Joannę praeposito, Liphardo archidiacono, Alberto can
to,re, Alberto custode Crusficiensibus, Sebastiano plebano de Ros- 
prza, Thoma, Goslao sacerdotibus, Vincentio sacerdote et aliis 
iidedignis.

W ł o c ł a w e k ,  A r c h i w u m  K a p i t u l n e ,  rękopis I. 
3 fol. 40— 41.

Nieznany dziś oryginał znajdował się w archiwum kapituły 
katedralnej włocławskiej jeszcze w XVIII stuleciu. Wymieniają go
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“ ) Zapisano mylnie: Sizno. 
t>) Lub: Vircisirinch.

Nasza Przeszłość 1 !<



290 KS. JOZEF .NOWACKI 112]

z krótkim streszczeniem inwentarze archiwalne z r. 1578 ') i 
i r. 1728 "). W r. 1912 nie było już oryginału w archiwum włocław- i 
skim. Zachował się tylko odpis jego w kopiarzu kapitulnym z końca ( 
XVI czy początków XVII wieku (r. 1611?), z którego zaczerpnę
liśmy tekst powyżej przytoczony. Podaliśmy go w transskrypcji -1 
modnej, jednakże z zachowaniem pisowni imion własnych według '! 
lekcji rękopisu.

Dokument odnogi się do sprawy sporu o testament i wielką j 
spuściznę majątkową wojewody łęczyckiego Boguszy Mieczsławica I 
z Lubania z r. 1258 między jego wdową Ludmiłą, jego najbliższymi j 
krewnymi i współrodawcami Świętosławem, Szymonem i Chwa- j 
1:bogiem, biskupem włocławskim Wolimix-em i klasztorem cyster- 1 
skim św. Gotarda w Szpetalu pod Włocławkiem. Sprawę tę rozpa- 1 
trzyliśmy szczegółowo w rozprawie o opactwie szpetalskim “) i do- j 
datkowo w oparciu o odnaleziony inny dokument z 17. IX. 1258 r., j 
w pracy o arcybiskupie gnieźnieńskim Januszu "). Mianowicie po 
wyroku księcia kujawskiego i łęczyckiego Kazimierza, wydanym 
na korzyść prawomocności testamentu, wdowa Ludmiła i wspom- ] 
niani wyżej trzej krewni zmarłego wojewody oparli rzecz, za zgodą 
swego księcia, o forum księcia krakowskiego i sandomierskiego 
Bolesława Wstydliwego. Wyrok jego zawichojski z 9. IX. 1258 za- | 
twierdził również testament jako prawomoony. a tym samym rów- ; 
nież legaty zmarłego wojewody dla biskupstwa włocławskiego oraz 
dla klasztoru szpetalskiego i innych instytucji kościelnych. Wyrok 
ten wraz z aktem testamentu transsumowany został na prośbę -5 
biskupa włocławskiego Wolimira, widocznie dla celów jego starań
o zatwierdzenie papieskie, przez nowego elekta gnieźnieńskiego Ja
nusza z udziałem biskupa krakowskiego Prandoty i wrocławskiego

“ ) Monumenta historica dioeceseos Wladislaviens:s, X IV , Wladisla- 
v;ae 1897, 47 nr 411: „Cessio comitissae Ludcmillae, viduae relictae 
comitis Bogussae, super villis Lubanie et Kuczerz et Mikanowo, 1258“ .

*) Ibid. XXV . Wladislaviae 1912. 70 nr 633: „Confirmatio Ja- 
nussii archiepiscopi Gnesnensis cessionis bonorum Lubanie, Nowygrod. 
Mykanów, Kucerz, Sitno per Ludomillam uxorem olim comitis Bogussae 
palatini Lanciciensis viduam derelictam. et in personam Wolimiri epi
scopi Wladislaviensis“ .

"') N o w a c k i  Józef ks., Opactwo św. Gotarda w  Szpetalu pod 
W!ocławk:em zakonu cysterskiego (ok. 1228— 1285— 1358). Przyczynek do 
misji pruskiej biskupa Chrystiana, (Studia Gnesnensia IX ). Gniezno 1934. 
186—219.

*') N o w a c k i  J. ks., Arcybiskup gnieźnieński Janusz i n iezn an y 
synod prowincjonalny roku 1258 (odb. z Collectanea Theologica X IV ), 
Lecpoli 1933, 4— 17.
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Tomasza dnia 17. IX. 1258 w Wrocieryżu, w związku z odbytym 
tam zjazdem prałatów czy raczej synodem prowincjonalnym "').

Odnaleziony przez nas dokument z 23 września 1258 r. przy
nosi wiadomość o ugodzie, zawartej w następstwie wyroku zawi- 
chojskiego księcia Bolesława Wstydliwego między częścią preten
dentów do spadku po wojewodzie Boguszy. Wdowa jego Ludmiła 
i komes Szymon zrezygnowali wobec elekta gnieźnieńskiego Janu- 
s-za z praw do majątków, zapisanych przez testatora fundacji jego 
klasztornej w Szpetalu oraz biskupstwu włocławskiemu. W opozycji 
pozostali jeszcze dwaj inni krewni zmarłego wojewody, Święto
sława z Brzezia i Chwalibóg; spory ich oraz ich potomków z bi
skupstwem włocławskim i klasztorem szpetalskim przeciągnęły się 
jeszcze przez sto la t“).

Wystawcą powyższej ugody z r. 1258 jest elekt gnieźnieński Ja
nusz. Rzecz działa się z okazji konsekracji nowego kościoła (para
fialnego) w miejscowości .,('hoziczi>r ( ;,(’li<tzirzino'‘ >. której dokonał 
na prośbę elekta Janusza biskup włocławski Woli mir. Wieś ta na
zwana jest w dokumencie własnością elekta Janusza. Leżała wi
docznie w obrębie archidiecezji gnieźnieńskiej, jeżeli konselkrator, 
biskup włocławski Wolimir, działał tu na prośbę i z upoważnienia 
samego elekta Janusza, nie mającego wówczas jeszcze sakry bisku
piej. Miejscowość tę utożsamiamy z wsią kościelną Chorzęcin nad 
Wolborką w powiecie brzezińskim, w dawnej ziemi łęczyckiej. Je
żeli odpis dokumentu niniejszego, zawarty w kopiarzu włocławskim, 
jest ścisły, jeżeli więc Chorzęcin istotnie był przynajmniej w części 
własnością elekta Janusza, mielibyśmy tu wdzięczną wiadomość
o jego pochodzeniu. Część Chorzęcina należała już w XIII wieku 
do dóbr wolborskich biskupstwa włocławskiego, druga część była 
jeszcze w późniejszych wiekach własnością prywatną “). Patronat 
kościoła w Chorzęcinie należał w XV i XVI wieku do biskupów 
włocławskich oraz do właścicieli drugiego działu Chorzęcina i ma-

“■■) Ibid. 4— 7. — Wbrew odmiennemu zdaniu Wł. A b r a h a m a  
(por. Collect. Theol. X V  115— 118) podtrzymujemy tezę swoją o przy
puszczalnym synodzie prowincjonalnym, odbytym w połowie września 
!258 r. w Wrocieryżu. gdy dokumentem z 17. IX . 1258 stwierdzona jest 
obecność, oprócz biskupów, tylko jeszcze prałatów różnych kap.tuł pol
skich, a żadnych zwykłych kanoników katedralnych i kolegiackich, a więc 
obecność tych osobistości kościelnych, £tóre miały nie tylko prawo, lecz 
i obowiązek uczestniczenia w ówczesnych synodach prowincjonalnych.

’ N o w a c k i ,  J. ks., Opactwo j. w., 1S2— 193.
“ ) K o z i e  r o w s k i  St. ks., Badania nazw topograficznych... t. VI. 

Poznań 1928, 57, i źródła tam podane.
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jątku Bielina, włości rycerstwa z rodu Belmów “). Z ziemią 
łęczycką, w której leży Chorzeć in, związana była długoletnia dzia
łalność arcybiskupa Janusza przed jego wyniesieniem na stolicę 
gnieźnieńską. Był bowiem poprzednio scholastykiem kolegiaty łę
czyckiej i kanonikiem gnieźnieńskim, kanclerzem arcybiskupa Pełka, 
a od r. 1253 aż do swej elekcji kanclerzem księcia kujawskiego 
i łęczyckiego Kazimierza").

Ze świadków dokumentu znani są z innych źródeł prałaci wło
cławscy: proboszcz Domasław i scholastyk mistrz Wacław oraz 
kruszwiccy: proboszcz Jan, archidiakon Lifard, kantor Wojciech
i kustosz Wojciech, nadto kanonik gnieźnieński mistrz Hartung
i kapłan Gosław. Bliżej nieznani są scholastyk łęczycki Rivaldus, 
którego następca Przybysław zjawia się w r. 1269, Sebastian pleban 
w Rozprzy oraz kapłani Tomasz i Wincenty.

Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze osoba komesa Szymona, 
syna „Wirciniruich" czy „Wirrixirinrh“ , krewnego Dollwczyka wo
jewody Boguszy Mieczsławica. Ponieważ imię czy przydomek Wir- 
oiżyr jest bardzo rzadkie w źródłach X III wieku, gotowiśmy utoż
samić ojca komesa Szymona z kasztelanem żamowskim Wireiżyrem 
z r. 1229 i Wireiżyrem z r. 1231, synem Chwaliboga, może identycz
nego z kasztelanem żamowskim Chwalibogiem z lat 1224 i 1225"), 
zwłaszcza, że i inny z pretendentów do spadku po wojewodzie Bo
guszy nosi również imię Chwaliboga. Pod Żarnowem dzierżyli Do- 
liwowie z Brzezia kujawskiego (pod Włocławkiem) już przed r. 1325 
dobra Fałków (nazwa od imienia Falibóg, Chwalibóg) i inne*8). 
Przydomek ich Szyrzyk (Zirik. Schirzik itp.) może pozostaje w ja
kim związku z imieniem czy przydomkiem ,.Wircizirinch“ ?

i
5.

1269. 29 Jurni ,  Potmaniae.
N1C0LAUS epixcopux Pomianie lottu una cum capiiulo xuo cuthe- 

drali Ilenrico et Hanzoni fratribus villam Samarzctco super se.ra<fint<t 
mansis mapnix circa flurium Września locandain confert.

**) Ł a s k i ,  L iber beneficiorum II, 179. —  K o z i e r o w s k i  St. ks., 
o. c. VI, 17.

M1) N o w a c k i  J. ks., ArcyiJ. gnieżń. Janusz. 27.
*!) P i e k o s i ń s k i  Fr.. Rycerstwo polskie wieków średnich, t. III, 

Kraków 1901, 61, 65, 91.
N o w a c k i ,  Opactwo j. w., 193; K ę t r z y ń s k i  S t, Ze stu

diów genealogicznych. Mies. Herald. X II I  (1934). 49 nn. 98— 105. 129— 133. 
145— 149. 161— 166.
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In nemine Domini amen. Nos N i c o l a u s  Dei gracia episco
pus, Joannes prępositus, Joannes decanus totumąue capitulum 
ecclesię Poznaniensis notum facimus omnibus pręsens scriptum 
inspecturis, quod Henrico et Hanzoni fratribus dedimus de nemore 
et parum de terra culta in circuitu rivuli, qui Vresna dicitur, sexa- 
ginta mansos magnos jure theuthonico pro nobis locandos, ita quod 
postquam ęxiverint duodedm anni locacionis, incolę eorumdem 
mansorum dabunt ad mensam episcopalem de singulis mansis dimi- 
diam marcam argenti, quod pro tempore tunc curret in moneta, 
et novem mensuras triplicis annonę, tres videlicet tritici, tres sili— 
ginis, tres avenę. De quibus mansis prefati Henricus et Henzo reci- 
pient pro se et suis successoribus sextum mansum tam in argento 
quam in annona et habebunt tercium denarium in judicio et mac- 
cellum pistorum et tabernam et quotquot molendina facere pote- 
rint in pręnominato rivulo Vresna. Quibus eciam dedimus molen- 
dinum nostrum ibidem iam constructum et concessimus in rivulo. 
qui vocatur Vresna, si possunt edificare, unum molendinum, ita 
tamen, quod non destruant prata hominum nostrorum, et aliud 
molendinum super fluvio Virber, postquam oonvenit cum prefato 
rivulo, qui Vresna nuncupatur, ita quod non fiat detrimentum nostro 
molendino ex aquę restagnacione. Et ut hęc nośtra ordinacio rata 
et stabilis perseveret, pręsentem literam sub nostris sigillis ipsiś 
duximus conferendam. Acta sunt hęc anno Domini millesimo du- 
centesimo sexagesimo nono pręsentibus dominis et fratribus nostris 
Joannę preposito, Joannę decano, Jacobo scolastico, Petro archi- 
diacono, Joannę cantore. Bascone custode ac toto capitulo Pozna
niensi in festo beatorum apostołorum Petri et Pauli. Data per ma- 
nus magistri Floriani scriptoris nostri.

P o z n a ń ,  A r c h i w u m  A r c h i d i e c e z j a l n e :  Acta 
Episcopalia Joannis Lubrański ep. Posn. vol. I (IV) 1499— 1509 fol. 
107v— 108.

Oryginał nie jest znany. Tekst dokumentu powyższego zaczerp
nęliśmy z transsumptu, wystawionego przez biskupa poznańskiego 
Andrzeja Gosławskiego w dniu *13 listopada 1422 r. w Poznaniu
i kontrasygnowanego przez kanclerza kapitulnego Mikołaja z Górki, 
a oblatowanego do wymienionych wyżej akt biskupa Jana Lubrań- 
skiego między 12 kwietnia a 2 maja 1508 w Żbikowie pod War
szawą. Dotyczący zapis w księdze opatrzono nagłówkiem: ..PririU-  
tritim sciilteoię Schamarzeiiuo“ .
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Treścią dokumentu jest nadanie przez biskupa poznańskiego 
Mikołaja dwom przedsiębiorcom-sołtysom ") przywileju na lokację 
wsi w  obrębie 60 łanów, należących do biskupstwa poznańskiego, 
nad rzeką Wrześnią. Że akt ten dotyczy Samarzewa pod Pyzdrami 
dowiadujemy się z przytoczonego wyżej nagłówka obiaty. Co do 
autentyczności dokumentu nie nasuwają się żadne podejrzenia. Po
dani w rzędzie świadków prałaci kapituły poznańskiej znani są 
dobrze skądinąd, zresztą wszyscy wymienieni są także na doku
mencie biskupa Mikołaja z 2 lipca 1269 r. dla owej fundacji cyster
skiej w Zemsku Natomiast wymieniony w formule datacyjne^ 
sekretarz biskupi mistrz Florian zjawia się obok dwóch członków 
kapituły poznańskiej w otoczeniu biskupa Mikołaja jako pleban 
(,,capellanus“ ) Wilkowyi na dokumencie jego z 25 października 
1276 r. dla klasztoru cystersów w Paradyżu '). Widocznie jeszcze 
wtenczas mistrz Florian pełnił funkcje notariusza na dworze swego 
biskupa Mikołaja.

“■) Por. Kod. Dypl. Wielkpol. nr 870.
* )  Ibid. nr 439 —  w  regeście dokumentu podał wydawca myln.s 

imię biskupa „Andreas“ zamiast „Nicolaus“ .
'•’ ) Ibid. ńr 462.

Ks. Antoni lAedtkr (Pelplin)
DOKOŁA ZAGADNIEŃ HOZJAŃSKICH

Poważną pozycję w naukowej pracy ks. profesora Józefa 
Umińskiego stanowią jego studia hozjańskie. Poświęcił im szcze
gólną uwagę z chwilą, kiedy w roku 1923 episkopat polski posta
nowił wszcząć starania o proces beatyfikacyjny świątobliwego kar
dynała Stanisława Hozjusza. Pod auspicjami ówczesnego biskupa 
płockiego A. J. Nowowiejskiego, mandatariusza episkopatu dla tej 
•oprawy, ks. Umiński w specjalnej odezwie do polskich historyków
i teologów ) podał projekt i program prac przygotowawczych. Miały 
iść one w dwóch kierunkach: ściśle naukowym i popularyzacyjnym. 
a<by z jednej strony stworzyć źródłową solidną podstawę dla sekcji 
historycznej świętej Kongregacji Obrzędów, a z drugiej zaktuali
zować wielką postać szesnastowiecznego biskupa i zapoznać z nią 
najszersze masy społeczeństwa polskiego.

Zakreśliwszy taki program, rozpoczął sam autor niezwłocznie 
jego realizację. Już w roku 1927 zagłębił się w zbiorach rzymskich, 
poszukując źródeł do opracowania monografii Hozjusza. Wyniki 
swych badań podał w tymże roku do publicznej wiadomości ). ze
stawiając równocześnie w krótkim zarysie to. co już poprzednio 
o Hozjiuszu napisano. Przy tej okazji mógł już wówczas stwierdzić, 
że odezwa jego z roku 1925 nie pozostała bez echa. I tak w Poznaniu 
dr M. Gumowski ogłosił artykuł o ojcu kardynała Ulryku ). prze
tłumaczony potem na niemiecki i z pewnymi przeróbkami wydru 
kowany przez Eugeniusza Buchholza w czasopiśmie warmińskim'). 
Inni uczeni, zwłaszcza w ośrodku lubelskim, sygnalizowali także

') ..W związku z projektem starań o beatyfikację Hozjusza1- — 
Ateneum Kapłańskie R. X I (1925) t. 16. 80— 81.

'*■) ..Sprawozdanie z poszukiwań rzymskich do monografii o kar
dynale Stanisławie Hozjuszu" —  tamże R. X IV  (1927) t. 20. 176— 183.

) „U lryk Hozjusz, ojciec kardynała, horodniczy wileński —  Prze
gląd Powszechny, 1926. 321— 9.

*) „Unsere ermlandische Heimat“ , Braunsberg 1927, N r 4 i 5.


