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Przedmowa

Opis historyczny Kościoła parafjalnego w Stromcu wkroczył do lokalnej świado-
mości społecznej wraz z publikacją w 1992 r. opracowania księdza Stanisława 
Makarewicza Stromiec: 750 lat parafii. Autor w swojej monografii przytacza 
fragmenty owego rękopisu. Jest on jednym z najstarszych przekrojowych 
tekstów traktujących o historii parafii – powstał w 1892 r. Ksiądz Stanisław 
Makarewicz czy regionalista Henryk Morawski przypisali jego autorstwo 
księdzu Antoniemu Niemotce – administratorowi parafii w Stromcu w la-
tach 1891–1919. Obydwaj również na łamach swoich publikacji informowali, 
że rękopis ten jest przechowywany w stromieckim archiwum parafialnym. 
Niestety, podczas żadnej z kwerend nie udało mi się natrafić na zarchiwi-
zowany tam Opis historyczny Kościoła parafjalnego w Stromcu. Dotarłem do 
niego w Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu. Dokument nie został 
jednak podpisany ani imieniem, ani nazwiskiem. Staranny charakter pisma, 
którym został spisany, wydaje się jednak odbiegać od tego, jaki znamy z sy-
gnowanych przez księdza Niemotkę pism – trafnie mógłby to ocenić jedynie 
grafolog. Kolejną zagadką jest kilka luk w tekście, przypuszczalnie jedno-
wyrazowych. Sugeruje to, że tekst może być – acz nie musi – rękopiśmienną 
kopią, a wyrazy, które zostały pominięte, mogły być zbyt trudne do odczy-
tania dla kopiującego. Jeśli zaś jest to duplikat, to czy został wykonany przez 
autora pierwowzoru, czy jednak przez osobę trzecią? I jeszcze jedno istotne 
pytanie: czy egzemplarz Opisu historycznego Kościoła parafjalnego w Stromcu, 
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którego formę drukowaną trzymacie Państwo w rękach, jest tym, z którego 
korzystał nieżyjący już ksiądz Makarewicz? Treść cytowanych przez niego 
fragmentów odpowiada wiadomościom z rękopisu przechowywanego w san-
domierskim archiwum. Czy to jednak ten sam egzemplarz? Czy rękopis ze 
Stromca trafił do Sandomierza, czy może jednak zaginął, a w sandomierskim 
archiwum znajduje się jedynie jego kopia? W chwili obecnej, ze względu na 
brak możliwości uzyskania odpowiedzi na te pytania, nie można jednoznacz-
nie stwierdzić, czy autorem Opisu historycznego Kościoła parafjalnego w Stromcu 
jest ksiądz Antoni Niemotko. 

Ponieważ dokument stanowił jedno z głównych źródeł odwołania dla księ-
dza Stanisława Makarewicza, a co za tym idzie wywarł wpływ na sposób po-
strzegania lokalnej historii, warto przyjrzeć mu się uważniej. Opis historyczny 
Kościoła parafjalnego w Stromcu nie doczekał się nigdy wcześniej wydania dru-
kiem pełnej swojej treści. Zawiera on informacje dotyczące dziejów miejsco-
wej wspólnoty religijnej i istniejącego nieco przed ponad stu laty drewnianego 
obiektu sakralnego. I choć nie ustrzeżono się w nim błędów, wynikających 
choćby z mylnego ulokowania postaci historycznych w czasie, czy też zbyt 
śmiałego wysnuwania twierdzeń bez podania oparcia w źródłach, to jednak 
dokument ten z pewnością zasługuje na opublikowanie. Zamysł był jasny – 
oddać do rąk Czytelników publikację jak najwierniej odzwierciedlającą ory-
ginał rękopisu z Sandomierza. Zachowano zatem pierwotną pisownię – dziś 
jej ortografia czy interpunkcja mogłyby być powodem do krytyki. Pamiętajmy 
jednak, że koniec XIX w. to zupełnie inny świat. To nie tylko inna pisownia, 
ale i inna rzeczywistość społeczna – należy mieć to na uwadze, zapoznając się 
z tekstami powstałymi ponad wiek temu, a m.in. tu przytaczanymi. 

Na ostatnich stronach poszytu z rękopisem znajdującego się w sandomier-
skim archiwum widnieje, wykonany najpewniej ołówkiem, niezbyt obszerny 
spis wyposażenia kościelnego wraz z kosztorysem w rublach srebrnych. Część 
ta, opatrzona skreśleniami i przypominająca robocze notatki, w niniejszym 
wydawnictwie została pominięta.

Całość Opisu historycznego Kościoła parafjalnego w Stromcu została uzupeł-
niona o przypisy, które prostują m.in. merytoryczne omyłki zawarte w tekście, 
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a ponadto wyjaśniają wiele pojęć i terminów, głównie kościelnych, oraz przy-
bliżają niektóre postacie wymieniane na kartach dokumentu. Nieocenioną 
pomocą w ich opracowywaniu były hasła zamieszczone m.in. w wielotomowej 
Encyklopedii katolickiej, Encyklopedycznym słowniku historii Polski pod red. Ja-
remy Maciszewskiego, Polskim słowniku biograficznym, czy Słowniku wyrazów 
obcych Michała Arcta. 

Pewne objaśnienia dotyczące historii lokalnej zawierają nowe informacje 
mogące zmienić dotychczasowe ogólnie przyjęte podejście do dziejów parafii 
w Stromcu. Być może skłonią do refleksji i dyskusji m.in. na temat jej począt-
ków. Wyniki kwerend archiwalnych, które przeprowadziłem w ostatnich la-
tach, podają w wątpliwość powszechnie uznaną informację, jakoby stromiec-
ka parafia powstała w 1242 r. Wydaje się, że jej założenie należy przesunąć 
w czasie, i to dość znacznie, o czym szerzej w jednym z przypisów. Należy 
również odrzucić tezę, że jedna ze świątyń w Stromcu została wybudowana 
pod koniec XVII w. – według ks. Stanisława Makarewicza – przy znacz-
nym wsparciu pochodzących z parafii Stromiec żołnierzy walczących w bi-
twie pod Wiedniem w 1683 r. Za jej budowę odpowiadał kapłan, o którym 
publikacje regionalne milczą. Postać ta jest pominięta w istniejących spisach 
stromieckiego duchowieństwa. Na jego przywołanie na karty regionalnej 
historii pozwolił znajdujący się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku 
dokument wizytacji stromieckiej parafii przeprowadzonej w roku 1759. Ów-
czesny wizytator, ksiądz Kazimierz Korwin Kochanowski, zapisał w nim, 
że kościół w Stromcu jest drewniany, nowy, z wieżyczką pośrodku i wraz 
z dzwonnicą małą został wybudowany i wzniesiony przez ukochanego i czci-
godnego Kazimierza Sienkiewicza, poprzedniego proboszcza. Kościół ten został 
pobłogosławiony przez tegoż wizytatora w 1747 r. W obliczu tych informacji 
anonimowa adnotacja, znajdująca się na wewnętrznej stronie okładki jednej 
z XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych przechowywanych w stromieckim 
archiwum parafialnym, zyskuje wiele na swej wiarygodności. W jej frag-
mencie, po przełożeniu z łaciny na język polski, czytamy: Kościół od nowa 
zbudowany Roku Pańskiego 1744. Tego samego roku pobożnie ukończyłem dzieło  
w święto św. Andrzeja Apostoła. 
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Świątynia wystawiona niemal w połowie XVIII w. była miejscem modlitw 
stromieckich parafian nie przeszło dwa wieki, jak dotychczas zakładano, a oko-
ło 160 lat. Świadectwem jej istnienia jest m.in. oddawane do rąk Czytelników 
wydawnictwo źródłowe. 

Karol Kucharski
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Wieś Stromiec albo Strumiec, biorąca nazwę, od płynącego obok niej strumy-
ka 1, zwanego Dygą, dzielącego własność Kościoła od posiadłości prywatnych, 
miała Kościół drewniany na wzgórzu piaszczystem zbudowany przez jednego 
z książąt Mazowieckich Janusza 2, pana na Czorsku 3, około roku 1408 4 za 
panowania Z ygmunta I Starego 5.

W miejscowej księdze historycznej, czytamy że w roku 1142, już w Strom-
cu istniała parafja z 800 dusz złożona, jednak dowodów na poparcie tego nie 
mamy 6. Wszystkie dokumenta świadczące o [brak wyrazu – uwaga K.K.] pa-
rafji Stromieckiej, jak nie mniej uposażenia Kościoła znajdują się w Archiwum 
Pałaty Leśnej w Radomiu 7. 

Że pierwotny Kościół w Stromcu, wystawił wspomniany książę Mazowiec-
ki Janusz, przemawia za tem wzmianka w kronice Macieja Miechowity 8 
z roku 1512. (stronica CCXCIII, w której czytamy, że tenże Janusz działając 
w porozumieniu z Albertem h. Jastrzembiec 9 biskupem Poznańskim, do któ-
rego djecezji i Stromiec należał – ufundował r. 1406 przy Kościele parafjalnym 
S. Jana w Warszawie Kollegjatę 10, z Kościoła parafjalnego w Tarczynie – 
Prepozyturę11 a w Warce – Kustodję 12; prawdopodobnie i w Stromcu, jako 
w obrębie swojej posiadłości leżącym wybudował Kościół i podobnie jak tamte 
uposażył 13.

Ks. Jan Stanisław Załuski 14 Biskup Suffragan 15 Kijowski dziedzic dóbr 
Jedlińsko 16 i proboszcz Stromiecki Kościół ten, pokonsekrował 17. 

Opis historyczny 
Kościoła parafjalnego w Stromcu
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Tradycja niesie, że Książęta i Królowie Polscy, przyjeżdżając na łowy do 
puszczy Stromieckiej, w tej świątyni często składali swe modły, lecz śladu ich 
pobytu nie znajdujemy. Natomiast znajdują się autentyczne dokumenty pi-
śmienne, świadczące zarówno o ich troskliwości o dobro Kościoła Stromieckie-
go, jak i należących do niego dziesięcin 18. Wszelkie spory między kollatora-
mi 19 i plebanami 20 w Stromcu, zawsze na korzyść tych ostatnich załatwiane 
były. Tak widać z pozostałych piśmiennych okruchów minionej sprawiedliwości 
ludzkiej. 

Kościół Stromiecki dzieląc koleje nieszczęść krajowych, przetrwawszy pół 
trzecia z górą wieku, spalony został, przez Szwedów, prawdopodobnie około 
roku 1660 21 za panowania Jana Kazimierza 22.

W tymże samem miejscu, około roku 1695 23 za panowania Jana III 24 wy-
stawiony został pod tytułem S. Jana Chrzciciela, nowy Kościół z drzewa sosno-
wego, dotąd niekonsekrowany 25, którego fundatorem miał być jeden z miejsco-
wych proboszczów, prawdopodobnie Ks. Wojciech Opalski Dziekan Warecki. 
Kościół ten dotrwał czasów naszych. 

W roku 1840 został wyrestaurowany i tarcicami 26 obity, kosztem parafji, zaś kol-
lator ówczesny Aleksander Karski 27, odnowił go wewnątrz kosztem własnym. 

Za rządów parafją Ks. Michała Słapczyńskiego 28 po dwakroć pomalowany 
wewnątrz i nowym organem ze składek parafjan opatrzony. Ponadałszy ołta-
rze tryptykowe, prawdopodobnie zabytki XIII wieku 29. 

W roku 1892 przy dokonaniu wizyty kanonicznej Jego Ekscellencja, Jaśnie 
Wielmożny Biskup Sandomierski, Ks. Antoni Ksawery Sotkiewicz 30, oznaj-
mując licznie zebranym parafjanom Stromieckim, cel swego przybycia, gorącemi 
słowy zalecił, aby się zajęli wybudowaniem nowej świątyni murowanej, gdyż 
obecna, z powodu swojej ciasnoty i przy zwiększonej liczbie parafjan, sięgającej 
cyfry 6678, duchownym ich potrzebom nie wystarcza. 

To też dzisiejszy proboszcz Ksiądz Antoni Niemotko 31, zwołał zebranie 
parafjalne, na którem uchwalono zebrać drogą administracyjną, potrzebny na 
budowę nowego Kościoła fundusz w summie 40000 rs: 32 i spłatę jej na sześć 
lat rozłożyć. Tymczasowo na zgromadzenie materjału budowlanego, uchwalono 
złożyć w jesieni r. 1892 – 15000 rs:
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Iwentarze kościelne z lat dawniejszych nic nie wspominają o dobrodziejach 
Kościoła Stromieckiego, choć prawdopodobnie istnieli. Puszka na komuniskan-
ty 33 cała srebrna przyozdobiona starożytnemi monetami jakoto:

1.) Talar Cesarza Rudolfa z r. 1608, bity dla miasta Lubeki 34 posiadający 
z jednej strony wizerunek z herbem S. Jana Chrzciciela, a z drugiej orzeł dwu-
głowy Austrjacki.

2.) Nieznany talar jakiegoś hrabiego niemieckiego Ernesta z herbami pań-
stwowymi.

3.) Nieznany talar z r. 1597 z herbami.
4.) Talar z orłem Austrjackim z jednej i z wizerunkiem S. Szczepana 

pierwszego Męczennika z drugiej z 1034 r.
5.) Talar Krystyny Królowej Szwedzkiej, z herbami Szwedów, Gotów 

i Wandalów. 
6.) Talar Rudolfa II Cesarza Rzymskiego, Króla Niemiec, Węgier i Czech 

z 1603 r. z herbami.
7.) Talar z 1639 r. z wyobrażeniem S. Szczepana w biuście za granicą nie-

znany.
8.) Talar Rzeczypospolitej Weneckiej z wyobrażeniem Ś. Justyny Panny, 

z drugiej – lwa skrzydlatego herb Rzeczypospolitej. 
Wszystkie te talary zagraniczne, według zdania p. Teofila Rewolińskiego 35 

numismatyka 36 Radomskiego, nie są interesującemi, dla numismatyków pol-
skich, nie przedstawiają też dla nich innej wartości prócz srebra. W Lipsku 37, 
gdzie koncentruje się handel numizmatami całego świata, mogliby tam sztuki te 
bliżej rozpoznać i ocenić. (Vide 38 Srebro sub. Nº 39 2 Iwentarz)

Dwa kielichy srebrne z [brak wyrazu – uwaga K.K.] na nich napisami, 
miały także swych ofiarodawców.

Z dzisiejszych dobrodziejów Kościoła Stromieckiego należy tu zamieścić 
J. W. Józefa i Karolinę Zelinów małżonków Potempskich zamieszkałych 
w Radomiu, a w Stromcu na letniem mieszkaniu przebywających, którzy za-
krystję kościelną w piękne i kosztowne apparaty 40 i w bieliznę kościelną zaopa-
trzyli. (Vide apparata kościelne i bielizna w uwagach.) Nadto rozległe stosunki 
i wpływy osobiste na korzyść parafji i Kościoła Stromieckiego obracali. 
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Ludność parafjalna przeważnie rolnicza i napływowa, moralnie zaniedba-
na 41. Na obniżenie poziomu religijno moralnego parafjan Stromieckich, obok 
innych, wiele bardzo oddziaływa zakorzeniony zwyczaj od r. 1860 – brania 
na garnuszek dzieci z Zakładu Dzieciątka Jezus w Warszawie przez kobiety 
zamężne i niezamężne. Czyn sam z siebie chwalebny, tutaj zamienił się w ha-
niebny proceder, ze szkodą karmicielek i karmionych. (Vide acta podrzutków 
1892 r.). 42

Proboszczami i zarządzającymi parafją Stromiecką, w rozmaitych epokach 
byli: 
Rok 1585. Ks. Piotr Góyski za czasów Stefana Batorego 43.
 1651. Ks. Jan Malonkiewicz Proboszcz.
 1652. Ks. Wojciech Borzewski Komendarz 44.
 1648. Ks. Marcin Wierzycki Komendarz.
 1653. Ks. Jan Węgrzynowski Komendarz.
 1654. Ks. Tomasz Szukalski Komendarz.
 1657. Ks. Andrzej Babecki Proboszcz.
 1661. Ks. Hilary Tepleński Komendarz.
 1663. Ks. Stanisław Sniechocki Komendarz.
 1665. Ks. Mikołaj Okoński Komendarz.
 1670. Ks. Feliks Gradowski Komendarz.
 1690. Ks. Mikołaj Kordalewicz Komendarz.
 1693. Ks. Wojciech Wróblewski Komendarz.
 1696. Ks. Jan Podnysocki Komendarz.
 1698. Ks. Jan Walenty Kwiatkiewicz Komendarz.
 1700. Ks. Wojciech Opalski Proboszcz i Dziekan 45 Warecki za Jana III  
 i Fryderyka Augusta III 46.
Rok 1705. Ks. Kazimierz Jurgiewicz Komendarz.
 1707. Ks. Leonard Prokopowicz Komendarz.
 1708. Ks. Andrzej Błażewski Komendarz.
 1712. Ks. Jan Grochowski Komendarz.
 1730. Ks. Franciszek Siemiński Proboszcz.
 1751. Ks. Walenty Żabicki Proboszcz.
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 1773. Ks. Antoni Rydłowski 47 Proboszcz.
 1777. Ks. Wojciech Zawadzki Komendarz.
 1789. Ks. Jan Szuszkowski Proboszcz.
 1791. Ks. Aleksander Frankowski Komendarz.
 1792. Ks. Erazm Łoziński Komendarz.
 1795. Ks. Michał Krosnowski Proboszcz.
 1816. Ks. Piotr Grabowski Proboszcz.
 1830. Ks. Stanisław Żółkiewski Proboszcz.
 1832. Ks. Jakub Górecki Proboszcz.
 1833. Ks. Walenty Barabasz zmarły na Syberji 48.

 1837. Ks. Michał Kobierski Proboszcz Kanonik honorowy 49 Kaliski 
i Sandomierski, następnie Proboszcz i Dziekan Radomski.
 1839–1860 Ks. Józef Woyciechowski Proboszcz Kanonik Kaliski Magi-
ster S. Teologii Dziekan Jedliński.
 1861–1891 Ks. Michał Słapczyński, Proboszcz Prałat 50 Katedry San-
domierskiej b. Officjał Jeneralny 51 i Wizytator Klasztorów.

Od roku 1861 do 1891 za życia ostatniego Proboszcza, obowiązki Wikar-
juszów przy Kościele Stromieckim pełnili następujący kapłani:

1.) Ks. Władysław Barcinski, następnie Proboszcz w Głowaczewie i tamże 
zmarły.

2.) Ojciec Michał Reformat 52 z Sandomierza.
3.) Ks. Leon Kowalski, następnie Proboszcz Radzanowa, a obecnie w Po-

łańcu Kanonik Katedralny Sandomierski.
4.) Ks. Adam Cwikliński, następnie Proboszcz w Rozniszewie, potem 

w Suchedniowie, a obecnie w Gowarczowie.
5.) Ks. Jan Gwalbert Wencel, potem Wikarjusz przy Kościele Ś. Katarzyny 

w Radomiu, a obecnie Proboszcz w Odrzywole. 
6.) Ks. Józef Khann, następnie Proboszcz i Dziekan Kozieniecki Kanonik 

honorowy Sandomierski. 
7.) Ks. Piotr Majewski, obecnie Proboszcz we Wsoli.
8.) 1868–1873 Ks. Adolf Machnicki, następnie Proboszcz w Zakrzewie, 

a obecnie w Błotnicy.
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 9.) Ks. Marcin Dwornikiewicz, następnie Proboszcz w Białobrzegach 
Radomskich, potem w Olbierzowicach, w końcu Wikarjusz w Wąchocku, przy 
Kościele Ś. Pawła w Sandomierzu, a obecnie w Bałtowie. 

10.) Ks. Apolinary Lipczyński, obecnie Proboszcz w Grabowie.
11.) 1874–1878 Ks. Jan Kosiński, następnie Proboszcz w Czermnie, a obec-

nie w Miedzierzy.
12.) 1877–1885 Ks. Feliks Kowalski, obecnie Wikarjusz w Łagowie.
13.) Ks. Henryk Radomiński, obecnie Proboszcz w Libiszewie.
14.) Ks. Andrzej Rachumek, obecnie Proboszcz w Goreniu.
15.) Ks. Stanisław Kostka Nurowski, obecnie Wikarjusz w Wierzbicy.
16.) Ks. Kazimierz Tiakor ur. w Kumetanach Djecezji Sejneńskiej, obecnie 

Wikarjusz przy Kościele Ś. Katarzyny w Radomiu. 
17.) Ks. Czesław Wijasiński, następnie Wikarjusz w Mniszku, Obrazowie, 

a obecnie w Kowali Stępocinie. 
18.) Ks. Franciszek Brusik obecnie Proboszcz w Swierzach Górnych. 
19.) Ks. Feliks Latalski, obecnie Wikarjusz w Sulisławicach.
20.) 1891 Ks. Wacław, Michał Wojdacki, zmarły w Kozienicach.
Od roku 1891 Proboszczem Parafji Stromiec, mianowany został, przedtem 

Proboszcz parafji Białobrzegi – Radomskie, Ks. Antoni Niemotko, urodzony 
w Kropiewnicy, Djecezji Wileńskiej.

Za rządów tegoż Proboszcza, obowiązki Wikarjusza przy tutejszym Kościele 
od d. 10 Grudnia 1891 r. pełnił:

1.) Ks. Edward Teofil Ellert.
2.) Ks. Stanisław Górski Subdjakon 53, oczekujący na swięcenia kapłańskie, 

w domu rodziców, ze Stromca zaś pobierający etat rządowy Wikarjusza, obec-
nie Wikarjusz w Kozienicach. 

Budowa Kościoła Stromieckiego, nie odznacza się żadnymi cechami archi-
tektonicznemi. Według dawnej tradycji, jak w wielu innych Kościołach drew-
nianych, tak podobnie i tutaj widzimy pod tak zwaną tęczą, to jest łukiem 
oddzielającym nawę 54 od prezbitorjum 55 – belkę poprzeczną a na niej po-
środku krucyfiks 56. Jako antyki zasługują na uwagę trzy ołtarze drewniane 
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tryptykowe 57: Wielki ołtarz i ołtarz Matki Bożej. Ołtarz zaś Ś. Walente-
go, dla braku niektórych części ornamentacyjnych, późniejszemi przeróbkami 
oszpecony został. Kościół wewnątrz malowany klejowo, bez żadnego smaku. 
Zewnątrz obity deskami, dach na kościele, kruchcie i dwóch przystawkach, gon-
towy. Pośrodku wznosi się nie wielka kopuła drewniana blachą żelazną kryta, 
z krzyżem i sygnatniką 58. 

Do Kościoła cztery wejścia prowadzą. Jedno przez Wielkie drzwi, na za-
chód, drugie północno-zachodnie, trzecie na północ, czwarte wschodnio-połu-
dniowe. Drzwi wielkie otwierane na zewnątrz, opatrzone zawiasami i żela-
znymi hakami. Podłoga w [brak wyrazu – uwaga K.K.] Kościelnej drewniana 
z desek w nędznym stanie. W prezbitorjum zaś, ułożona z piaskowca i takichże 
płyt wziętych z grobowców, niegdyś na cmentarzu Kościelnym istniejących, cała 
w lichym stanie. Sufit z tarcic. Okien jest sześć, których ramy do ściany przybite. 
Kościół niekonsekrowany, tylko pobenedykowany 59. Długi 38 łokci 60, szeroki 
17 łokci, wysoki 15 łokci. Podany do katastru 61 na złp. 62 9000.

Na wschodniej stronie Kościoła, za Wielkim Ołtarzem znajduje się zakry-
stja 63, do której wejście z południa, przez wystawkę oszkloną i zabudowaną 
staraniem dzisiejszego Proboszcza. 

Cmentarz Kościelny.
Mający długości sążni 64 27½ – szerokości 24½, w obwodzie sążni 96, cały 

oparkaniony, balami dartemi, w złym stanie. Na czterech rogach cmentarza 
wybudowane przez Ks. Michała Słapczyńskiego cztery murowane kapliczki 
z takiemiż mensami 65, przeznaczone na Oktawę 66 Bożego Ciała. 

Dzwonnica.
Na południowo zachodniej stronie Kościoła, wznosi się dzwonnica drew-

niana w słupy tarcicami obita, gontem 67 pokryta, już nieco pochylona. Długość 
jej wynosi 9 łokci, szerokości 9, a wysokość 12 łokci. Do katastru wartość jej 
podana złp. 400. 
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Ołtarze.

Ołtarzów w Kościele Stromieckim, jest cztery. 
1. Ołtarz Wielki na wschód, drewniany tryptykowy, z mensą murowaną, 

o dwóch gradusach 68 drewnianych. W ołtarzu umieszczony jest obraz Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego malowany na drzewie, lichego pędzla. Na skrzydłach 
bocznych i w górze ołtarza umieszczone są rozmaitej wielkości obrazy w liczbie 
siedmiu, także lichego pędzla.

2. Ołtarz mały, na lewej Stronie Kościoła, tryptykowy, drewniany, z takąż 
mensą i obrazem M. Bozkiej Częstochowskiej, u góry zaś, z obrazem S. Anny. 
Na zasunie ołtarzowej obraz S. Rocha, lichego pędzla, gradusów posiada dwa. 

3. Ołtarz mały, na prawej stronie Kościoła S. Walentego, drewniany z takąż 
mensą i dwoma gradusami. Na zasunie znajduje się obraz S. Mikołaja, u góry 
zaś S. Stanisława Biskupa i Męczennika, wszystkie lichej roboty.

4. Ołtarz z obrazem S. Anny, znajduje się na lewej stronie Kościoła, z men-
są drewnianą i dwoma gradusami, stolarskiej roboty. Wszystkie ołtarze poma-
lowane olejno.

Ambona.

Znajduje się po stronie Ewangelji 69, drewniana stolarskiej roboty, olejno po-
malowana, z takiemiż wschodami 70.

Chór.
Na zachodniej stronie Kościoła, ponad drzwiami wielkiemi, znajduje się 

drewniany chór, wsparty na dwóch słupach drewnianych, w lichym stanie. Na 
chórze ustawiony organ, za staraniem dzisiejszego Proboszcza na nowo prze-
budowany. Oceniony na summę 600 rs. 

Chrzcielnica.
Cała z drzewa, stolarskiej roboty, z przykrywą i kociełkiem miedzianym, na 

klucz zamykana, ustawiona na prawej stronie Kościoła. 
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

Naczynia świete i liturgiczne.

Złoto.

1 Krzyżyk mały złoty, emaljowany, przy perełkach na 
obrazie M. Bozkiej Częstochowskiej.

1 5 .

Srebro.

2 Monstrancja 71 srebrna w stylu gotyckim z melchi-
zedechem 72 srebrnym wyzłacanym, w średnim stanie.

1 121 50 Waży 7½  
[nieczytelny symbol 
jednostki wagi – 
uwaga K.K.]

3 Puszka na komuniskanty srebrna wewnątrz 
i zewnątrz wyzłacana, w kształcie głobu z koroną 
na przykrywie z ośmioma talarami starożytnemi, 
w dobrym stanie.

1 82 20

4 Kielich srebrny, w stylu odrodzenia, z takąż pateną 
wewnątrz i zewnątrz wyzłacany, w dobrym stanie.

1 32 40

5 Kielich srebrny gotycki, z pateną wewnątrz i z ze-
wnątrz wyzłacany, w dobrym stanie.

1 25 .

6 Kielich srebrny z pateną z wyciśniętemi na kubku 
i podstawie wizerunkami M. Bozkiej Boleśnej, 
Ś. Franciszka i Ś. Antoniego, wewnątrz i zewnątrz 
złocony, w dobrym stanie.

1 32 40 Pod podstawą nieco 
wytarty napis: Kata-
rzyna Toporoska A.D. 
1693. Pochodzi z ko-
ścioła Reformatów 
w Solcu nad Wisłą.

7 Kielich srebrny z pateną, wewnątrz i zewnątrz 
wyzłacany, w dobrym stanie.

1 25 .

8 Relikwjarz 73 srebrny, pozłacany z relikwiami 74 Ś. Jó-
zefa Kalasantego, na podstawie drewnianej, mały.

1 10 .

9 Patena srebrna, pozłacana w dobrym stanie. 1 3 90.
10 Patera do chorych srebrna w lichym stanie. 1 3 .

11 Kielich z pateną srebrny, wewnątrz złocony w do-
brym stanie.

1 30 . Na podstawie 
napis Teresa Kubicka 
1864 r.

12 Turybularz 75 o trzech łańcuszkach, srebrny, w śred-
nim stanie.

1 30 60.
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

Plater.
13 Puszka na komuniskanty z przykrywką mała, w do-

brym stanie.
1

14 Puszka mała do ablucji 76 palców przy rozdawaniu 
Komunji św. z przykrywą wewnątrz, złocona.

1

15 Tacka platerowana mała, w dobrym stanie. 1 4 . Sprawione przez Ks. 
Antoniego Niemotki 
1891 r.

16 Krzyż większy platerowany, na cyborjum 77 stojący 
z ornamentacją złoconą w średnim stanie.

1 Z Kościoła popijar-
skiego w Radomiu.

17 Lichtarzów 78 platerowanych wytartych. 2 1 10
18 Ampułek platerowanych, w średnim stanie z tacką. 3 1 30
19 Naczynie na olea św. przy chrzcie używane z tacką. 3 1 10
20 Puszka maleńka na Wijatyk 79 do chorych, wewnątrz 

złocona z przykrywką, w podstawie jest pomieszcze-
nie na olej św. do chorych, w średnim stanie.

1 . 75

21 Takaż puszka na Wijatyk do chorych, w średnim 
stanie.

1 1 .

22 Naczynie do ablucji palców platerowane, małe bez 
przykrywy, w średnim stanie.

1 . 35.

Miedź.
23 Kociołek na wodę święconą, w lichym stanie. 1 4 30.
24 Kociołek miedziany, w chrzcielnicy z przykrywką. 2 4 25.
25 Bęben na chórze, miedziany w dobrym stanie. 1 5 .
26 Łódka na kadzidło 80, miedziana posrebrzana, licha. 1 . 50
27 Tacki miedziane posrebrzane, wytarte. 2 . 40
28 Kropielnica 81 w kruchcie miedziana, w złym stanie 1 . 40.

Mosiądz.
29 Krzyżów mosiężnych małych. 4 2 50.
30 Krzyżów mosiężnych małych, posrebrzanych na 

ołtarzach bocznych.
3 2 65

31 Miednica mosiężna przy lawaterzu 82. 1 . 75.
32 Lichtarzów mosiężnych, na ołtarzach w średnim stanie. 16 20 .
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

33 Lampka przed Sanctissimum 83 o trzech kinkietach 84, 
mosiężna, zdezelowana. 

1 1 20.

34 Lampa mosiężna posrebrzana mała. 1 1 20.

Cyna.
35 Lichtarzów cynowych na ołtarzach. 8. 10 . 1 zepsuty.
36 Lichtarzów cynowych małych, w lichym stanie. 2 . 40.
37 Naczynie na olea św. z przykrywami. 3 . 50.
38 Krzyżów cynowych małych. 3 . 65.
39 Lawaterz w zakrystji, cynowy, w lichym stanie. 1 . 65.

Bronz.
40 Żyrandol bronzowy z kryształami i kinkietami,  

na ośm świec, w lichym stanie.
1 20 .

Spiż.
41 Dzwonów większych w dzwonnicy kościelnej. 2 150 .
42 Sygnatnika w kopule kościelnej. 1 10 .
43 Dzwonków przy Mszy św. używanych. 8 4 .
44 Dzwonek przy zakrystji z paskiem. 1 . 60
45 Dzwoneczek mały w bursie do chorych. 1 . 30

Żelazo.
46 Żelazo (forma) do pieczenia opłatków, w lichym 

stanie.
2 4 50

47 Forma do wyciskania komuniskantów. 1 . 20
48 Obręcz żelazna do robienia świec. 1 . 10
49 Tacka z blachy żelaznej, pomalowana nowa. 1 1. Sprawione przez 

Antoniego Niemotki 
1891 r.

Drzewo.
50 Kredens na apparaty Kościelne sosnowy z nastawą 

o czterech szufladach większych i dziewięciu małych 
i trzech szafkach, w lichym stanie. 

1 3 .

51 Szafa sosnowa z szufladą olejno pomalowana na 
apparaty Kościelne w lichym stanie.

1 1 50

52 Klęcznik sosnowy, olejno pomalowany, lichy. 1 . 45.
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

53 Kufrów sosnowych z zamkami na apparaty kościelne, 
w średnim stanie.

2 2 . jeden okuty.

54 Konfesjonałów sosnowych, w lichym stanie. 4 4 .

55 Ławek sosnowych w Kościele, w złym stanie. 2 . 65.

56 Skrzyń sosnowych na światło, w średnim stanie. 4 3 .

57 Wschodków małych sosnowych, lichych. 2 . 40

58 Pulpitów sosnowych pod mszały, lichych. 4 . 75

59 Szafka jesionowa, politurowana na olea św., przy 
chrzcielnicy, w średnim stanie.

1 . 45

60 Katafalk sosnowy o czterech gradusach z trumną. 5 3 20

61 Katafalk mały sosnowy, dla dzieci, o trzech gradu-
sach, w lichym stanie.

3 . 80

62 Chór sosnowy stolarskiej roboty. 1 12 .

63 Lichtarzów drewnianych większych do katafalku. 6 5 . Sprawione przez X. 
Niemotko 1891 r.

64 Lichtarzów drewnianych, większych na ołtarzach. 16 10 .

65 Lichtarzów drewnianych mniejszych do katafalku. 26 6 .

66 Chrzcielnica drewniana, stolarskiej roboty. 1 2 .

67 Ambona drewniana, stolarskiej roboty ze wschodami. 1 4 .

68 Fotel machoniowy, wyściełany, lichy. 1 . 40

69 Krzyżów processjonalnych, drewnianych. 2 2 50

70 Krucyfiksów małych, częstochowskich. 3 . 75.

Marmur.

71 Postatytów marmurowych nowych. 2 10 .

72 Postatytów starych. 3 3 . nieużywane. 

Gips.

73 Figura Najświętszej Panny z Lourdes 85, gipsowa. 1 .

74 Figura M. Bozkiej z Panem Jezusem na ręku, gipso-
wa, mała.

1 1 20.
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

Apparaty Kościelne.
kolor biały.

75 Ornat rypsowy 86 półjedwabny, w stylu gallikań-
skim 87, żółtym galonem obszyty, z podszewką glaso-
wą 88 różową, z rekwizytami w dobrym stanie. 

5 25 .

76 Ornat rypsowy półjedwabny z takimże słupem 
w kwiaty szychem przerabione, żółtym galonem 
obszyty, podszewką glasową, różową z rekwizytami 
w dobrym stanie.

5 20 .

77 Ornat z materji jedwabnej, w kwiaty złotem 
przerabiane różnokolorowe, obszyty koronką żółtą 
szychową 89, bez rekwizytów, z podszewką płócienną, 
niebieską w średnim stanie. 

1 30 .

78 Ornat półjedwabny rypsowy w stylu gallikańskim, 
krzyż w kwiaty srebrem przerabiane, z Matką Boz-
ką, żółtym galonem obszyty, z podszewką czerwonną 
płócienną, z rekwizytami w dobrym stanie.

5 25 .

79 Ornat jedwabny rypsowy w stylu gallikańskim, żółtą 
jedwabna taśmą obszyty, z podszewką czerwoną 
płócienną z rekwizytami w dobrym stanie.

5 20 .

80 Ornat ze słupem czerwonym atłasowym, bokami 
białymi kamlotowymi 90, szychem białym obszyty 
z podszewką niebieską płócienną z rekwizytami 
w średnim stanie.

5 3 .

81 Ornat mantynowy 91 jedwabny żółtą taśmą jedwab-
ną obszyty, z podszewką glasową różową, ze stułą92 
i manipularzem 93 w lichym stanie.

3 3 . Dar p. Bozkiej 
z Bożego.

82 Ornat z materji jedwabnej surowej, żółtą frędzlą 
jedwabną obszyty, z podszewką niebieską płócienną 
ze stułą i manipularzem w złym stanie 94.

3 1 .

83 Ornat ze słupem w kwiaty złotem przerabiany bokami 
mantynowymi białymi, żółtą koronką obszyty, z pod-
szewką niebieską kanansową 95 w złym stanie 96. 

1 1 .

84 Ornat z materji jedwabnej surowej, ze słupem 
w kwiaty jedwabiem ze srebrem przerabiane takąż 
koronką obszyty, z podszewką płócienną bez rekwi-
zytów, w złym stanie 97.

1 10 .
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

85 Ornat jedwabny ze słupem szafirowym jedwabnym, 
żółtym galonem 98 obszyty, podszewką niebieską 
glasową z rekwizytami, w złym stanie 99.

5 2 .

86 Kapa biała z adamaszku 100 rypsowego, jedwabna, 
żółtym galonem obszyta, podszewką fjoletową glaso-
wą, w średnim stanie 101.

1 20 .

87 Kapa jedwabna, białym galonem obszyta w lichym 
stanie 102.

1 1 .

Kolor Czerwony

88 Ornat atłasowy 103 jedwabny złotą koronką obszyty, 
z barankiem na słupie z podszefką płócienną czerwo-
ną, z rekwizytami nowy. 

5 58 70 Dar. J. W. P. Potemp-
skiej 1892 r.

89 Ornat półjedwabny rypsowy ze słupem białym 
jedwabnym w kwiaty, białym galonem obszyty, 
podszewką czerwoną płócienną z rekwizytami w do-
brym stanie 104.

5 25 .

90 Ornat welwetowy 105, w stylu gallikańskim, 
z krzyżem kanwowym 106, żółtym galonem obszyty, 
z czerwoną podszewką glazową, z rekwizytami 
w dobrym stanie. 

5 10 .

91 Ornat w kwiaty jedwabny, białą szychową koronką 
obszyty, z podszewką płócienną migdałową z rekwi-
zytami w lichym stanie 107.

5 4 .

92 Ornat ze słupem czerwonym atłasowym, bokami 
alpagowymi 108 żółtą taśmą jedwabną obszyty, 
podszewką ciemną płócienną z rekwizytami w lichym 
stanie 109.

5 2 .

93 Ornat adamaszkowy jedwabny ze słupem białym 
jedwabnym, żółtym galonem obszyty, podszewką 
glasową różową z rekwizytami w złym stanie 110.

5 4 .

94 Kapa damaszkowa 111 jedwabna, żółtą taśmą 
jedwabną obszyta, ze stułą w dobry stanie podszewką 
czerwoną płócienną. 

2 50 .

95 Dalmatyki 112 adamaszkowe jedwabne, ze słupem 
białym jedwabnym, żółtym galonem obszyte z pod-
szewką glasową różową, w dobrym stanie. 

2 30 .
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

Kolor Fjoletowy.
96 Ornat adamaszkowy półjedwabny z barankiem, 

żółtą taśmą jedwabną obszyty, z podszewką fjoletową 
glasową, z rekwizytami w dobrym stanie.

5 40 . 113

97 Ornat adamaszkowy jedwabny, żółtą taśmą jedwab-
ną obszyty, podszewką fjoletową glasową z rekwizy-
tami, w dobrym stanie. 

5 20 .

98 Ornat wełniany, ze słupem białym jedwabnym, białą 
koronką obszyty, z podszewką niebieską, płócienną 
z rekwizytami, w średnim stanie. 

5 8 .

99 Kapa jedwabna adamaszkowa, żółtą taśmą jedwab-
ną obszyta, podszewką płócienną fjoletową ze stułą 
w dobrym stanie.

2 40 .

100 Kapa szafirowa jedwabna, białym galonem obszyta 
w złym stanie.

1 2 .

Kolor Zielony.
101 Ornat jedwabny adamaszkowy atłasowy, żółtą taś-

mą jedwabną obszyty z podszewką płócienną zieloną, 
z rekwizytami, w dobrym stanie.

5 40 .

102 Ornat jedwabny w pasy białe, szychową koronką 
obszyty, z podszewką płócienną z rekwizytami 
w lichym stanie.

5 5 .

103 Ornat jedwabny kandusowy 114 w kwiatki, białą 
szychową koronką obszyty, podszewką płócienną 
niebieską z rekwizytami, w średnim stanie.

5 10 .

Kolor Czarny.
104 Ornat aksamitny 115, z barankiem srebrnym, białym 

galonem obszyty, podszewką czarną wełnianą z re-
kwizytami, nowy.

5 62 . Dar J. W. P. Potemp-
skiej w 1892 r.

105 Ornat jedwabny morowy 116, w stylu gallikańskim, 
białą taśmą jedwabną obszyty, podszewką czarną 
kreszową z rekwizytami w dobrym stanie.

5 25 .

106 Ornat adamaszkowy wełniany, białym galonem 
obszyty, podszewką czarną perkalową 117, z rekwizy-
tami w lichym stanie.

5 4 .

107 Dalmatyki czarne adamaszkowe wełniane, białym 
galonem obszyte, podszewką czarną glasową w do-
brym stanie.

2 20 .
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

108 Kapa aksamitna białym galonem obszyta z imieniem 
Jezus Srebrnem, z podszewką czarną wełnianą, 
nowa. 

1 73 40 Dar J. W. P. Potemp-
kiej w 1892 r.

109 Kapa rypsowa wełniana, taśmą bawełnianą obszyta, 
podszewką czarną glasową w lichym stanie ze stułą.

2 8 .

110 Kapa adamaszkowa wełniana, białą taśmą baweł-
nianą obszyta, z podszewką czarną glasową, ze stułą 
w lichym stanie.

2 5 .

Różne utensylja 118 Kościelne

111 Baldachim biały półjedwabny o czterech laskach 
gałkami blaszanemi i krzyżykami opatrzony. 

1 12 .

112 Umbraculum 119 w ramach i z podstawą złoconą , na 
kanwie, w lichym stanie.

1 1 20

113 Pasków jedwabnych w kolorach fjoletowym, czarnym, 
zielonym i czerwonych, nowych.

4 18 . Dar J. W. P. Potemp-
kiej w 1892 r.120

114 Pasków białych nicianych nowych. 2 4 . „ 121

115 Pelerynek czerwonych dla chłopców do Mszy Św. 
obszytych żółtą frędzlą, nowych. 

4 6 50 „ 122

116 Latarnie z blachy żelaznej do procesji, oszklone, 
z dwoma kijami. 

2 3 .

117 Lichtarz drewniany pod paschał, lichy. 1 . 25.

118 Figura Zmartwychwstałego Chrystusa, drewniana. 1 2 .

119 Zegar do renowacji Sanctissimi 123 drewniany. 1 . 65.

120 Kanonów 124 na ołtarzach, lichych. 12 1 .

121 Praeparatio ad et post mispam 125, oprawne. 1 1 10

122 Dywanów zupełnie zniszczonych. 3 2 .

123 Kilimów wełnianych. 4 2 30

124 Bursy 126 do chorych białe zniszczone. 2 . 30

125 Profitek 127 czarnych, glasowych, starych. 12

Bielizna kościelna.

126 Alba webowa 128 ze szlakiem siatkowym, nowa. 1 17 25 Sprawione przez Ks. 
Antoniego Niemotki 
1891 r.
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

127 Alba webowa ze szlakiem prawdziwym nicianym, 
nowa.

1 16 50 „

128 Alba płócienna ze szlakiem szydełkowym, stara. 1 6 . .

129 Alba webowa ze szlakiem maszynowym, nowa. 1 10 . „

130 Alba webowa ze szlakiem gipiurowym, nowa. 1 16 . „

131 Alba webowa ze szlakiem maszynowym, nowa. 1 15 . „

132 Alba webowa ze szlakiem szydełkowym, nowa. 1 12 . „

133 Alba płócienna ze szlakiem szydełkowym, stara, 
przerabiana.

1 10 .

134 Alba płócienna ze szlakiem szydełkowym, takaż. 1 6 .

135 Alba webowa, ze szlakiem maszynowym, nowa. 1 10 Sprawione przez  
Ks. Antoniego Nie-
motki 1891 r.

136 Alba webowa z szerokim szlakiem szydełkowym, 
nowa 129.

1 15 . „

137 Alba webowa z szerokim szlakiem szydełkowym, 
nowa 130.

1 12 „

138 Obrus webowy haftowany, stary. 2 5 .

139 Obrus płócienny ze szlakiem maszynowym, nowy. 1 8 „

140 Obrus webowy ze szlakiem maszynowym z wyobra-
żeniem S. Jana Chrzciciela, nowy.

1 12 . „

141 Obrus płócienny ze szlakiem haftowanym, stary. 1 2 50

142 Obrus płócienny ze szlakiem maszynowym, nowy. 1 9 . „

143 Obrus płócienny z prawdziwym szlakiem nicianym. 1 15 . „

144 Obrus płócienny ze szlakiem maszynowym, nowy. 1 13 . „

145 Takiż obrus nowy ze szlakiem maszynowym. 1 13 . „

146 Obrus webowy, ze szlakiem gipiurowym, nowy. 1 15 . „

147 Obrus płócienny ze szlakiem maszynowym, nowy. 1 8 . „

148 Obrusów webowych, ze szlakiem muślinowym 131, 
starych.

2 6 .

149 Obrus webowy stary, ze szlakiem szydełkowym. 1 3 .

150 Obrusów webowych, ze szlakiem maszynowym, 
nowych.

2 26 . „
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

151 Obrusów płóciennych ze szlakiem maszynowym. 2 18 .   „132
152 Obrus webowy ze szlakiem nicianym, nowy. 1 15 . „
153 Obrus płócienny ze szlakiem gipiurowym, nowy. 1 16 . „
154 Obrusów webowych haftowanych starych. 2 4 .
155 Obrus płócienny ze szlakiem maszynowym, stary. 1 3 .
156 Nakrycie na cyborium 133, atłasowe, złotą koronką 

obszyte, nowe.
1 8 . Dar. J.W.P. Potemp-

skiej
157 Nakrycie cyborjum, webowe ze szlakiem gipiuro-

wym 134, nowe.
2 6 . Sprawione przez Ks. 

Antoniego Niemotki
158 Podkładów pod obrusy, płóciennych, lnianych. 7 6 50 „
159 Komża płócienna ze szlakiem gipiurowym, nowa. 1 5 . Sprawione przez  

Ks: Ant. Niemotko
160 Komży płóciennych ze szlakiem maszynowym. 2 5 . „
161 Komża płócienna, ze szlakiem haftowym, stara. 1 1 50 przerabiana
162 Komża webowa ze szlakiem nicianym siatkowym 

stara przerabiana.
1 2 .

163 Komży płóciennych dla chłopców, starych. 4 2 50
164 Komży webowych ze szlakiem maszynowym starych. 2 2 70
165 Ręczników do lawaterza, w zakrystji, płóciennych 

nowych. 
8 4 50 Sprawione przez Ks: 

Antoniego Niemotko.
166 Humerałów 135 webowych, nowych. 2 1 50 „
167 Humerałów płóciennych, nowych. 8 4 . „
168 Humerałów płóciennych, starych. 2 . 65.
169 Ręczników do Mszy św. używanych webowych 

starych.
10 . 60

170 Ręczników płóciennych, nowych. 8 1 60 „
171 Puryfikaterzów 136 płóciennych nowych. 25 3 25 „
172 Puryfikaterzów płóciennych, starych. 20 1 .
173 Korparałów 137 płóciennych nowych. 25 5 50 „
174 Korparałów płóciennych starych. 20 2 .
175 Palek 138 nowych, płóciennych. 12 . 75 „
176 Palek płóciennych, starych. 7 . 30
177 Tuwaluja 139 półjedwabna, w średnim stanie biała. 1 5 .
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N
 porząd.

Wyszczególnienie sztuk
Wartość.

Uwaga
Rs: Kop.

Obrazy

178 Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, olejno na płót-
nie malowany, w ramach złoconych. 

1 6 . Dar. P. Górskiego.

179 Obraz Sw. Piotra w Okowach, olejno na płótnie 
malowany, bez ram, pendzla Kasiewicza.

1 45 . Dar. Ks. M. Słap-
czyńskiego

180 Obraz olejno na płótnie malowany Ś. Florjana 
pendzla Kasiewicza, bez ram. 

1 30 . „

181 Obraz Ś. Jana Kantego, olejno na płótnie malowany, 
w ramach złoconych, dobrego pendzla.

1 50 . Z Kościoła popijar-
skiego w Radomiu

182 Męczeństwo S. Wojciecha, olejno na płótnie malo-
wane.

1 5 .

183 Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, olejno na 
płótnie malowany.

1 1 50

184 Obraz S. Jana Chrzciciela, S. Marji Magdaleny,  
S. Hjeronima i S. Piotra, wszystkie olejno na płótnie 
malowane lichego pendzla.

5 30 .

185 Obraz S. Antoniego z Padwy olejno na płótnie malo-
wany, w ramach złoconych.

1 1 10

Portrety
186 Portret Ks. Józefa Woyciechowskiego Proboszcza 

Stromieckiego, olejno na płótnie malowany.
1 1 .

187 Drzeworyt 140 J.E. Ks. Biskupa Franciszka Antonie-
go Sotkiewicza, Biskupa Sandomierskiego.

1 2 50.

188 Drzeworyt J.E. Ks. Biskupa Józefa Michała Juszyń-
skiego 141, Biskupa Sandomierskiego.

1 1 50

189 Heljominiatura 142 Ks. Michała Słapczyńskiego 
Proboszcza Stromieckiego.

1 1 20

Księgi Liturgiczne
190 Mszałów 143 oprawnych dawnych. 2 15 .
191 Mszałów starych, nieużywanych. 5 5 .
192 Mszał żałobny w skórę oprawny, nowy. 1 4 50
193 Rituale Romanum 144, oprawne w 1877 roku. 1 1 20
194 Kancjonał 145 oprawny w skórę. 1 . 75
195 Mszałów żałobnych w lichym stanie. 3 1 10
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Archiwum parafjalne.

Składa się z niżej wymienionych dokumentów:
1. Metryki kościelne dawne, urodzonych, zaślubionych i zmarłych od roku 

1690 do 1713 pomieszane razem w jednej księdze.
2. Takież same metryki od roku 1730 do 1749.
3. Metryki zaślubionych od roku 1751 do 1793 w jednej księdze.
4. Księga metryk od roku 1751 do r. 1786.
5. Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych od r. 1786 do 1798.
6. Księga metryk urodzonych, zaślubionych i zmarłych, za czasów Rządu 

Austrjackiego w r. 1798.
7. Akta Urzędnika Stanu Cywilnego od roku 1811 aż do naszych czasów t. j 

do roku 1892.
8. Reskrypt 146 Króla Stefana Batorego z trudnością dający się odczytać, 

opatrzony pieczęcią królewską, wzywający Ks. Piotra Góyskiego, Probosz-
cza Stromieckiego, do stawienia na posiedzenie sądu królewskiego, w sprawie 
dziesięcin, zakwestjonowanych przez Marcina Falenckiego, Podkomorzego 
Sieradzkiego, wydany w Warszawie, feria secunda post festum Conversionis 
S. Pauli Apostoli 147 r 1585. Na reskrypcie, piczęć wyraźnie odciśnięta z or-
łem polskim i pogonią w tarczy. Dookoła napis, Stephanus Dei gratia Rex 
Poloniae, Magnus Dux Lithudniae Prus et C. Princ. Transil 148. Dokument 
podarty. 

9. Dekret 149 Z ygmunta III 150, przysądzający Księdzu Piotrowi Góyskiemu 
Proboszczowi Stromieckiemu, posiadane przezeń grunta, jako własność Kościo-
ła Stromieckiego, zakwestjonowane przedtem, przez Marcina Falenczkiego, 
Podkomorzego Sieradzkiego, Kasztelana Rosterjeńskiego, opatrzony pieczęcią 
królewską dość wyraźnie odciśniętą, wydany w Krakowie feria secunda post fe-
stum Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum 151, z własnoręcznym podpisem 
Z ygmunta z roku 1588. Dokument rozdarty.

10. Dekret Z ygmunta III wydany na imię Ks. Wojciecha Bogułskiego, Pro-
boszcza Stromieckiego, przyznający strumyk Dygę jako własność kościelną 
i dozwalający na wręb w lasach królewskich, kontrsygnowany przez Feliksa 
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Kriskiego 152 Kanclerza Państwa w Warszawie Sabbato post festum S. Petri in 
Vinculis 153 1614 r. Pieczęć dość wyraźna, dokument na pół podarty. 

11. Dekret Jana III wzywający Ks. Wojciecha Opalskiego, Proboszcza Stro-
mieckiego, Kanonika Opatowskiego, do stawienia się przed posiedzeniem Sądu 
Królewskiego w Warszawie, celem wykazania pretensyj Kościoła Stromieckiego, 
do Feliksa Boskiego, dziedzica Stromca w sprawie dochodów i dziesięcin temuż 
Kościołowi przynależnych. Podpis własnoręczny, pieczęć całkiem zniszczona, 
dokument rozdarty. Wydany w Warszawie Sabbato post festum S. Mathiae 
Apostoli et Ewangelistae 154 1694 roku. 

12. Dekret Fryderyka Augusta II 155 w niemieckim języku, opatrzony wła-
snoręcznym podpisem, pieczęć zupełnie zniszczona, wydany w Warszawie pod 
dniem 20 Września 1704 roku, zawierający Exorbitantionum resolutionem 156. 
(Exorbitancja w dawnem prawie polskiem, oznaczała przestępstwo przeciw 
stanowi publicznemu, to wszystko, co z kluby należytej wypada. Vide słownik 
łacińsko-polski Bobrowskiego.).

13. Reskrypt Teodora Potockiego 157 Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Prymasa 
Królewstwa, wzywający pod karą ekskomuniski 158 Pawła Boskiego 159 Woje-
wody Stromieckiego 160, w sprawie wstrzymania przez tegoż dziesięciny na-
leżnej Ks. Franciszkowi Siemińskiemu Proboszczowi Stromieckiemu – ze wsi 
Stromca, Stromieckiej Woli, Niedabyla i Duckiej woli. Wydany w Łowiczu 161 
12 sierpnia 1735 roku. Dokument dość dobrze zachowany. Pieczęć z herbem 
Potockich, Pilawa. 

14. Reskrypt Franciszka Kandyda na Tenczynie hr. Ossolińskiego 162, Bisku-
pa Dardaneńskiego, Suffragana Krakowskiego, Officjata Jeneralnego Gnieź-
nieńskiego, wzywający do stawienia się przed sądem biskupim w Łowiczu, 
oskarżonych przez Ks. Antoniego Rydłowskiego Proboszcza Stromieckiego 
o wycinanie drzew w lesie kościelnym, o zabijanie wróbli, porwanie dwóch wo-
zów plebańskich, a nadto ciężkie pobicie rózgami miejscowego organisty imie-
niem Piotra, w dzień Matki Boskiej Skaplerznej. Oskarżonymi są, szlachta 
Staniszewski i Niezabiłowski. Na dokumencie pieczęć biskupa z herbem Topór. 
Wydany w roku 1743 163 dnia 22 lipca.
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15. Kopja aktu spisanego w Kurji Królewskiej w Warszawie, w którym Ks. An-
toni Rydłowski, Proboszcz Stromiecki występuje przeciwko Bobickim dziedzi-
com Brześciow: Pawłowi Boskiemu Horążemu Czerokiemu 164 dziedzicom Nie-
dabyla, Duckiej Woli, Bożego i Bozkiej Woli – Józefowi Mystkowskiemu 165 
Podsędkowi Czerskiemu, dziedzicowi Bobrku; Marcinowi i Urszuli Wolskim 
Podskarbiemu Opoczyńskiemu, dziedzicowi Brzeskiej Woli i Brześców; – Je-
zierskim współwłaścicielom dobr Brzeska Wola, oraz przeciw Michałowskiemu 
Horążemu Krakowskiemu, dziedzicowi dóbr Pokrzywa położonej w ziemi Czer-
skiej. Akt zawiera oskarżenie wyżej wymienionych, o wstrzymanie dziesięciny 
Kościołowi Stromieckiemu przynależnej, prócz tego Józefa Mystkowskiego oskar-
ża o porwanie plebanowi pary wołów. Wydana pod dniem 8 Sierpnia 1777 r. 

16. Kopia dekretu Sądu Królewskiego w Warszawie, wydana pod dniem  
20 Grudnia 1777 roku, nakazującego Józefowi Mystkowskiemu wynagrodzić 
krzywdy zrządzone i skazująca tegoż na zapłacenie podwójnej kary 14 marek 
polskich Ks. Antoniemu Rydłowskiemu. 

17. Postanowienie Kommisarza do spraw włościanskich, Powiatu Radom-
skiego, Rybaczkowa, wydane pod dniem 6 Października starego stylu 1891 
roku za Nr 97 opatrzone pieczęcią lakową i podpisem, określające granice grun-
tów Kościelnych i wcielające staw urządzony przez dzisiejszego Proboszcza 
Ks. Antoniego Niemotko, oznaczony na planie gruntów literą A.1. do wła-
sności Kościoła Stromieckiego.

18. Dyplom honorowy, wydany w r. 1720 w Częstochowie Wielkiemu Księ-
ciu Jakóbowi, Ludwikowi Protektorowi Paulinów, przyjmujący go do udziału 
w modlitwach i łaskach udzielanych temuż Zakonowi.

19. Akta Ordynacyi djecezalnych rozpoczęte w roku [brak daty – uwaga 
K.K.]

20. Akta spisu ludności parafialnej, do spowiedzi Wielkanocnej i Bierzmo-
wania, rozpoczęte w roku 1891.

21. Akta spisu dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunji Św., rozpoczęte 
w roku 1891.

22. Akta Iwentarzów fundi instructi 166, Kościoła Stromieckiego od roku 
[brak daty – uwaga K.K.]
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23. Księga wizyt Biskupich, nowa od roku 1892.
24. Chronieon 167 czyli księga historyczna dziejów Kościoła i Parafji Stro-

mieckiej, rozpoczęta przez Ks. Michała Słapczyńskiego i w dalszym ciągu pro-
wadzona.

25. Liber Confirmatorum 168 rozpoczęta w roku 1892.
26. Akta łacińskie urodzonych od roku 1887 do 1892 włącznie.
27. Akta łacińskie zaślubionych od roku 1882 do 1891 włącznie.
28. Akta łacińskie zaślubionych od r. 1891 rozpoczęte.
29. Akta łacińskie zmarłych od roku 1888 do 1892 włącznie.
30. Akta podrzutków, ze Szpitala Dzieciątka Jezus, znajdujących się 

w parafji Stromieckiej, rozpoczęte w roku 1892.
31. Akta korrespondencji prywatnej i urzędowej, rozpoczęte w 1892 r.
32. Akta wykazów statystycznych, rozpoczęte w roku 1892 r.
33. Akta świadectw Wójtów Gmin Stromiec i Grabów, do pochowania ciał 

zmarłych, śmiercią nienaturalną, rozpoczęte w roku 1892.
34. Akta świadectw ubóstwa, rozpoczęte w r. 1892 r.
35. Akta przeszkód małżeńskich z zaręczyn powstałych, oraz dyspens pro 

fori interno a casibus reserwatis 169, rozpoczęte w r. 1892.
36. Akta pokut kościelnych, rozpoczęte w r. 1892.
37. Ksiega zapowiedzi, rozpoczęta w roku 1892.
38. Akta memorandorum, in lesia promulgatorum, ab anno 1891 170.
39. Księga aksydensów parafjalnych „jura stolae” 171 od roku 1891.
40. Księga oferty kościelnej, na światło zbieranej od roku 1892.
41. Księga stypendjów mszalnych od roku 1891.
42. Akta kapitałów Kościoła Stromieckiego od roku 1890.
43. Akta funduszu pokładnego 172 od roku 1891.

Cmentarz grzebalny.
Na zachodnio południowej stronie, opodal od Kościoła, znajduje się cmen-

tarz grzebalny, fantastycznych kształtów, mający długości 85 łokci, szerokości 
73 sążnie, cały kamieniem polnym ogrodzony. Mur ten przedstawia się bardzo 
licho.
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Opis zabudowań plebańskich.
Dom Plebana, wybudowany z drzewa rzniętego, przez Ks. Michała 

Słapczyńskiego, Proboszcza Stromieckiego, na fundamencie z głazów polnych. 
W skutek nędznej budowy i niedopilnowania robotników, groził zupełną ruiną. 
Dzisiejszy Proboszcz, Ks. Antoni Niemotko, zajął się energicznie restauracją 
całego domu i własnym prawie kosztem, doprowadził do należytego porządku. 
Mieszkanie Plebana składa się z siedmiu pokoi, dwóch sieni, dwóch kuchni, 
spiżarni i góry. Wszystkie pokoje wewnątrz oszabrowane 173 z sufitami. Ze-
wnątrz cały dom obity deskami heblowanemi. Na zachodniej stronie plebanji, 
znajduje się werenda, wsparta na czterech kolumnach dębowych, blachą żela-
zną pokryta. Dach na całej plebanji gontowy. Dookoła obwiedziony rynnami, 
z blachy cynkowej. Na wschodniej i południowej stronie, przybudowane dwie 
przystawki drewniane, gontem kryte i oszklone. Dom Plebana oszacowany 
i zabezpieczony na summę rs: [brak kwoty – uwaga K.K.]

Dom Wikarjusza.
Na południe, o kilkadziesiąt kroków od Kościoła znajduje się mieszkanie 

Wikarjusza, dawny folwark plebanów Stromieckich. Mieszkanie Wikarego 
składa się z trzech pokoi, kuchni, spiżarni, góry i piwnicy. Na maleńkiem po-
dwórzu, wystawiona stajnia, obora i drwalnia, wszystko pod jednym dachem 
słomianym. Dach na mieszkaniu Wikarego, gontowy, lichy. W ogóle, cały Wi-
karjat wymaga gruntowej restauracji. 

Dom dla Organisty.
Znajduje się tuż obok Wikarjatu, cały z drzewa grożący ruiną i zawaleniem. 

Mieszkanie organisty składa się z jednej izby, sieni, góry i stodółki, wszystko 
słomą kryte.

Dom dla zakrystjana 174.
Drewniany, słomą kryty, składa się z jednej izby, komory, sieni i drwalni, 

grozi ruiną.
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Budynki ekonomiczne Plebana.
Składają się z jednej stodoły i spichrza z bali rżniętych, słomą pokrytych, no-

wych, wystawionych kosztem dzisiejszego Proboszcza, oraz z wozówki piętro-
wej, drwalni pod jednym dachem gontowym i stajni i obór, pod drugim dachem 
gontowym. Wszystkie wymienione budynki ekonomiczne, wystawione zostały 
staraniem i kosztem Ks. Antoniego Niemotko. Na maleńkiem podwórzu, tak-
że jego kosztem wybitą została studnia z pompą i dwoma rurami żelaznemi, 
ocembrowana. Wszystkie zabudowania znajdują się w należytym porządku. 
Oszacowane i zabezpieczone na summę rs:

1. Stodoła na summę rs: [brak kwoty – uwaga K.K.]
2. Spichrz na summę rs: [brak kwoty – uwaga K.K.]
3. Wozownia piętrowa na rs: [brak kwoty – uwaga K.K.]
4. Stajnie i obory na rs: [brak kwoty – uwaga K.K.]
 Razem rs: [brak kwoty – uwaga K.K.]

Opis gruntów do Probostwa Stromiec należących.
Według planu pomiarowego, sporządzonego w roku 1892 własność Kościoła 

Stromieckiego przedstawia się, jak następuje:
1. Staw, urządzony staraniem dzisiejszego Proboszcza, zajmuje przestrzeń 

226 prętów 175, zarybiony.
2. Pod zabudowaniami zajęta jest przestrzeń obejmująca 156 prętów.
3. Dwie sadzawki, wśród zabudowań ekonomicznych, przebrane i urządzo-

ne kosztem dzisiejszego Proboszcza, zajmują 16 prętów. 
4. Ogród owocowy na nowo założony i urządzony, kosztem dzisiejszego Pro-

boszcza, dookoła ogrodzony, zajmuje 1 morgę  176 i 106 prętów.
5. Pole orne za ogrodem owocowym, całe ogrodzone 5 morgów i 261 prętów.
6. Pólką za organistą, zajmuje 154 prętów.
7. Łąka sąsiadująca z gruntem Polesiaka, obejmuje 1 morgę i 212 prętów.
8. Stowy na polach i łące – 171 prętów.
W ogóle grunta należące do Plebana Stromieckiego obejmują przestrzeń  

11 morgów i 102 prętów.
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9. Do tego zaliczyć należy, stawek zakupiony na własność Kościoła Stro-
mieckiego, od Aleksandra Szymańskiego, przez dzisiejszego Proboszcza,  
Ks. Antoniego Niemotko za summę rs. [brak kwoty – uwaga K.K.] nie objęty 
planem pomiarowym.

Odpusty.
W Kościele parafjalnym Stromieckim bywają odpusty w dni następujące:
1. W dzień S. Mikołaja Biskupa 6 grudnia.
2. W dzień S. Walentego Kapłana i Męczennika 14 lutego.
3. W dzień S. Jana Chrzciciela 24 czerwca, tytuł Kościoła.
4. W dzień S. Anny 26 lipca.
Piśmiennych jednak dowodów odpustów przez stolicę apostolską na dni po-

wyższe udzielonych, Kościół Stromiecki nie posiada. 
We wszystkie znaczniejsze uroczystości Najświętszej Panny nabożeństwo 

parafialne odbywa się z wystawieniem Sanctissimi a primis vesperis 177, na 
co istnieje specjalny indult 178, Jego Ekxellencji Ks. Biskupa Sandomierskiego, 
z dnia [brak daty – uwaga K.K.]

Jako dowody udzielonych niegdyś przez Sw. Stolicę Apostolską, dla Kościoła 
Stromieckiego odpustów, dotąd nie odnowionych, istnieją na gruncie w orygi-
nale:

1. Dekret Klemensa XIII 179 Papieża, udzielający odpust zupełny tym, któ-
rzy dopełniwszy przepisanych warunków, odwiedzą Kościół parafjalny Stro-
miecki, pod tytułem Narodzenia Najświętszej Panny i w dzień S. Anny. Od-
pust ten udzielany został na lat 10 w Rzymie d. 16 czerwca 1766 roku.

2. Dekret Benedykta XIV 180 Papieża, na pergaminie, wydany w Rzymie 
apud S. Mariam Majorem 181 pod dniem 18 Kwietnia 1758 roku, udzielający 
odpust zupełny, tym którzy dopełniwszy przepisanych warunków Kościół Stro-
miecki pod tytułem S. Jana Chrzciciela lub jego kaplice odwiedzą w dni Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny, w dzień Narodzenia S. Jana Chrzciciela 
lub w dzień S. Anny. Odpust udzielony został na lat 7. 

Powyższe odpusty nie były dotąd ponawiane.
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3. Dekret Mikołaja z Bożej i Stolicy Apostolskiej Łaski Arcybiskupa 
Mityleńeńskiego 182, Prałata Domowego Klemensa XIII Papieża, Nuncju-
sza Apostolskiego, udzielający odpust siedmiu lat i tyleż kwadragen 183, w dzień 
Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny (Consolationis B.M.V. 184) praw-
dopodobnie in festo Apparitionis B.M.V. de Bono Consilio 185 26 Kwietnia. 
Odpust ten udzielony został w Warszawie na 5 lat, pod dniem 4 Sierpnia 1759 
roku, dotąd nie ponowiony. 

Wioski 
wchodzące w skład Parafji Stromieckiej.

Parafja Stromiecka, składa się z wiosek, z których jedne leżą w obrębie po-
wiatu i dekanatu Radomskiego, drugie w obrębie powiatu i dekanatu Kozie-
nieckiego. 

Do powiatu Radomskiego, gminy Stromiec należą wsie następujące: 
1. Budy Augustowskie.
2. Bobrek Stary.
3. Bobrek Nowy.
4. Byki vel 186 Mokry Las.
5. Grabowy Las.
6. Ksawerów Stary.
7. Ksawerów Nowy.
8. Marjanki.
9. Niedabyl Stary.
10. Niedabyl Nowy.
11. Nentne.
12. Pietrusin.
13. Piróg.
14. Stromiec.
15. Stachów.
16. Pokrzywa.
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17. Starawieś.
18. Jendrzejów.
19. Brześce.
20. Zachmiel.
21. Wola Stromiecka.
22. Zagajnik.
23. Zabagnie.
24. Wola Ksawerowska.

Do powiatu Kozienieckiego, gminy Grabów nad Pilicą należą wioski nastę-
pujące: 

1. Boże Małe.
2. Boże Duże.
3. Brud.
4. Boska Wola.
5. Białogóra. 
6. Budy Boskowolskie.
7. Augustów 187.
8. Dąbrówki.
9. Ducka Wola.
10. Ignacówka.
11. Krzemień.
12. Gać 188.
13. Modrzewnica.
14. Zator.
15. Stanisławów.
Gmina znajduje się w Bożem Dużym.
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Ludność

Parafji Stromieckiej według spisu z roku 1892 oraz odległość wiosek od 
Stromca w wiorstach 189.

N porząd. Nazwa Wioski. Mężczyzn. Kobiet. Razem Odległość od Stromca.

1. Augustów 59 64 123 7 wiorst

2. Budy Augustowskie 85 75 160 7

3. Boże Małe 116 122 238 6

4. Boże Duże 176 181 357 7

5. Boska Wola 261 303 564 9

6. Biała Góra 24 25 49 10

7. Brud 6 3 9 7

8. Budy Boskowolskie 68 65 133 8

9. Bobrek Nowy i Stary 359 345 704 3 wiorsty

10. Baraki Stromieckie 15 19 34 3

11. Byki vel Mokry Las 98 89 187 2

12. Brześce 152 150 302 6

13. Dąbrówki 43 41 84 8

14. Ducka Wola 168 167 335 4

15. Grabowy Las 44 48 92 3

16. Gać 24 24 48 7

17. Ignacówka 12 16 28 2

18. Jendrzejów 51 56 107 6

19. Ksawerów Stary 205 226 431 2

20. Ksawerów Nowy 73 71 144 2

21. Krzemień 54 60 114 10

22. Modrzewnia 14 11 25 7

23. Niedabyl Stary i Nowy 181 173 354 3



oPis historyczny Kościoła Parafjalnego w stromcu

40

N porząd. Nazwa Wioski. Mężczyzn. Kobiet. Razem Odległość od Stromca.

24. Pokrzywa 36 34 70 5

25. Piróg 154 154 308 2

26. Pietrusin 23 26 49 1

27. Stromiec 338 351 689 -

28. Starawieś 76 77 153 3

29. Stachów 25 23 48 3

30. Stanisławów 37 44 81 7

31. Marjanki 82 62 144 2

32. Wola Stromiecka 132 139 271 2

33. Wola Ksawerowska 44 49 93 3

34. Zachmiel 41 46 87 2

35. Zabagnie 21 18 39 2

36. Zagajnik 31 31 62 2

37. Zatór 25 37 62 10

Razem 3403 190 3435 191 7134 192

Dziesięciny
dawniej przez Plebanów Stromieckich pobierane

1. Dziesięcina z Bożego Dużego dworska, ułożona na żyto korcy 193 11  
garncy 194 3.

2. Dziesięcina włościańska z tejże wsi, ułożona na żyto korcy 8 garncy 17.
3. Dziesięcina dworska ze wsi Bozka Wola, ułożona na żyto korcy 8  

garncy 17.
4. Dziesięcina włościańska z tejże wsi, korcy 5.
5. Dziesięcina dworska ze wsi Ducka Wola korcy 3 garncy 2.
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6. Dziesięcina włościanska z tejże wsi korcy 6.
7. Dziesięcina ze wsi Brzeska Wola korcy 8.
8. Dziesięcina ze wsi Brzesców korcy 9.
9. Dziesięcina dworska z Niedabyla korcy 7 garncy 7.

10. Włoścjańska z tejże wsi korcy 7 garncy 25.
11. Dziesięcina z Bobrku, podług komplanacji 195 biskupiej w roku 1767 

dnia 20 Listopada, zamieniona na pieniądze w summie 150 złp.
12. Dziesięcina z Pokrzywy należała się w naturze, lecz dziedzice jej nie 

oddawali.
13. Dziesięcina z mocy darowizny Arcybiskupa Gnieźnieńskiego z roku 

1428 należąca do Stromca, pobieraną była w dawnych czasach przez Plebana 
w Konarach w Województwie Mazowieckiem, z jakiego tytułu nie wiadomo. 
Po dokonanej w kraju reformie, taż dziesięcina do kassy Rządowej przelaną 
została.

14. Na zasadzie tegoż samego przywileju, dziesięcina ze wsi Wola Stro-
miecka zapisaną została, którą również jak pierwszą Kassa Rządowa odbiera. 
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Przypisy

1 W świadomości lokalnej głęboko zakorzeniło się przekonanie, że nazwa 
miejscowości Stromiec pochodzi od strumienia przepływającego przez osadę. 
Ta teza wielokrotnie powielana jest na łamach literatury. Przywołano ją rów-
nież w Opisie historycznym Kościoła parafjalnego w Stromcu. Jednak prof. dr hab. 
Krzysztof Skupieński w Objaśnieniu i uzasadnieniu historyczno-heraldycznym 
projektu herbu gminy Stromiec twierdzi, za prof. Stanisławem Rospondem, że 
nazwę wsi należy wywodzić od staropolskiego zwrotu strom, które oznaczało 
wysokie drzewo lub wzniesienie. Tę tezę – obok innych – przedstawiał już 
Henryk Morawski w artykule pt.: Z dziejów 750-lecia Stromca (szkic) opubli-
kowanym w pracy zbiorowej Stromiec: 750 lat osady i parafii wydanej w 1992. 
W Objaśnieniu i uzasadnieniu historyczno-heraldycznym projektu herbu gmi-
ny Stromiec, stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.265.2014 
Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projek-
tów: herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Stromiec m.in. 
czytamy: Ponieważ ukształtowanie terenu w okolicach Stromca raczej nie obfituje 
w stromizny, to genezę nazwy miejscowej należy najpewniej wiązać z faktem, że 
był on osadą śródleśną położoną wśród wyniosłych i majestatycznych drzew. Ten 
czynnik znalazł swoje odzwierciedlenie również w herbie gminy Stromiec 
ustanowionym przez Radę Gminy w 2015 r. Autor koncepcji heraldycznej 
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński oraz współpracujący z nim społecznie hi-
storyk Karol Kucharski uwzględnili w herbie dostojne drzewo. Symbolem 
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gminy Stromiec jest w błękitnym polu tarczy dąb złoty z czarną majuskułą S 
wyciosaną na pniu. Złoty dąb zatem bezpośrednio odnosi się do nazwy miej-
scowości Stromiec pochodzącej od dawnego określenia drzewa. Jest to więc 
tzw. herb mówiący. Podkreśla to – jak czytamy w opracowaniu heraldyczno-
-historycznym – duża litera (majuskuła) S, która w XVIII w. stanowiła znak 
graniczny ciosany na pniach drzew Puszczy Stromieckiej.

2 Janusz I Stary (ok. 1346–1429), książę mazowiecki z dynastii piastowskiej 
nazywany w literaturze również Starszym. Około 1373/1374 r. objął we wła-
danie ziemię warszawską, ciechanowską, łomżyńską, makowsko-różańską 
i zakroczymską. Od 1381 r. był również panem ziemi czerskiej i wyszogrodz-
kiej. Przez pewien czas dzierżył władzę w ziemi wiskiej (1373/1374–1381 
i 1402–1429). Okresowo panował także na Podlasiu (1382/1383 i 1390–
1404/1405). W 1410 r. brał udział w bitwie pod Grunwaldem, gdzie stojąc na 
czele rycerstwa mazowieckiego wsparł wojska polskie i litewsko-ruskie. Dożył 
prawdziwie sędziwego – jak na realia średniowiecza – wieku stając się naj-
dłużej żyjącym Piastem mazowieckim. Chwalebną opinię księciu Januszowi 
wystawił kronikarz Jan Długosz, według którego był to człowiek wybitny, naj-
mądrzejszy wśród współczesnych książąt. (…) nazywany zwierciadłem i wzorem 
dla innych.

3 Czorsk wł. Czersk – wieś w województwie mazowieckim, nieopodal Góry 
Kalwarii, na lewem brzegu Wisły. Jedna z najstarszych osad na Mazowszu, 
która w średniowieczu pełniła rolę grodu obronnego oraz siedziby książęcej. 
Czersk był niegdyś stolicą udzielnego księstwa czerskiego. Miała tu swoją sie-
dzibę kasztelania oraz archidiakonat. Zmiana koryta Wisły i przeniesienie sie-
dziby książęcej do Warszawy zahamowały jego rozwój. O dawnej potędze osa-
dy przypomina znajdujący się w miejscowości gotycki zamek przebudowywany 
w okresie nowożytnym, z którego rozciąga się piękny widok na dolinę Wisły.

4 Nie jest znane źródło, na którego podstawie w Opisie historycznym Kościoła 
parafjalnego w Stromcu stwierdzono, że w osadzie wybudowano kościół około 
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roku 1408. Informacji tej nie należy zatem traktować jako pewnej. Bardziej 
prawdopodobną datą jest rok 1426, który podają miejscowe akta parafialne. Na 
wewnętrznej stronie okładki księgi chrztów parafii Stromiec, obejmującej lata 
1751–1786, znajdziemy adnotację w języku łacińskim, której jeden z fragmen-
tów po przetłumaczeniu brzmi: Według tego, jak doszedłem, tak i zapisuję, stary 
kościół zbudowany był Roku Pańskiego 1426. Erekcja potwierdzona Roku Pańskie-
go 1478. Wydaje się, że zapis ten można uznać za wiarygodny, zwłaszcza że 
w dokumencie wizytacji dziekańskiej parafii stromieckiej z 1820 r. czytamy, że 
kościół w Stromcu zbudowany został ok. roku 1428, a w publikacji autorstwa 
ks. dr. Władysława Kłapkowskiego pt.: Działalność kościelna biskupa Wojciecha 
Jastrzębca wydanej w 1932 r. odnajdziemy następującą informację, opartą na 
źródłach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Kapitulnym w Gnieź-
nie: Prawdopodobnie za czasów Jastrzębca doszła do skutku fundacja kościoła para-
fialnego w Stromcu, gdyż arcybiskup nadając w 1428 r. temu kościołowi dziesięcinę 
w Borku i Paszowej Woli, zaznacza, iż jest to kościół nowo fundowany „ecclesie paro-
chiali in Stromyecz nove fundacionis”.

5 Zygmunt I Stary (1467–1548), król Polski i wielki książę litewski od 1506 r. 
Zanim zasiadł na tronie polskim z nominacji swojego brata Władysława Ja-
giellończyka, pełnił władzę w księstwie głogowskim i opawskim, a następnie 
był namiestnikiem całego Śląska. Jako monarcha Polski opierał swoje rządy na 
senacie. Był krytycznie nastawiony do przywilejów szlacheckich. Podejmował 
inicjatywy mające na celu zreformowanie systemu monetarnego i prawa. Dbał 
o rozwój miast. Zwiększył dochody z dóbr królewskich. Znany był z prowa-
dzenia rozważnej polityki zagranicznej. Prowadził wojnę z Krzyżakami, która 
zakończyła się klęską zakonu i podporządkowaniem Polsce – jako lenno – 
Prus. Po śmierci ostatnich Piastów mazowieckich włączył Mazowsze do Ko-
rony. Był mecenasem sztuki. 

Opis historyczny Kościoła parafjalnego w Stromcu w nawiązaniu do monar-
chy panującego w roku 1408 zawiera błąd. Na tronie polskim – bo o niego 
zapewne chodzi – zasiadał wówczas Władysław Jagiełło. Należy pamiętać, że 
król nie miał pełnej kontroli nad Księstwem Mazowieckim, które w tamtym 
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okresie było odrębnym organizmem państwowym, stanowiącym jedynie len-
no Królestwa Polskiego. Rozbicie dzielnicowe do którego doszło w XII w., 
spowodowało podział ziem polskich między książąt piastowskich. Ponowne 
zjednoczenie, do jakiego doprowadził w XIV w. Władysław Łokietek, nie ob-
jęło jednak m.in. Mazowsza, które wraz z wchodzącą w jego skład ziemią 
stromiecką powróciło w granice Królestwa Polskiego dopiero w roku 1526.

6 Informacja jakoby w 1142 r. istniała w Stromcu parafia jest błędna. W Opi-
sie historycznym Kościoła parafjalnego w Stromcu oparto się na wiadomości 
zawartej w miejscowej księdze historycznej. Być może powołano się tu na 
tzw. Chronieon czyli księgę historyczną dziejów Kościoła i Parafji Stromieckiej, 
która została rozpoczęta przez księdza Michała Słapczyńskiego [proboszcz 
parafii Stromiec w latach 1861–1891 – przyp. K.K.]. Wiadomym jest, że owa 
księga historyczna była kontynuowana przez księdza Niemotkę. Informację 
o niej znajdziemy w niniejszym wydawnictwie, w części zawierającej spis do-
kumentów znajdujących się w archiwum parafialnym. Kwerendy wykonane 
w ostatnich latach w archiwum parafialnym nie wykazały, by jego częścią 
był Chronieon, ślad po nim zaginął. Pozostaje zatem tajemnicą, co zawierał 
i czy informacje, które w nim figurowały były poparte źródłowo. Należy rów-
nież wziąć pod uwagę przypuszczenie, że data 1142 mogła zostać zapisana 
omyłkowo. We wstępie do najstarszej księgi ziemi czerskiej wydanej drukiem 
w 1879 r., a więc w okresie sprawowania funkcji proboszcza parafii Stromiec 
przez ks. Michała Słapczyńskiego, poprzednika ks. Niemotko, znajdziemy in-
formację, że parafię w Stromcu założono w 1242 r. Niewykluczone zatem, że 
doszło do pomyłki, tym bardziej, że rok 1142, w którym rzekomo miałaby 
już istnieć w Stromcu parafia nie jest wymieniany w innych publikacjach lub 
źródłach, nie zakorzenił się również w lokalnej tradycji. Pomyłki w zapisie 
daty, czyli zastąpienie cyfry 2 cyfrą 1, mógł zatem dokonać sporządzający Opis 
historyczny Kościoła parafjalnego w Stromcu lub ją zwyczajnie powielić za ową 
miejscową księgą historyczną. 

Rok 1242 został powszechnie przyjęty przez miejscową ludność jako po-
czątek istnienia parafii. W 1992 r. miały miejsce obchody 750-lecia założenia 
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osady i parafii Stromiec. Jubileusz był okazją do m.in. wydania publikacji hi-
storycznych, dotyczących przeszłości miejscowości. Zarówno Stromiec: 750 lat 
parafii autorstwa ks. Stanisława Makarewicza, jak i publikacja zbiorowa Stro-
miec: 750 lat osady i parafii wydatnie wpłynęły na ukształtowanie wśród spo-
łeczności lokalnej poglądu, że parafia w Stromcu została założona w 1242 r. 
Tymczasem są co do tego duże wątpliwości. Wyniki kwerend źródłowych, 
wykonanych przez historyka Karola Kucharskiego oraz analizy wydawnictw 
źródłowych, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Krzysztofa Skupieńskiego 
na potrzeby opracowania projektu herbu gminy Stromiec, podważają dotych-
czasowy pogląd. Oto, co czytamy w Objaśnieniu i uzasadnieniu heraldyczno-
-historycznym projektu herbu gminy Stromiec autorstwa prof. dr. hab. Krzysztofa 
Skupieńskiego: Miejscowa tradycja historyczna pielęgnuje wątek, według którego 
parafia powstała w 1242 r. Nie udało się jednak odnaleźć żadnych źródeł historycz-
nych, które popierałyby tę informację. Występuje ona tylko w literaturze. Pierwszym 
zdaje się był Jan Tadeusz Lubomirski, wydawca najstarszej księgi ziemi czerskiej, 
która ukazała się drukiem w 1879 r. We wstępie stwierdził, że kościół i parafia 
w Stromcu założone były w 1242 r. Nie podał jednak skąd zdobył tę wiadomość. Za 
nim powtórzył to w 1887 r. Oskar Kolberg, następnie Jan Wiśniewski w r. 1911. 
Tak weszła ona do obiegu w miejscowej tradycji historycznej. Póki jednak nie uda 
się ustalić źródła, z którego swą wiedzę zaczerpnął J.T. Lubomirski, sprawa wy-
maga dalszych badań.

W rachunkach świętopietrza zachowanych z początków panowania Kazimie-
rza Wielkiego, zwłaszcza z 1337 r., wśród parafii archidiakonatu kurzelowskiego 
archidiecezji gnieźnieńskiej nie ma Stromca. Pojawia się na kartach „Księgi uposa-
żeń” tejże diecezji opracowanej w latach 1511–1523. Parafianie stromieccy płacili 
wtedy świętopietrze razem z parafianami w Jasionnej, gdzie parafię odnotowano 
już w 1337 r. To może wskazywać, że początkowo obejmowała ona również Stro-
miec, odległy w linii prostej o nieco ponad 12 km. Z tekstu wspomnianej księgi 
dowiadujemy się, że kościół w Stromcu jest filialny (ecclesia filiali in Stromyecz) 
wobec parafii w Jasionnej, czyli, że od niej pochodzi. 

(…) W wizytacji przeprowadzonej przez dziekana jedlińskiego w 1820 r. 
mamy informację, że pierwszy kościół w Stromcu został wzniesiony przez 
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jego fundatorów, czyli książąt mazowieckich w [około – sprostowanie K.K.] 
1428 r. Można zatem przyjąć udokumentowany pogląd, że nastąpiło to naj-
później w tym właśnie roku, a fundatorem i patronem paraf ii był książę Ja-
nusz I.

Tezę co do młodszego jak dotychczas sądzono rodowodu stromieckiej pa-
rafii wzmacnia także informacja, jaką zawierają akta kapituły gnieźnieńskiej 
znajdujące się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Jeden z prze-
chowywanych tam dokumentów wspomina, że arcybiskup Wojciech Jastrzę-
biec nadał w 1428 r. kościołowi w Stromcu dziesięcinę w Borku i Paszowej 
Woli. W tym źródle historycznym nadmieniono, że kościół w Stromcu jest 
nowo fundowany ecclesie parochiali in Stromyecz nove fundacionis. Na podsta-
wie tego dokumentu ks. dr Władysław Kłapkowski w publikacji Działalność 
kościelna biskupa Wojciecha Jastrzębca wydanej w 1932 r. stwierdza: Prawdo-
podobnie za czasów Jastrzębca doszła do skutku fundacja kościoła parafialnego  
w Stromcu.

W świetle powyższych informacji duże znaczenie dla ustalenia prawdopo-
dobnej daty założenia parafii w Stromcu ma anonimowy wpis wykonany w ję-
zyku łacińskim na wewnętrznej stronie okładki księgi chrztów parafii Stro-
miec obejmującej lata 1751–1786. Owa adnotacja, pochodząca z XVIII w., 
w tłumaczeniu na język polski brzmi: Według tego, jak doszedłem, tak i zapisuję, 
stary kościół zbudowany był Roku Pańskiego 1426. Erekcja potwierdzona Roku 
Pańskiego 1478. Przypuszczać można, że z tą adnotacją zapoznał się autor ar-
tykułu opublikowanego w częściach na łamach trzech numerów „Gazety Ra-
domskiej” w październiku 1895 r. Artykuł, który został podpisany inicjałami 
K. W. J. S. w pierwszej swojej części – zamieszczonej w numerze 80 – zawiera 
taką oto wiadomość: Jeżeli parafia ma istnieć od wieku XIII, musiał zarazem 
być i jakiś kościół. Ale tego na miejscu sprawdzić nie można. Pewnem jest to, że 
w roku 1426, wybudowano z drzewa kościół, a erygowano w 1478. Czy to był już 
drugi, czy dopiero I-szy kto to może wiedzieć. Wspominają poprzednicy o jakimś 
dokumencie erekcyi parafii w XV wieku, ale dokumentu tego już nie ma. Już zatem 
w końcu XIX w. były wątpliwości co do XIII-wiecznych korzeni stromieckiej 
parafii. 
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Łaciński zapisek uczyniony na okładce XVIII-wiecznej księgi chrztów na-
biera dużego znaczenia, jeśli skonfrontujemy go z ww. opinią ks. dr. Kłap-
kowskiego, opartą na dokumencie ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie, a także wiadomościami zawartymi w aktach wizytacji z 1820 r. 
i analizami rachunków świętopietrza oraz Księgi uposażeń archidiecezji gnieź-
nieńskiej z lat 1511–1523, które sugerują znacznie późniejszą, niż to jest 
powszechnie przyjęte, datę założenia stromieckiej parafii. Co ciekawe, Opis 
historyczny Kościoła parafjalnego w Stromcu przekazuje pogląd, że pierwotny 
Kościół w Stromcu wystawił książę Janusz I, wnioskując to na podstawie 
przytaczanej wzmianki z kroniki Macieja Miechowity. Historyczne początki 
parafii osadza zatem w I poł. XV w. 

Powyższe informacje zmuszają nas do poruszania się w sferze domysłów, 
nie pozwalając na precyzyjne (i pewne) określenie roku powstania parafii. Wy-
daje się jednak za prawdopodobne, że parafię w Stromcu założono w 1426 r., 
a najpóźniej w roku 1428. 

7 Archiwum Pałaty Leśnej w Radomiu – najpewniej określenie to dotyczy 
Izby Skarbowej Radomskiej, która tak jak dziewięć innych Izb w Królestwie 
Polskim, powstała z dniem 1 lipca 1869 r. na mocy ukazu z 26 marca 1869 r. 
jako gubernialny „zarząd” skarbowy Ministerstwa Finansów bezpośrednio mu 
podlegający. Do kompetencji Izb Skarbowych należało: obliczanie i pobór 
państwowych podatków i opłat, nadzorowanie wpływu dochodów i wydat-
ków państwowych, zarząd kasami skarbowymi i nadzór nad wykonywaniem 
przepisów o prowadzeniu handlu i przemysłu oraz m.in. zarządzanie dobra-
mi i lasami rządowymi, w tym majątkami należącymi uprzednio do Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Począwszy od 1885 r. kompetencje Izb Skarbowych 
w tym zakresie przejął Zarząd Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kie-
leckiej, Lubelskiej i Siedleckiej. Do tego Zarządu przekazywano od 1885 r. 
przejęte oraz wytworzone w Radomskiej Izbie Skarbowej akta i materiały 
kartograficzne. Radomska Izba Skarbowa i podległe jej kasy skarbowe zostały 
zlikwidowane z dniem 1 maja 1918 r. na mocy rozporządzenie Komisarza 
Ludowego Finansów.
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8 Maciej Miechowita (1457–1523), historyk, lekarz, wielokrotny rektor Aka-
demii Krakowskiej. Studiował w Krakowie, Pradze, Padwie, Florencji, Rzy-
mie i Mirandoli. Podczas lat nauki zdobył m.in. stopień doktora medycyny. 
W Krakowie, w latach 1500–1505, prowadził wykłady z medycyny, ciesząc się 
opinią znakomitego lekarza. Swoją służbę medyczną pełnił m.in. na dworze 
królewskim. Ośmiokrotnie sprawował funkcję rektora Akademii Krakowskiej 
inicjując szereg reform mających podnieść poziom nauczania, dyscypliny i or-
ganizacji uczelni. Był również założycielem szkoły w Miechowie. Wykazywał 
się troską o krakowskie szkoły parafialne i ubogą młodzież. Był członkiem 
rady miejskiej w Krakowie. Choć napisał kilka prac o charakterze medycz-
nym, to do historii przeszedł przede wszystkim jako autor słynnego w całej 
Europie dzieła o treści geograficznej Traktat o obojgu Sarmacjach opubliko-
wanego w 1517 r. i kroniki wydanej w 1519 r. (w Opisie historycznym Kościoła 
parafjalnego w Stromcu błędnie przyporządkowano jej wydanie do roku 1512). 
Tę ostatnią pracę oparł na informacjach zaczerpniętych od Długosza, jednak 
jej końcową część, obejmującą lata 1480–1506, napisał samodzielnie. Wkrótce 
po jej ukazaniu zauważono fragmenty godzące w rodzinę królewską i senat – 
po ich usunięciu kronika wyszła ponownie drukiem w 1521 r.

9 Wojciech h. Jastrzębiec (ok. 1362–1436), arcybiskup, kanclerz wielki ko-
ronny. Prawdopodobnie studiował za granicą. W latach 1385–1397 jako 
współpracownik kancelarii królewskiej zyskał wiele beneficjów. W 1397 r. zo-
stał kanclerzem królowej Jadwigi i w jej imieniu w 1399 r. posłował do papie-
ża Bonifacego IX. Również w 1399 r. został biskupem poznańskim. W 1409 r. 
wziął udział w synodzie w Cividale del Friuli. W latach 1412–1423, pełniąc 
funkcję kanclerza wielkiego koronnego króla Władysława Jagiełły, dał się 
poznać jako zdecydowany przeciwnik zakonu krzyżackiego. W 1412 r. ob-
jął biskupstwo krakowskie, zaś w 1423 r. został arcybiskupem gnieźnieńskim.

Adalbert to łaciński odpowiednik popularnego imienia Wojciech. Podo-
bieństwo łacińskiej formy imienia Wojciech do imienia Albert było zapew-
ne powodem, dla którego w tekście Opisu historycznego Kościoła parafjalnego 
w Stromcu biskup został błędnie nazwany Albertem. 
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10 Kolegiata – w Kościele katolickim świątynia, przy której istnieje kapituła 
czyli wspólnota kanoników. Erygowana była przez papieża na prośbę lub za 
wiedzą ordynariusza. Kolegiaty były wznoszone od końca XI w. Charakte-
rystyczną cechą wielu kolegiat jest wydłużone prezbiterium, które mieściło 
stalle dla członków kolegium. Kolegiaty powstawały również poprzez nadanie 
tego tytułu kościołom parafialnym. 

11 Prepozytura – probostwo kościoła kapitulnego lub kolegiackiego, na któ-
rego czele stał prepozyt zajmujący się administracją majątkową. Prepozytura 
była pierwszą godnością w kapitułach od początku ich istnienia.

12 Kustodia – jednostka administracyjna w zakonach franciszkańskich ana-
logiczna do prowincji i, w sposób określony przez prawo własne, zależna od 
prowincji macierzystej lub przełożonego generalnego. Jej przełożony – ku-
stosz – należy do wyższych przełożonych.

13 We wspomnianym w Opisie historycznym Kościoła parafjalnego w Strom-
cu fragmencie kroniki Macieja Miechowity nie znajdziemy nawiązania do 
miejscowości Stromiec. Twierdzenie, że pierwotny kościół w Stromcu wysta-
wił książę mazowiecki Janusz, ponieważ w Warszawie ufundował kolegiatę, 
w Tarczynie prepozyturę, a w Warce kustodię jest nadinterpretacją. Istnieją 
inne przesłanki każące zakładać, że wspomniany książę Janusz był faktycznie 
fundatorem pierwszego kościoła w Stromcu, o czym szerzej w przypisie nr 6.

14 Jan Stanisław Załuski – nie jest znany biskup kijowski o takich imio-
nach. Za to godność biskupa kijowskiego od 1759 r. piastował Józef Andrzej 
Załuski (1702–1774). Kształcił się on najpierw w szkołach pijarskich, a na-
stępnie w celach edukacyjnych podróżował po Niemczech, Holandii i Fran-
cji. Studiował w Paryżu i Rzymie. W Akademii Krakowskiej zdobył tytuł 
doktora obojga praw. W 1727 r. przyjął święcenia kapłańskie. Objął liczne 
funkcje duchowne. Angażował się również w życie społeczne, kulturalne i po-
lityczne. Pasjonował się prawem, genealogią, historią i teatrem. Stworzył wraz 
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z członkami rodziny Bibliotekę Załuskich. W 1767 r. zaprotestował prze-
ciwko narastającym w państwie wpływom rosyjskim, za co został porwany 
i wywieziony do Kaługi pod Moskwą. Powrócił do Polski w 1773 r. Bratem 
Józefa Andrzeja Załuskiego był Andrzej Stanisław Załuski (1695–1758) ab-
solwent Uniwersytetu Sapienza, gdzie w 1717 r. uzyskał doktorat obojga praw. 
W kraju związany był z Familią Czartoryskich. Popierał Stanisława Lesz-
czyńskiego, za co został uwięziony przez Rosjan. Po opuszczeniu więzienia 
współpracował z królem Augustem III. Był biskupem płockim, łuckim, cheł-
mińskim i krakowskim. W latach 1735–1746 był wielkim kanclerzem koron-
nym. Przyczynił się do rozwoju małopolskiego górnictwa i hutnictwa. Zajął 
się również reformą Akademii Krakowskiej. Przebudował katedrę wawelską 
i odnowił kościół w Jedlińsku.

15 Biskup Suffragan wł. biskup sufragan – w znaczeniu ścisłym ordynariusz 
diecezji podległej metropolicie, potocznie biskup pomocniczy.

16 Jedlińsko, obecnie Jedlińsk – niegdyś miasto, założone w 1530 r. na prawie 
magdeburskim przez Mikołaja Jedlińskiego na gruntach wsi Jedlanka. Był 
ośrodkiem braci polskich, którzy zostali stąd usunięci. Ich szkołę przemiano-
wano na liceum katolickie działające do 1655 r. Został zniszczony w czasie 
potopu szwedzkiego, który zahamował rozwój miasta. W 1869 r. utracił prawa 
miejskie. Z Jedlińskiem związani są przedstawiciele rodziny Załuskich – Józef 
Andrzej i Andrzej Stanisław. Ten ostatni, w poł. XVIII w., gruntownie odre-
staurował i przebudował znajdujący się tu kościół. 

17 Konsekracja kościoła – obecnie dedykacja kościoła, najbardziej uroczysta 
liturgia poświęcenia kościoła i ołtarza i oddania go na wyłączną służbę Bożą. 
Konsekracji (dedykacji) kościoła dokonuje biskup w czasie uroczystej liturgii. 

18 Dziesięcina – stała danina składana na rzecz Kościoła w Polsce już od 
przełomu X/XI w. W średniowieczu, niezależnie od stanu społecznego, upra-
wiający rolę przekazywali ją w formie co dziesiątego snopa zżętego zboża. 
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W wiekach późniejszych – po przejściowych problemach z płaceniem dani-
ny – dziesięcinę uiszczano w formie pieniężnej lub z wymłóconego zboża. 

19 Kollator wł. kolator – tu mowa o osobie świadczącej na rzecz kościoła, 
a w zamian otrzymującej przywileje takie jak np. ławka kolatorska w kościele. 
W pierwotnym znaczeniu kolatorem określano przełożonego kościoła udzie-
lającego beneficjum (np. biskup w diecezji). Mianem tym definiowano także 
tego, komu przysługiwało prawo do przedstawiania kandydata do beneficjum 
lub na nieobsadzony urząd kościelny.

20 Pleban – dawne określenie proboszcza.

21 Tragiczny w skutkach najazd szwedzki na ziemie polskie, popularnie na-
zywany potopem, rozpoczął się w 1655 r. W ciągu kilku miesięcy żołnie-
rze szwedzcy spustoszyli olbrzymie połacie kraju, rabując i mordując wielu 
jego mieszkańców. W Stromcu mieli się zjawić trzykrotnie. Po raz pierwszy 
w 1655 r., kiedy na tutejszym dworze obiadował sam król szwedzki Karol 
Gustaw. Kolejne dwie „wizyty” złożyli żołdacy szwedzcy w następnym roku: 
14 lutego mieli zburzyć kościół i przez całą noc rabować i znęcać się nad 
ludnością, a 6 kwietnia podpalili stromiecki dwór, skąd ogień miał się prze-
nieść na wieś, by obrócić ją w perzynę. Takie informacje przekazał potom-
nym ks. Jan Wiśniewski w wydanym w 1911 r. Dekanacie Radomskim. Za nim 
zrobili to inni. Wiśniewski powołał się na notatki, które sporządzić miał na 
okładce aktów parafialnych świadek tamtych wydarzeń – wikariusz stromiecki 
ks. Tomasz Szukalski. Archiwum parafialne w Stromcu nie zawiera metryk, 
które pochodzić mogłyby z czasów posługi księdza Szukalskiego w stro-
mieckiej parafii. Dziś zatem nie sposób przeprowadzić ponownej interpre-
tacji wspomnianej relacji. Wątpliwym jest, by istnieniu stromieckiej świątyni 
kres położył potop szwedzki. Mało prawdopodobne, by stromiecki kościół 
został spalony przez Szwedów, lub tak jak czytamy m.in. w Dekanacie Ra-
domskim, zburzony. Bo czy parafia stromiecka mogła przez niemal pół wieku 
pozostawać bez kościoła!? A tak można zrozumieć informacje o spaleniu lub 
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zburzeniu stromieckiej świątyni i ponownej budowie kościoła dopiero – jak 
zapisano w Opisie historycznym Kościoła parafjalnego w Stromcu oraz w Deka-
nacie Radomskim – w 1695 r. 

Ważnym przyczynkiem dla rozstrzygnięcia tych wątpliwości jest zacho-
wana pisemna relacja świadka, który kilkanaście lat po potopie szwedzkim 
odwiedził Stromiec. Ulryk Werdum, Fryzyjczyk towarzyszący w podró-
ży po Polsce francuskiemu szpiegowi organizującemu opozycję przeciwko 
królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, prowadził pamiętnik, 
w którym pod datą 24 kwietnia 1671 r. zanotował: Potem przez bagnistą 
równinę do Jezierny, ćwierć mili. Jest to mała chłopska wioska z dziesięciu lub 
dwunastu domów. Dalej przez krzaczaste, piaszczyste pagórki do małej wsi 
z kościołem i dworem szlacheckim, Stromiec nazwanej, trzy ćwierci mili. Tutaj 
na polach na okół mnóstwo było dropi i szarych bocianów. Potem przez jedno-
stajne grunta do Niedabylu, pół mili. Jest tu młyn wodny w środku lasu, pełnego 
dzików, jeleni, sarn, niedźwiedzi i tym podobnych zwierząt. Dalej aż do prze-
jazdu przez rzekę Pilicę, pół mili. Rzeka ta płynie tu przez prześliczne łąki. 

W Stromcu, w kilkanaście lat po przetoczeniu się przez Polskę najazdu 
szwedzkiego, istniał zatem kościół. Wspominana w przedmowie adnotacja 
znajdująca się na okładce XVIII-wiecznej księgi chrztów w swojej chrono-
logii całkowicie pomija budowę stromieckiego kościoła w XVII w. Jej szer-
szy fragment brzmi: Kościół od nowa zbudowany Roku Pańskiego 1744. Tego 
samego roku pobożnie ukończyłem dzieło w święto św. Andrzeja Apostoła (…) 
Według tego, jak doszedłem, tak i zapisuję, stary kościół zbudowany był Roku 
Pańskiego 1426. Erekcja potwierdzona Roku Pańskiego 1478. Wiarygodność 
zapisu wzmacniają pośrednio wiadomości pochodzące z dokumentu wizy-
tacji stromieckiej parafii w 1759 r. Zaprzecza to dotychczasowemu poglą-
dowi na temat spalenia lub zburzenia kościoła w Stromcu w okresie potopu 
szwedzkiego. Szwedzi mogli – co wielce prawdopodobne – świątynię splą-
drować i zdewastować. Przetrwała ona jednak ich najście i, zapewne podre-
perowana, służyła parafianom jeszcze niemal wiek, aż do lat 40. XVIII w. 
Wtedy to została zastąpiona nowym kościołem, którego budowę zakończo-
no w 1744 r.  
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22 Jan II Kazimierz Waza (1609–1672), król Polski w latach 1648–1668. 
Wstąpił na tron obejmując władzę po swoim bracie Władysławie IV. Stał się 
tym samym kolejnym monarchom polskim z dynastii Wazów. Tak jak brat, 
a wcześniej ojciec Zygmunt III, rościł sobie prawo do tronu szwedzkiego. 
Już na początku swego panowania musiał zaangażować się w walkę z po-
wstaniem kozackim kierowanym przez Bohdana Chmielnickiego. W 1655 
najazd szwedzki i sukcesy militarne agresora zmusiły Jana II Kazimierza do 
opuszczenia Rzeczypospolitej. Narastający w kraju opór wobec szwedzkiego 
najeźdźcy skłonił go do powrotu. Zaangażował się w militarne działania prze-
ciwko Szwedom; dowodził w kilku operacjach, przyczyniając się do wyparcia 
obcych wojsk z Rzeczypospolitej. 1 kwietnia 1656 r. złożył w katedrze lwow-
skiej śluby powierzając kraj opiece Matki Bożej, którą nazwał Królową Koro-
ny Polskiej i obiecując poprawę doli najniższych warstw społecznych. Kolejne 
wojny m.in. z Rosją i rokosz Lubomirskiego osłabiły pozycję króla. Po śmierci 
żony, zniechęcony rządami, abdykował w 1668 r., a w kolejnym roku wyjechał 
do Francji, gdzie zmarł.

23 Nie jest znane źródło, na którego podstawie w Opisie historycznym Kościoła 
parafjalnego w Stromcu założono budowę stromieckiej świątyni w 1695 r. In-
formacja ta pojawia się również w Dekanacie Radomskim autorstwa ks. Jana 
Wiśniewskiego wydanym w 1911 r. Wiadomość o wystawieniu kościoła 
w Stromcu we wspomnianym 1695 r. lub ok. 1690 r. pojawiła się powszech-
nie w publikacjach regionalnych i artykułach prasowych wydanych w ostat-
niej dekadzie XX w. oraz w XXI w. Osadzenie jego budowy w końcówce 
XVII w. zakorzeniło się tym samym w miejscowej tradycji historycznej. Już 
jednak w 1927 r. na łamach prasy wyrażono zgoła odmienny pogląd. Wydaje 
się, że został on zbagatelizowany lub przeoczony przez współczesnych pu-
blicystów zajmujących się historią Stromca. Adam Wróblewski, zasłużony 
pedagog szkoły w Stromcu i Honorowy Obywatel Gminy Stromiec, w ar-
tykule Z przeszłości Stromca opublikowanym na łamach czasopisma „Na-
sze Drogi” stwierdził: W r. 1744 został wzniesiony nowy kościół, który prze-
trwał aż do naszych czasów, ustępując miejsca potężnemu gotykowi, który panuje 
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dziś nad okolicą. Autor tej informacji zapewne zaufał notatce wykonanej na 
okładce księgi chrztów obejmującej lata 1751–1786. Dotarł do niej również 
ks. Stanisław Makarewicz. Nie wziął jej jednak za wiarygodną, ponieważ 
w swoim opracowaniu zapisał: W roku 1744 kościół – po 50 latach istnienia – 
przeszedł jakąś generalną przebudowę lub remont, gdyż źródła mówią o „kościele 
na nowo zbudowanym”. Dziś – po dotarciu do dokumentu wizytacyjnego 
z 1759 r. – wiemy, że nie ma powodów by nie ufać adnotacji, która w dalszej 
swojej części daje nam jeszcze jedną istotną wiadomość z historii świątyni: 
23 września 1764 r. miał miejsce pożar plebanii i innych budynków, podczas 
którego z trudem kościół zachował się. 

24 Jan III Sobieski (1629–1696), wybrany królem Polski w 1674 r. Znaczną 
część swojego życia poświęcił wojsku, do którego wstąpił w wieku dwudzie-
stu lat. Walczył przeciwko powstaniu Chmielnickiego, wziął również udział 
w wojnie polsko-szwedzkiej, tzw. potopie. Po początkowym poparciu Szwe-
dów przeszedł na stronę króla Jana II Kazimierza, któremu był wierny również 
podczas rokoszu Lubomirskiego. Bił się także przeciwko Moskwie, Kozakom, 
Tatarom i Turkom. Sukcesy militarne umożliwiły mu sięgnięcie po wysokie 
stanowiska w wojsku. W rok przed wyborem na króla – jako wielki hetman 
koronny – stał na czele armii polskiej, która pokonała Turków w bitwie pod 
Chocimiem. Wielką sławę przyniosła mu bitwa pod Wiedniem z 1683 r., 
w której dowodząc wojskami idącymi na odsiecz stolicy państwa Habsburgów 
rozbił potężną armię turecką. Schyłek jego panowania charakteryzował się 
konfliktami z opozycją magnacką, która była przeciwna wzmocnieniu pozycji 
króla. Zmarł w szczególnie mu bliskim Wilanowie.

25 Kościół niekonsekrowany – kościół, w którym nie celebrowano liturgii 
konsekracji pod przewodnictwem biskupa. Pojęcie konsekracji kościoła wyja-
śniono w przypisie 17. 

26 Tarcice – materiał drzewny otrzymany przez pocięcie okrąglaków równo-
legle do ich osi podłużnych.
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27 Aleksander Karski (?–?), w 1839 r., w drodze wymiany za dobra Pomie-
chów, nabył dobra stromieckie. W numerze 80 „Gazety Radomskiej” z 1895 r. 
czytamy: (…) p. Karski, otrzymawszy przez zamianę Stromiec, wioski do niego 
należące rozkolonizował, wypuścił włościanom w dzierżawę, a ci za to płacili mu 
z morgi i korzec owsa z każdej włóki. W 1849 r. sprzedał dobra stromieckie 
Stanisławowi Górskiemu, sędziemu czerskiemu.

28 Ks. Michał Słapczyński (1828–1891), długoletni proboszcz stromiecki 
piastujący szereg godności kościelnych. Urodził się w Zaklikowie, w guberni 
lubelskiej. Był synem Jana i Agnieszki z Kamieńskich. Kształcił się w szkole 
powiatowej w Sandomierzu. W tym też mieście, w 1846 r. wstąpił do Semina-
rium Duchownego. Stamtąd, w 1850 r., jako alumn został wysłany na studia 
do warszawskiej Akademii Duchownej. Dwa lata później został wyświęcony 
na kapłana. Studia ukończył w 1854 r. i ze stopniem kandydata teologii został 
mianowany profesorem sandomierskiego Seminarium. Tam wykładał histo-
rię powszechną, język łaciński, patrologię, archeologię biblijną, Pismo Świę-
te (introdukcję, hermeneutykę i egzegezę), rubrycystykę, wymowę kościelną, 
teologię pastoralną i dogmatyczną. W latach 1860–1861 pełnił funkcję wice-
rektora Seminarium w Sandomierzu. W 1861 r. został proboszczem parafii 
Stromiec. Piastował wiele funkcji kościelnych. Był m.in. kanonikiem kate-
dralnym i sędzią surogatem oraz dziekanem, oficjałem konsystorza sando-
mierskiego, asesorem Kolegium Duchownego w Petersburgu, archidiakonem 
katedry sandomierskiej. W 1874 r. przez biskupa Juszyńskiego został przed-
stawiony władzom rządowym na biskupa sufragana. Rząd jednak odmówił 
zatwierdzenia jego kandydatury. Zmarł 19 kwietnia 1891 r. w Stromcu. Został 
pochowany na miejscowym cmentarzu.

29 Informacja o pochodzących z XIII w. ołtarzach znajdujących się w stro-
mieckiej świątyni jest najpewniej nieprawdziwa. 

30 Ks. Antoni Franciszek Ksawery Sotkiewicz (1826–1901), biskup sandomier-
ski, administrator archidiecezji warszawskiej, profesor prawa kanonicznego 
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w Akademii Duchownej w Warszawie, redaktor „Przeglądu Katolickiego”. 
Pierwsze nauki pobierał w szkole elementarnej w Koprzywnicy. W latach 
1836–1840 uczęszczał do Gimnazjum w Kielcach. Pracował w kancelarii bur-
mistrza Rakowa. Następnie zdecydował się wstąpić do Seminarium Duchow-
nego w Sandomierzu. W latach 1846–1850 studiował w Akademii Duchow-
nej w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1849 r. w Sandomierzu. 
Tam też, w latach 1850–1852, był katechetą w szkole powiatowej i na pensji 
sióstr benedyktynek. Równocześnie wykładał bezpłatnie historię powszechną 
i geografię w sandomierskim Seminarium Duchownym. W 1852 r. objął pro-
bostwo w Zbilutce, a w rok później został profesorem i wicerektorem Semina-
rium w Sandomierzu. W 1855 r. został asesorem konsystorza sandomierskie-
go i objął probostwo w Nowej Słupi. W 1861 r. uzyskał nominację na katedrę 
prawa kanonicznego w Akademii Duchownej w Warszawie. W kolejnym roku 
arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński mianował go referentem spraw mał-
żeńskich w warszawskim konsystorzu. W 1864 r. rozpoczął pracę w redakcji 
„Przeglądu Katolickiego”, którą kierował do 1877 r. W 1865 r. zrezygnował 
z kierowania parafią w Nowej Słupi. Po przeniesieniu w 1867 r. Akademii 
Duchownej do Petersburga, dawał lekcje religii na pensjach warszawskich 
i pełnił funkcję prowizora Seminarium Duchownego św. Jana w Warszawie. 
W latach 70. XIX w. wiele podróżował po Europie. Podczas wizyty w Rzymie 
spotkał się z papieżem Piusem IX. W 1877 r. został administratorem archi-
diecezji warszawskiej, zaś w 1883 r. został biskupem ordynariuszem w San-
domierzu. Jako biskup sandomierski unikał prowokowania konfliktów z wła-
dzami zaborczymi, wydał wiele aktów prawnych regulujących administrację 
kościelną i duszpasterstwo, przeprowadził ok. 230 wizytacji kanonicznych 
parafii, doprowadził do restauracji katedry sandomierskiej.

31 Ks. Antoni Niemotko (1842–1919), wieloletni administrator parafii Stro-
miec. Urodził się we wsi Kropiwnica w parafii Kalinówka na Podlasiu. Jego 
rodzicami byli Maciej i Franciszka z Kudzinowskich. Pierwsze nauki pobie-
rał od osób prywatnych w domu rodzinnym. W latach 1855–1861 kształ-
cił się w Gimnazjum w Białymstoku. Od 1861 do 1866 r. był alumnem 
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w Seminarium Duchownym w Białymstoku. W 1866 r. wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze 
sandomierskiej 15 lipca 1869 r. z rąk biskupa Józefa Juszyńskiego. W latach 
1869–1870 był wikariuszem w parafii Koprzywnica. Następnie, do 1877 r., 
pełnił taką samą funkcję przy kościele filialnym Św. Katarzyny w Radomiu. 
W latach 1877–1891 był administratorem parafii Białobrzegi Radomskie. 
W 1884 r. biskup sandomierski wyznaczył ks. Niemotkę na administratora 
parafii Łoniów. Stanowiska tego jednak nie przyjął. W 1891 r. objął admini-
strację parafii Stromiec, którą kierował do swojej śmierci 3 maja 1919 r. Został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Stromcu. Uznawany jest za budow-
niczego obecnego, neogotyckiego kościoła w Stromcu. 

W 1928 r. w jedną ze ścian stromieckiego kościoła wmurowano tablicę po-
święconą ks. Niemotce. Uchwałą Rady Gminy Stromiec nr XXIII.162.2012 
z dnia 28 grudnia 2012 r. pośmiertnie nadano ks. Antoniemu Niemotce ty-
tuł Honorowego Obywatela Gminy Stromiec. O jego zasługach dla parafii 
Stromiec czytamy w literaturze regionalnej, m.in. w opracowaniu ks. S. Ma-
karewicza Stromiec: 750 lat parafii (wyd. 1992) oraz artykule H. Morawskie-
go Ks. Niemotko – zasłużony budowniczy kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela 
w Stromcu opublikowanym w pracy zbiorowej Ziemia Stromiecka (wyd. 2006). 
Pozytywnie do postaci ks. Niemotki ustosunkował się na łamach „Gaze-
ty Radomskiej” obecny w 1905 r. na uroczystościach poświęcenia – nowego 
wówczas – kościoła stromieckiego ks. Adolf Machnicki: Płakał ks. proboszcz 
Niemotko, kiedy spełniał obrzęd benedykcyi, płakaliśmy wszyscy przy przeprowa-
dzaniu Zbawcy naszego do nowego przybytku Jego chwały. A były to łzy, które 
prawdziwie uczuć i ocenić mógł przedewszystkiem ks. proboszcz Niemotko, stając 
na reszcie u celu do którego dążył, nie zrażony ani ciężką pracą, ani zawodami… 
Jakie trudności miał na myśli ks. Machnicki? Trzeba wiedzieć, że budowa stro-
mieckiego kościoła była olbrzymim wyzwaniem nie tylko organizacyjnym, ale 
głównie finansowym. Koszt wystawienia świątyni spoczywał w znacznej mie-
rze na parafianach. Obciążenie to często przekraczało ich możliwości. Między 
wiernymi, a proboszczem rozgorzały konflikty. Do biskupa sandomierskiego 
słane były skargi na stromieckiego kapłana. Zachowały się one w zbiorach 
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Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu. Zawierają one m.in. krytykę dzia-
łań ks. Niemotki związanych z budową kościoła. Jednym z negatywnie oce-
niających poczynania administratora parafii Stromiec był Adolf Bagniewski – 
dziedzic Bożego. 

Dokumenty znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu 
skłaniają do głębszego pochylenia się nad sprawą powstania stromieckiej świą-
tyni na przełomie XIX i XX w. W liście mieszkańca Stromca Adama Lisa do 
biskupa sandomierskiego z 26 września 1905 r. znajdziemy następujący zapis: 
K. proboszcz Niemotko pomimo rozterek parafjalnych postanowił się zająć budowo 
Kościoła powieżonej Mu parafii, wraz z moim bratem Wicentem Lis jako prezesem 
Kościoła i Wójtem gminy (…). Na polu wznoszenia świątyni, we wspomnianym 
wyżej artykule ks. Adolfa Machnickiego podkreślane są również zasługi księ-
dza wikarego Walentego Starzomskiego. W aktach przechowywanych w Ar-
chiwum Diecezjalnym w Sandomierzu spotkać można informacje o znacznym 
zaangażowaniu w prace związane z kompletowaniem wyposażenia kościoła 
księdza wikarego Jana Dąbrowskiego. Według parafian – sygnatariuszy listu 
do biskupa sandomierskiego z 4 lipca 1911 r. – to właśnie temu kapłanowi 
należy zawdzięczać sprawienie trzech ołtarzy, ambony, chrzcielnicy, ławek, or-
ganów i połowy ogrodzenia. Akta pokazują także olbrzymi wkład w budowę 
społeczności parafialnej, która pomimo trudów i przeciwności losu podołała 
temu wielkiemu wyzwaniu. Prace nad świątynią trwały szereg długich lat. Po-
twierdza to Inwentarz kościelny parafji Stromiec z 1934 r., w którym czytamy: 
Kościół parafjalny w Stromcu, powiatu Radomskiego w województwie Kieleckiem 
zbudowany został na miejscu dawniejszego drewnianego, przez śp. księdza Anto-
niego Niemotkę, proboszcza miejscowego, kosztem parafjan Stromieckich (…). (…) 
Otynkowanie, pokrycie blachą, danie drzwi dębowych, remont organu i inne po-
ważne roboty dokonane zostały za czasów duszpasterstwa Ks. Kanonika Jana Na-
ulewicza i z jego inicjatywy.

W przyszłości należałoby przeprowadzić szczegółową kwerendę mate-
riałów źródłowych, która pozwoliłaby na szersze poznanie wszelkich kwe-
stii związanych z budową stromieckiego kościoła. Jest on powodem do dumy 
dla tutejszych parafian, jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów 
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Zapilcza. Historia jego powstania jest istotną częścią dziejów miejscowej 
wspólnoty religijnej.

Postać ks. Antoniego Niemotki – otoczona legendą wśród lokalnej społecz-
ności – nadal czeka na gruntowne opracowanie.

32 Rs. – rubel srebrny. 

33 Komuniskant wł. komunikant – mała hostia przeznaczona do komunii 
wiernych, po konsekracji przechowywana w puszce w tabernakulum.

34 Lubeka – miasto w Niemczech leżące nad rzeką Trave w pobliżu ujścia 
do Morza Bałtyckiego. Miasto założono w 1143 r. Kilkanaście lat później, 
w 1160 r., zostało stolicą biskupstwa. Od 1226 r. było wolnym miastem Rzeszy. 
Pełniło rolę kierowniczego ośrodka Hanzy niemieckiej. Do XVI w. odgrywało 
bardzo ważną rolę w handlu na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym.

35 Teofil Rewoliński (1821–1899), lekarz i działacz społeczny, znawca numi-
zmatyki. W 1847 r. ukończył Akademię Medyko-Chirurgiczną w Petersbur-
gu. W latach 1847–1859 jako lekarz służył w wojsku rosyjskim. Po odejściu 
z armii był lekarzem powiatu siedleckiego, zaś w 1863 r. został inspektorem 
lekarskim guberni augustowskiej w Suwałkach. W latach 1865–1880 pełnił 
funkcję inspektora lekarskiego guberni radomskiej. W Radomiu mocno za-
angażował się w życie miasta. Zależało mu na poprawie stanu zdrowia społe-
czeństwa regionu radomskiego, zwalczał m.in. działalność znachorów i kobiet, 
które nie miały stosownych uprawnień do odbierania porodów. Zainicjował 
szkolenia akuszerek. Publikował liczne artykuły w prasie medycznej. Należał 
do czołowych urzędników służby zdrowia w Królestwie Polskim. Po przejściu 
na emeryturę zaangażował się w działalność społeczną. W 1883 r. założył, 
wydawał własnym sumptem i redagował do 1888 r. „Gazetę Radomską”. Pi-
sywał również do „Kłosów”, „Tygodnika Ilustrowanego” i „Wędrowca”. Inte-
resował się archeologią, ale szczególnie upodobał sobie numizmatykę. Jego 
uwagę zwróciły nie tylko znaki pieniężne. Zebrał znaczną kolekcję medali 
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i medalików o treści religijnej. Zbiór, którym mógł się pochwalić, należał do 
największych na ziemiach polskich. Swój zasób opracował i opublikował. Wy-
pożyczał eksponaty na wystawy do m.in. Radomia, Warszawy i Krakowa. Jego 
wielkim marzeniem było utworzenie w Radomiu Muzeum Starożytności. 

36 Numismatyk wł. numizmatyk – specjalista w dziedzinie numizmatyki,  czyli 
nauki zajmującej się badaniem, opisem i systematyzowaniem monet; także 
zbieracz monet.

37 Lipsk – miasto w Niemczech, w Saksonii, leżące nad Białą Elsterą. Prawa 
miejskie otrzymało w 1165 r. Jego rozwój przyspieszyło dogodne położenie 
na styku szlaków handlowych oraz prawo urządzania targów. Od wieków 
jest ważnym ośrodkiem handlu międzynarodowego i ośrodkiem kultural-
no-naukowym. W mieście znajduje się założony w 1409 r. uniwersytet. Pod 
Lipskiem, w 1813 r., Napoleon poniósł klęskę z koalicją Austrii, Prus, Rosji 
i Szwecji. W bitwie tej zginął książę Józef Poniatowski.

38 Vide (łac.) – patrz.

39 Sub. Nº (łac.) – pod numerem. 

40 Apparaty – tutaj w znaczeniu naczynia i sprzęty potrzebne do sprawowania 
liturgii.

41 W artykule opublikowanym na łamach „Gazety Radomskiej” w nr 87 
z 1895 r., a więc zaledwie trzy lata po powstaniu Opisu historycznego Kościoła 
parafjalnego w Stromcu, tak oto przedstawiono stromieckich parafian: Wiosek 
niektórych mieszkańcy to lud uparty i butny, chciwy i zarozumiały chociaż nie wia-
domo z czego bo do niczego zdolności wielkich nie okazują. Ale to tak zawsze: im 
kto mniej posiada rozumu, tem zarozumialszy bywa. Ogół pracowity i trzeźwy, bo 
na 7000 jest tylko 2 karczmy, a i tym jakoś nie powodzi się, bo karczmarze, któ-
rych tu herodami zowią, ze stratą do innych okolic się przenoszą. A ponieważ lud 
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pracowity i trzeźwy więc i zamożny, choć gleba mniej urodzajna, piasków i sapów 
dużo. Ubrania mają własnego wyrobu chociaż zaczynają go zarzucać. A szkoda, bo 
własny wyrób ładny, trwały i dużo grosza zaoszczędza. Zakorzeniają się wśród 
ludności miejscowej błędy czasu. Dostrzec już można blichtru nieco i powierzchow-
ności religijnej t. j. mechanizmu, który przynieśli koloniści; sączy też jad swój nie-
dowiarstwo i materyalizm.

42 W I połowie XVIII w. z inicjatywy francuskiego księdza Gabriela Piotra 
Baudouin’a w Warszawie powstał szpital dla porzuconych dzieci pod wezwa-
niem Dzieciątka Jezus. Z czasem rozszerzony został jego zakres opiekuńczy. 
Szpital zajmował się nie tylko sierotami, ale również chorymi, ubogimi, że-
brakami, kalekami i włóczęgami. Ci, którzy decydowali się na wychowanie 
dzieci ze Szpitala Dzieciątka Jezus otrzymywali wsparcie finansowe. Przed-
stawiciel Szpitala Dzieciątka Jezus w liście z dnia 1/13 czerwca 1864 r. do 
ówczesnego stromieckiego kapłana komunikuje: Mam honor prosić najuprzej-
miej Wo Jci Księdza Proboszcza, aby ludowi na nabożeństwo zgromadzonemu, 
kilkakrotnie ogłosić raczył, że wszystkie kobiety w parafii jego zamieszkałe, ma-
jące na wychowaniu dzieci ze Szpitala Dzieciątka Jezus wzięte po należność swą 
za kwartał 2 r:b: oraz i za poprzednie oile by jej dotąd nieodebrały, przybyć mają 
do Szpitala w dniu 12 Lipca r:b: na godzinę 7ą z rana a to wraz z dzieckiem 
Instytutowem i książeczką, na odbiór pieniędzy ze Szpitala otrzymaną.

Każda osoba, biorąca na wychowanie sierotę, miała obowiązek raz w roku 
okazać dziecko w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W praktyce, na co uskarżano się 
ww. piśmie, stawiano się po zapłatę bez dziecka lub – co również było częste – 
nie stawiano się w ogóle. Stąd apel pisemny wniesiony do księdza proboszcza. 

Niemal trzydzieści lat później kierującego stromiecką parafią księdza An-
toniego Niemotkę zaniepokoił proceder brania na wychowanie sierot. W li-
ście do Zarządu Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie z dnia 15/27 kwietnia 
1892 r. informuje: (…) w każdej niemal wiosce spostrzegłem brudne i wynędz-
niałe dzieci, brane ze Szpitala Dzieciątka Jezus, na tak zwany garnuszek. Przej-
rzawszy moje notatki przeraziłem się cyfrą 350 podrzutków znajdujących się 
w mojej parafii rzuconych na pastwę haniebnego procederu. Rozumie się jasno 
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przez się, że wobec codziennych potrzeb do życia samych karmicielek które wła-
snym dzieciom nie mają co podać do ust, – wykarmienie dziecka rządowego, jak się 
wyrażają, zejść musi na plan ostatni, którego epilogiem wycieńczenie organizmu 
i śmierć przedwczesna. Że podobne obchodzenie się z podrzutkami nie wychodzi 
im na korzyść, niech za dowód posłużą cyfry. W roku 1891 z ogólnej cyfry zmar-
łych w mojej parafii 257 – 3% odchodzi na podrzutków. W roku zaś bieżącym do 
dnia dzisiejszego z ogólnej cyfry 90. zmarłych, 32 odchodzi na podrzutków. Każdy 
kto zna lud prosty, nie z powieści ale z doświadczenia i życia z niem, ten łatwo 
pojmie jak podobne lekceważenie zdrowia i życia tych wydziedziczonych istot, de-
moralizująco oddziaływa na resztę ogółu parafjan moich, którzy w przyjmowaniu 
podrzutków po troje naraz, widzą dla siebie jedyne źródło zarobku i utrzymy-
wania swojej rodziny. Z uwagi przeto, na dobro tak podrzutków jak i parafian 
moich, upraszam Zarząd Szpitala aby parafjanom moim pochodzącym z gminy 
Stromiec i Grabów nad Pilicą podrzutków nie wydawał, pokąd nie przedstawią 
świadectwa sprawowania się, podpisanego przezemnie i opieczętowanego pieczęcią 
Urzędnika Stanu Cywilnego. Jeżeli zaś prośba moja nie będzie uwzględnioną, to 
będę zmuszony kwestię tę poruszyć w pismach publicznych. W każdym razie o re-
zultacie mojej prośby proszę mnie zawiadomić. 

We wspomnianych w tekście Opisu historycznego Kościoła parafjalnego w 
Stromcu aktach podrzutków znajdziemy m.in. wykaz 30 wiosek z ilością za-
mieszkałych tam dzieci pochodzących ze Szpitala Dzieciątka Jezus (stan 
w 1892 r.). W Bobrku Starym i Nowym ta liczba była najwyższa – 77 dzieci, 
w Bykach – 33, w Boskiej Woli – 29, w Stromcu – 21, Niedabylu Starym i No-
wym – 20, Ksawerowie Starym – 19, w Starej Wsi, Pirogu i Duckiej Woli – 
po 17, w Dużym Bożem – 15, Woli Stromieckiej – 14, we wsi Brześce – 13, 
w pozostałych miejscowościach wychowywane było po kilka lub jedno dziecko.

W aktach znajdują się również zapisy mające świadczyć o niewłaściwym 
traktowaniu sierot. Oto jeden z takich przykładów: Franciszek Podkowiński, 
sołtys z Piroga zeznaje, że kobiety biorą jedynie dlatego, dzieci ze szpitala że chcą 
siebie, kosztem ich życia utrzymywać i że się obchodzą z niemi nielitościwie. Ze-
znanie swoje gotów potwierdzić przysięgą. Gdy im robił z tego tytułu uwagi został 
zwymyślany. 
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43 Stefan Batory (1533–1586), książę Siedmiogrodu od 1571 r. i król Polski 
oraz wielki książę litewski od 1576 r. Zasiadając na tronie polskim okazał 
się znakomitym organizatorem i dowódcą armii. Prowadził wojny z Gdań-
skiem i Rosją, od której oderwał na rzecz Polski Inflanty i ziemię połocką. 
Zreformował wojsko, był inicjatorem utworzenia tzw. piechoty wybranieckiej, 
rozbudował artylerię. Uchodził za człowieka surowego, ale sprawiedliwego. 
Dbał o przestrzeganie zasad tolerancji religijnej. Przywiązywał dużą uwagę do 
kultury i nauki, założył Akademię Wileńską.

44 Komendarz – administrator parafii lub innego beneficjum w zastępstwie 
duchownego pobierającego dochody z tego beneficjum.

45 Dziekan – urząd przełożonego sprawującego określoną władzę w niektó-
rych wspólnotach kościelnych albo godność w niektórych zespołach kolegial-
nych. Dziekan wikariusz okręgowy kieruje dekanatem pełniąc funkcje admi-
nistracyjne i duszpasterskie o charakterze ponadparafialnym. Do obowiązków 
dziekana należą m.in.: czuwanie nad sumiennym spełnianiem obowiązków 
duszpasterskich przez duchowieństwo parafialne oraz wykonywanie powizy-
tacyjnych dekretów biskupa, wizytowanie parafii w czasie określonym przez 
biskupa, opieka nad kapłanami podczas ich choroby, uczestnictwo w synodzie 
diecezjalnym, składanie biskupowi sprawozdań ze stanu dekanatu.

46 Sporządzający Opis historyczny Kościoła parafjalnego w Stromcu pomylił się 
nawiązując do Fryderyka Augusta III. Ks. Wojciech Opalski był proboszczem 
stromieckim w czasach króla Jana III Sobieskiego oraz jego następcy Au-
gusta II, który jako elektor saski zwany był Fryderykiem Augustem I. 

47 Ks. Marceli Ciemniewski (1862–1927), wieloletni proboszcz parafii w War-
ce, pionier tamtejszej prasy regionalnej, autor pierwszej monografii Warki 
wydanej w 1924 r. jako Dzieje Warki przywołuje w niej skargę ks. Antoniego 
Rydłowskiego, która pod rokiem 1792 została wpisana do wareckich akt miej-
skich: Żyd „niewierny Zawel, karczmarz osiadły na gruncie szlachcica Rudawskiego 
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w Stromcu czynił Ks. Proboszczowi wciąż szkody w zbożu i łąkach swymi końmi. 
Proboszcz kazał konie zająć. Otóż żyd „niecnym sposobem” naszedłszy grunt ple-
bański konie zajęte gwałtownie odebrał, a po kilku dniach „twardym zmrokiem” 
przybrawszy sobie służących P. Rudawskiego – a przytem tkacza Fiatkowskiego ze 
Stromca „z jakąś pretensją przyszedł i przedewroty słaniał się. Gdy od ludzi ple-
bańskich był o to strofowany, słowami wszyscy niegodziwemi manifestującego się 
(X. Rydłowskiego) i ludzi plebańskich szkalowali i wrzask w mrok twardy czynili 
zaczym, zapobiegając dalszej konsekwencji powtórną do akt niniejszych Radziec-
kich Wareckich zanosi skargę, na co się ręką własną podpisuje.” X. Antoni Rydłowski. 

48 Ks. Walenty Barabasz (1810-?), wikariusz stromiecki, proboszcz Skrzyńska. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1835 r. Pracę duszpasterską w parafii Stromiec 
pełnił w latach 1835–1837. 22 stycznia 1865 r. – będąc proboszczem Skrzyń-
ska – został aresztowany przez władze carskie za czytanie w kościele odezw 
nawołujących do powstania, znakowanie świec kościelnych emblematami pa-
triotycznymi i uwłaczające carowi wypowiedzi. Skazany na odebranie praw 
stanu i osiedlenie się na Syberii, został wywieziony w głąb Rosji w maju 1865 r. 

49 Kanonik honorowy – posiadający odznaki i honory kanoników, jednak nie 
mający prebendy – czyli dochodu za pełnienie funkcji kościelnej – i głosu 
w kapitule. Oprócz kanoników honorowych wyróżniamy jeszcze kanoników 
tytularnych (rzeczywistych czyli gremialnych) oraz ponadliczbowych. Kano-
nicy to członkowie kapituły kolegiackiej bądź katedralnej. Zwyczaj powoły-
wania kanoników narodził się już w starożytnym Kościele. Kanonicy byli zo-
bowiązani do służenia biskupom radom i pomocą.

50 Prałat – wyższy duchowny katolicki; członek kapituły, któremu ze względu 
na urząd w kapitule przysługuje pierwszeństwo wobec kanoników. 

51 Officjał Jeneralny wł. oficjał generalny – kościelny urzędnik sądowy, po-
siadał władzę zwyczajną. Sąd biskupa i sąd oficjała był jednym i tym samym 
forum, apelacja od wyroku oficjała generalnego nie mogła być kierowana do 
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biskupa, lecz jedynie do sądu metropolity lub jego oficjała generalnego. Ofi-
cjał generalny posiadał pełną jurysdykcję przynależną biskupowi, który jednak 
mógł zastrzec sobie do osobistego osądzenia określone sprawy. Oficjał gene-
ralny wykonywał też obowiązki administracyjne. Na stanowisko oficjała gene-
ralnego najczęściej nominowano ludzi posiadających wykształcenie prawnicze 
i mających beneficjum w kapitule katedralnej.

52 Reformat – członek zakonu franciszkańskiego, istniejącego między XVI, 
a XIX w. (później połączonego z bernardynami), obejmującego zwolenników 
surowej, pierwotnej reguły św. Franciszka.

53 Subdjakon wł. subdiakon – osoba duchowna posiadająca jeden ze stopni 
święceń, niższy od diakonatu. Subdiakoni posługiwali bezpośrednio przy oł-
tarzu i powierzano im troskę o naczynia liturgiczne. Święcenia subdiakona 
przyjmowali wszyscy kandydaci do kapłaństwa. Subdiakon nosił tunikę i miał 
prawo używania manipularza. Jego obowiązkiem było odmawianie brewiarza 
i zachowanie celibatu. Po zniesieniu stopnia subdiakona przez papieża Paw-
ła VI funkcję subdiakonów pełnią ministranci, lektorzy, akolici, diakoni lub 
celebrujący kapłani.

54 Nawa – wydzielona, zwykle prostokątna część wnętrza budowli (głównie 
sakralnej). W architekturze wczesnochrześcijańskiej była miejscem groma-
dzenia się wiernych. Ze względu na liczbę naw rozróżnia się kościoły salo-
we (o prostym układzie jednonawowym) oraz kościoły wielonawowe (np. trzy 
lub pięcionawowe). W kościołach wielonawowych środkowa jest nawą głów-
ną, sąsiadujące z nią są nawami bocznymi. Komunikację między nawami 
umożliwiały prześwity między filarami i kolumnami. W architekturze baro-
kowej wprowadzenie systemu ścienno-filarowego spowodowało ograniczenie, 
a następnie zanik naw bocznych, zastępowanych przez płytkie kaplice mię-
dzyfilarowe. W XVIII w. nawy główne wznoszono często na planie elipsy lub 
owalu, zaś we współczesnej posoborowej architekturze sakralnej poszukuje 
się harmonijnego połączenia tendencji do centralnie usytuowanego ołtarza 
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głównego we wnętrzu kościoła z tradycyjną osiowością (kwadratowa nawa 
główna z umieszczonym ukośnie w narożnikach ołtarzem i wejściem). 

55 Prezbitorjum wł. prezbiterium – miejsce w kościele służące do sprawowa-
nia Eucharystii. Jest wyraźnie wyodrębnione od reszty świątyni np. podwyż-
szeniem lub balustradą.

56 Krucyfiks – krzyż z wyobrażeniem ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa.

57 Ołtarz tryptykowy – ołtarz składający się z wgłębionej części środkowej (sza-
fy) i dwóch ruchomych skrzydeł z rzeźbionymi lub malowanymi kwaterami po 
obu stronach; sceny na odwrocie skrzydeł ujawniają się po zamknięciu ołtarza.

58 Sygnatnika wł. sygnaturka – najmniejszy dzwon na wieży kościelnej.

59 Kościół pobenedykowany – kościół pobłogosławiony, oddany do użytku 
liturgicznego przez błogosławieństwo, którego mógł dokonać kapłan (biskup 
dokonywał konsekracji kościoła).

60 Łokieć – dawna miara długości, której za podstawę służył przeciętny wy-
miar ręki człowieka od stawu łokciowego do dłoni. Miarę tę stosowano już 
w starożytności. Łokieć nie był miarą uniwersalną – zmieniał się na przestrze-
ni dziejów, był również zależny od terenu na którym go stosowano – wynosił 
od 0,47 m do 0,78 m. W Polsce przed rozbiorami wynosił 0,59 m.

61 Kataster – spis obiektów i oszacowanie przychodów dla celów podatkowych.

62 Złp. – złoty polski.

63 Zakrystja – izba przy kościele dla przechowywania przyrządów, ubrań 
i rzeczy kościelnych, służąca również kapłanom jako miejsce przywdziewania 
szat kościelnych.
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64 Sążeń – dawna miara długości, której za podstawę służył przeciętny wy-
miar rozłożonych w poziomie rąk mężczyzny.

65 Mensa – kamienna płyta tworząca wraz z podstawą ołtarz, jedna z jego 
głównych części.

66 Oktawa – osiem kolejnych dni łączonych z niektórymi uroczystościami w roku 
liturgicznym, mające na celu przedłużenie i wzmocnienie ich przeżywania.

67 Gont – wąskie, cienkie deseczki służące do pokrywania dachów lub szalo-
wania zewnętrznych ścian budynków.

68 Gradus – stopień schodów, podwyższenie powierzchni; poziom. 

69 Znajduje się po stronie Ewangelii – określenie to należy rozumieć następująco: 
znajduje się po prawej stronie kościoła spoglądając od strony ołtarza głównego.

70 Wschodek – dawniej stopień, schodek. 

71 Monstrancja – naczynie liturgiczne, w którym umieszcza się hostię. Naj-
częściej ma kształt wieżyczki zwieńczonej krzyżem. Monstrancję wystawia 
się na ołtarzach w czasie m.in. nabożeństw i adoracji. Szczególne znaczenie 
odgrywa również podczas procesji odbywających się poza murami kościołów, 
np. w dniu Bożego Ciała.

72 Melchizedech wł. melchizedek – uchwyt w kształcie półksiężyca służą-
cy do podtrzymywania hostii w naczyniu liturgicznym zwanym kustodią lub 
w monstrancji. 

73 Relikwiarz – naczynie o różnych kształtach zawierające szczątki świętego. 
Zwykło się wyróżniać relikwiarze skrzynkowe, kasetkowe, puszkowe, sakwo-
we. Wykonywano je z metalu, kości słoniowej, drewna, kamienia i złota. 
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74 Relikwia – szczątki ciał świętych oraz rzeczy używanych przez świętych.

75 Turybularz wł. trybularz (kadzielnica) – naczynie służące do liturgiczne-
go okadzania. Wyrabiane było ze złota, srebra, miedzi, brązu lub innego me-
talu. Czasami bogato zdobione szlachetnymi kamieniami. Posiadało przy-
krycie zawieszone na jednym, trzech lub czterech łańcuchach zakończone 
uchwytem. 

76 Ablucja – obmycie, umycie, jako obrządek religijny. 

77 Cyborjum wł. cyborium – powszechnie przyjmuje się, że jest to puszka na 
komunikanty (szersze objaśnienie zawiera przypis 133); tu jednak kontekst, 
w którym pojawia się ten termin utrudnia jego zdefiniowanie. Być może 
mowa tu o tabernakulum, na którym stoi krzyż – pewności jednak co do tego 
nie ma. 

78 Lichtarz – świecznik przeznaczony na jedną świecę.

79 Wijatyk wł. wiatyk – komunia święta udzielana umierającym jako pokarm 
na drogę do wieczności.

80 Łódka na kadzidło – naczynie na kadzidło. Ze względu na swój kształt 
nazywane łódką. 

81 Kropielnica – zbiornik na wodę święconą umieszczony w kruchcie kościoła; 
również naczynie używane do pokropienia podczas nabożeństw lub niewiel-
kie naczynie przeznaczone do przechowywania wody święconej w domach.

82 Lawaterz (akwamanile) – misa, nad którą obmywano ręce. Pojawiła się już 
w starożytności m.in. u Rzymian. Swoje zastosowanie znalazła w liturgii przy 
umywaniu rąk podczas eucharystycznej ofiary. Akwamanile nazywane jest 
również naczynie na wodę do polewania rąk przy obrzędach liturgicznych. 



PrzyPisy

71

Wykonane było z miedzi, brązu lub cyny. Zdobione np. rytowanymi figurami. 
W końcu XV w. ich funkcję przejęły ampułki. Akwamanile to również urzą-
dzany od XI w. w zakrystiach zbiornik z wodą do obmywania rąk. Najczęściej 
miały kształt brązowych lub cynowych kociołków z uchem i lejkiem.

83 Lampka przed Sanctissimum (łac.) – lampka wieczna, która oznacza Obec-
ność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie (Sanctissimum) przechowywa-
nym w tabernakulum. 

84 Kinkiet – lampa osadzona na podpórce lub podstawie przytwierdzonej do 
ściany.

85 Lourdes – miasto w południowo – zachodniej Francji. Miejsce objawień 
i kultu Matki Bożej.

86 Ornat rypsowy – szata wierzchnia zakładana przez kapłana do mszy świę-
tej wykonany z rypsu, czyli gęstej tkaniny (tu jedwabna, ale wykonuje się ją 
również z wełny lub bawełny) z cieniutkiej przędzy, okrywającej znacznie 
grubszą osnowę, wydatnie prążkowana.

87 Styl gallikański – styl francuski.

88 Podszewka glasowa – podszewka gładka, wyprasowana.

89 Szych – fałszywe złoto lub srebro używane do wyrobu galonów, haftów 
i rozmaitych ozdób.

90 Kamlot – dawniej tkanina z wełny koziej albo owczej; gatunek tkaniny 
wełnianej albo jedwabnej.

91 Ornat mantynowy – szata wierzchnia zakładana przez kapłana do mszy 
świętej wykonana z mantyny, czyli rodzaju jedwabnej tkaniny.
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92 Stuła – szata liturgiczna oznaczająca urząd biskupa, kapłana lub diakona 
noszona przez nich podczas celebracji mszy, sprawowania sakramentów i sakra-
mentaliów. Ma formę pasa zakładanego na szyję. W XIII–XVIII w. wykonywa-
no je z tego samego materiału co ornat, podszywano jedwabiem, wykańczano 
frędzlami oraz zdobiono symbolami Jezusa Chrystusa i Ducha Św. W XVII–
XVIII w. końce stuł zaczęto rozszerzać do znacznych rozmiarów oraz obszywa-
no je kołnierzykami, aby chronić od potu szyi. Stuła symbolizuje jarzmo Jezusa 
Chrystusa, wyrażające powinności przyjęte podczas święceń kapłańskich. 

93 Manipularz – przepaska zakładana na lewe przedramię przez kapłanów 
odprawiających nabożeństwo, rodzaj krótkiej stuły. 

94 Pozycja wykreślona ze spisu z wykonaną, najpewniej ołówkiem, adnotacją: 
»spalony«.

95 Podszewka niebieska kanansowa – najpewniej chodzi o podszewkę nie-
bieską kanausową, czyli podszewkę niebieską, która jest wykonana z kanausu, 
a więc gatunku perskiej lekkiej tkaniny jedwabnej.

96 Przy pozycji wykonana, najpewniej ołówkiem, adnotacja: »spalony«.

97 Przy pozycji wykonana, najpewniej ołówkiem, adnotacja: »spalony«.

98 Galon – obszycie z taśmy złotej (albo srebrnej).

99 Przy pozycji wykonana, najpewniej ołówkiem, adnotacja: »spalony«.

100 Adamaszek – gruba, wzorzysta, cenna tkanina jedwabna.

101 Przy pozycji wykonana, najpewniej ołówkiem, adnotacja: »spalony«.

102 Przy pozycji wykonana, najpewniej ołówkiem, adnotacja: »spalony«.
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103 Atłas – materia jedwabna, satyn. 

104 Przy pozycji wykonana, najpewniej ołówkiem, adnotacja: »spalony«.

105 Welwet – aksamit bawełniany.

106 Kanwa – rzadka tkanina z mocnych nici, kratkowana, do wyszywania 
włóczką i do haftu. 

107 Pozycja wykreślona ze spisu z wykonaną, najpewniej ołówkiem, adnotacją: 
»spalony«.

108 Alpaga – tkanina wełniano-bawełniana, połyskująca.

109 Pozycja wykreślona ze spisu z wykonaną, najpewniej ołówkiem, adnotacją: 
»spalony«.

110 Pozycja wykreślona ze spisu z wykonaną, najpewniej ołówkiem, adnotacją: 
»spalony«.

111 Winno być adamaszkowa.

112 Dalmatyka – szata liturgiczna w Kościele zachodnim, będąca wierzchnim 
uroczystym strojem diakona, a ponadto strojem pontyfikalnym biskupa i asystu-
jących mu kanoników. Początkowo dalmatyka wykonywana była z białej tkaniny 
i ozdabiana dwoma purpurowymi pasami biegnącymi od ramion z przodu i tyłu 
ku dołowi, sięgała stóp i miała kształt litery T z otworem na głowę oraz szero-
kie rękawy. W średniowieczu przybrała formę szaty znacznie krótszej i węższej 
z rozciętymi bokami i rękawami. Wraz z wprowadzeniem kolorów liturgicznych 
zaczęto wykonywać ją w odpowiednich barwach. W baroku sporządzano ją 
z ozdobnych, bogatych tkanin i jeszcze bardziej skrócono. Po Soborze Watykań-
skim II wraca się do kroju i wyglądu dalmatyki z okresu wczesnochrześcijańskiego. 
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113 W pozycji 96, w uwagach, widnieje wykonany najpewniej ołówkiem dopi-
sek: »jest«. 

114 Kandusowy – określenie to być może pochodzi od łacińskiego słowa can-
deo oznaczającego błyszczeć, lśnić się. 

115 Aksamit – tkanina jedwabna, pokryta miękkim, krótkim włosem.

116 Mora – rodzaj jedwabnej tkaniny.

117 Perkal – gładka, gęsta tkanina bawełniana, podobna do płótna. 

118 Utensylja – sprzęty, narzędzia i przybory potrzebne do jakiegoś zajęcia.

119 Umbraculum – specjalna zasłona służąca do zasłaniania Najświętszego 
Sakramentu podczas nabożeństwa, gdy kapłan miał głosić kazanie.

120 Uwaga przekreślona. Na niej wykonana, najpewniej ołówkiem, adnotacja: 
»Ks. Prob«.

121 Na wykonanym najpewniej piórem odnośniku widnieje sporządzona 
ołówkiem adnotacja: »Ks Prob«.

122 Na wykonanym najpewniej piórem odnośniku widnieje sporządzona 
ołówkiem adnotacja: »Wⁿo p. Potemska«.

123 Zegar do renowacji Sanctissimi (łac.) – specjalny zegar-kalendarz, na któ-
rym zaznaczało się czas kolejnej wymiany, czyli renowacji konsekrowanej Ho-
stii (Sanctissimi).

124 Kanon – tu: tablica drukowana umieszczana na ołtarzu, zawierająca nie-
które wyjątki z ewangelii i niektóre modlitwy odmawiane przez kapłana.
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125 Praeparatio ad et post mispam wł. Praeparatio ad et post missam (łac.) – przy-
gotowanie do i po mszy; [jest to spis modlitw, często część mszału, pełna 
nazwa takiego spisu modlitw to Praeparatio ad Missam i Gratiarum actio post 
Missam (łac.) – Przygotowanie do mszy i dziękczynienie po mszy].

126 Bursa – mieszek, woreczek. W obrządku kościelnym wyróżniamy dwa 
rodzaje bursy: jedna służy do przechowywania korporału, czyli niewielkiego 
obrusu stanowiącego element bielizny kościelnej; druga służy do przechowy-
wania naczynia z Najświętszym Sakramentem albo z olejem św. niesionym 
przez kapłana do chorych.

127 Profitka – płaski, wklęsły krążek z otworem w środku nakładany na świecę 
w lichtarzu (świeczniku) w celu zabezpieczenia go przed skraplającą stearyną.

128 Alba webowa – szata liturgiczna z białego płótna, sięgająca stóp, przepasy-
wana paskiem zwanym cingulum wykonana z weby czyli najcieńszego płótna 
lnianego.

129 Pozycja wykreślona ze spisu z wykonaną, najpewniej ołówkiem, adnotacją: 
»jest z wszywkami«. 

130 Pozycja wykreślona ze spisu z wykonaną, najpewniej ołówkiem, adnotacją: 
»jest z wszywkami«. 

131 Muślin – lekka, przezroczysta tkanina jedwabna, rzadziej bawełniana, 
o luźnym splocie płóciennym.

132 Na wykonanym najpewniej piórem odnośniku widnieje sporządzony 
ołówkiem dopisek: »są«.

133 Cyborium – puszka, liturgiczne naczynie służące do przechowywania 
komunii świętej. W myśl dokumentów powstałych pod wpływem reformy 
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liturgii po Soborze Watykańskim II powinno być wykonane ze szlachetnego 
metalu lub innego trwałego tworzywa stosowanego do użytku liturgicznego.

134 Gipiura – rodzaj grubej koronki o wydatnym wypukłym deseniu. 

135 Humerał – płócienna chusta (ok. 65 cm × 85 cm) z naszytym lub wyhafto-
wanym krzyżykiem i z dwiema tasiemkami, stanowiąca część stroju liturgicz-
nego, którą kapłan okrywa ramiona i szyję pod albą. Po Soborze Watykań-
skim II zanika stosowanie humerału przy nowym kroju alby oraz modlitwa 
celebransa przy nakładaniu go.

136 Puryfikaterz – biały, płócienny ręczniczek służący do wycierania kielicha 
w czasie odprawiania mszy św.

137 Korparał wł. korporał – niewielki obrus o boku ok. 50 cm, stanowiący 
element bielizny kościelnej. W czasie mszy oraz w ramach kultu Eucharystii 
poza mszą umieszcza się na nim postacie eucharystyczne.

138 Palka – kwadratowe, usztywnione przykrycie kielicha mszalnego, wyko-
nane z płótna, służące do ochrony postaci eucharystycznej przed zanieczysz-
czeniami. Używana jest także do przykrycia pateny, aby ochronić hostię lub 
komunikanty.

139 Tuwaluja wł. tuwalnia – welon naramienny używany przez kapłana do 
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w monstrancji.

140 Drzeworyt – technika graficzna, polegająca na wyryciu obrazu na desce, 
tzw. klocku, z którego z poczernionej powierzchni uzyskuje się odbitki.

141 Józef Michał Juszyński (1793–1880), biskup sandomierski. W 1809 r. 
ukończył gimnazjum kieleckie i podjął służbę państwową w podprefektu-
rze. W 1812 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia 
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kapłańskie przyjął w 1816 r. Przez szereg lat związany był ze szkolnictwem, m.in. 
prowadził lekcje matematyki w szkole wydziałowej księży komunistów 
w Kielcach i pełnił funkcję prefekta, a następnie rektora szkoły wydziało-
wej w Sandomierzu. Pracę duszpasterską pełnił jako proboszcz w parafiach: 
Goźlice i Szydłowiec. W latach 1845–1849 był asesorem w Komisji Spraw 
Wewnętrznych. W 1859 r. został konsekrowany na biskupa sandomierskiego. 
W 1861 r. udzielał poparcia działaniom patriotycznym, po czym odsunął się 
od ruchu manifestacyjnego, zakazując śpiewów patriotycznych w kościołach. 
W tym samym roku ukończył budowę pałacu biskupiego w Sandomierzu. 
Popadł w konflikty z władzami rosyjskimi, po tym jak duchowieństwo jego 
diecezji wzięło liczny udział w powstaniu styczniowym. W 1863 r., po wywie-
zieniu do Rosji arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ogłosił żałobę 
kościelną. W 1871 r. – wbrew stanowisku Watykanu – wysłał swojego delega-
ta do bojkotowanego przez kler polski Kolegium Duchownego w Petersbur-
gu, co pozwoliło mu uniknąć zesłania. Pod koniec życia biskupa Juszyńskiego 
faktyczną władzę w diecezji sprawowali ludzie z jego otoczenia, z których 
najsilniejszą pozycję miał ksiądz Michał Słapczyński – wieloletni proboszcz 
parafii Stromiec. 

142 Heljominiatura wł. heliominiatura – fotografia barwiona specjalną techni-
ką; podkolorowana fotografia.

143 Mszał – księga liturgiczna używana w Kościele katolickim obrządku ła-
cińskiego do celebrowania mszy. Zawierała m.in. przepisy określające prze-
bieg czynności obrzędowych. 

144 Rituale Romanum (łac.) – Rytuał Rzymski; Księga liturgiczna wykorzy-
stywana podczas celebracji sakramentów i sakramentaliów, wydana 17 czerw-
ca 1614 r. z polecenia papieża Pawła V jako wzorcowa do opracowania rytu-
ałów krajowych. Do Soboru Watykańskiego I traktowano Rytuał Rzymski 
jako obowiązujący w całym kościele powszechnym, a biskupi diecezjalni 
mogli dołączyć do niego zaaprobowane przez Stolicę Apostolską dodatki. 
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Kolejne wydania Rytuału Rzymskiego ukazały się w 1752, 1872, 1884, 1925 
i w 1952 r. Według Soboru Watykańskiego II, podejmującego reformę ksiąg 
liturgicznych, Ry tuał Rzymski jest wzorcowy. Na jego podstawie kompetent-
na władza kościelna winna przygotować rytuały krajowe, dostosowane do po-
trzeb miejscowych z uwzględnieniem języków narodowych. Po zatwierdzeniu 
przez Stolicę Apostolską należy ich używać w okręgach dla których są prze-
znaczone.

145 Kancjonał – książka zawierająca zbiór pieśni religijnych, nazywana rów-
nież kantyczkami. 

146 Reskrypt – rozporządzenie wyższej władzy. 

147 feria secunda post festum Conversionis S. Pauli Apostoli (łac.) – w poniedzia-
łek po święcie nawrócenia św. Pawła Apostoła; [święto nawrócenia św. Pawła 
Apostoła wypada 25 stycznia].

148 Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithudniae Prus et. C. Princ. 
Transil (łac.) – Stefan, z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Pru-
ski, itd., książę Siedmiogrodu.

149 Dekret – rozporządzenie władzy; wyrok, uchwała, postanowienie, orze-
czenie.

150 Zygmunt III Waza (1566–1632), król Polski i Szwecji. Był synem 
króla Szwecji Jana III i córki Zygmunta I Starego, Katarzyny Jagiellonki. 
W 1587 r. został wybrany na tron polski dzięki poparciu Anny Jagiellonki 
i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Witany z wielkimi na-
dziejami jako potomek dynastii jagiellońskiej, szybko zraził do siebie wie-
le osób. Otaczał się obcokrajowcami, co budziło niechęć szlachty. Odsunął 
w cień wpływowego przez lata Jana Zamoyskiego i zbudował własne, silne 
stronnictwo polityczne. Jego dążenie do wzmocnienia władzy królewskiej 



PrzyPisy

79

doprowadziło do wybuchu rokoszu Zebrzydowskiego. W 1592 r., po śmierci 
ojca, objął koronę szwedzką. W Szwecji nie był jednak popularny i po kilku 
latach został zdetronizowany, z czym nigdy się nie pogodził. Wciągnął Pol-
skę w wojny ze Szwecją. Podjął zbrojne interwencje przeciwko Moskwie. 
Pozwolił na połączenie pod jedną władzą Brandenburgii i Prus, co w przy-
szłości miało negatywne konsekwencje dla Polski. W czasie wojny trzydzie-
stoletniej (1618–1648) wsparł Habsburgów wysyłając cesarzowi na pomoc 
lisowczyków. W okresie sprawowania przez niego władzy zaostrzyły się sto-
sunki z Imperium Osmańskim. W 1620 r. na Polskę ruszyła wyprawa turecka 
zakończona zawarciem w 1621 r. kompromisowego pokoju. Zygmunt III był 
gorliwym katolikiem. Poparł Unię Brzeską z 1596 r., co doprowadziło do 
konfliktów z prawosławiem, widocznych głównie na Ukrainie, gdzie doszło 
do pierwszych powstań kozackich. Pod koniec życia poprawiły się relacje 
monarchy ze społeczeństwem szlacheckim. Wzrosło zaufanie do króla i jego 
polityki. Zygmunt III był mecenasem sztuki. Zatrudniał malarzy i muzyków. 
Pasjonował się m.in. złotnictwem. Pod koniec XVI w. przeniósł rezydencję 
królewską z Krakowa do Warszawy. 

151 feria secunda post festum Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum (łac.) – w po-
niedziałek po święcie świętych Piotra i Pawła Apostołów; [święto świętych 
Piotra i Pawła Apostołów wypada 29 czerwca].

152 Feliks Kriski wł. Kryski (1562–1618), kanclerz wielki koronny, wybitny 
mówca i pisarz. Był drugim synem Stanisława, wojewody mazowieckiego 
i Małgorzaty z Uchańskich. Nabył gruntowne wykształcenie w jezuickiej aka-
demii w Dilingen, gdzie poznał m.in. łacinę i grekę. Znajomość języka wło-
skiego wyniósł z dwuletniego pobytu we Włoszech. W 1587 r. uczestniczył 
w sejmie elekcyjnym popierając Zygmunta Wazę. Z czasem jego zaangażo-
wanie w służbę publiczną stawało się coraz większe. Związał się z obozem 
królewskim dążącym do osłabienia pozycji Jana Zamoyskiego i do wzmocnie-
nia władzy monarszej. Był zwolennikiem restytucji wpływów Kościoła kato-
lickiego i kontrreformacji. Często posłował na sejmy, pokazując na nich swój 
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talent polityczny. Uzyskał status jednej z najważniejszych osób w otoczeniu 
króla polskiego. Wraz z monarchą przygotowywał wojnę przeciwko Moskwie. 
22 stycznia 1609 r. został podkanclerzym koronnym. Piastując funkcję pod-
kanclerzego, i następnie kanclerza, poświęcał się przede wszystkim sprawom 
wewnętrznym kraju. Obok Piotra Skargi uznawany jest za najwybitniejsze-
go oratora swoich czasów. Dbał nie tylko o czystość mowy, ale i o doznania 
emocjonalne słuchaczy. Nazwany został polskim Demostenesem. Od 1616 r., 
na skutek spadku popularności wśród szlachty zaczął się wycofywać z życia 
publicznego. Zmarł w Warszawie 10 lutego 1618 r.

153 Sabbato post festum S. Petri in Vinculis (łac.) – w sobotę po święcie świętego 
Piotra w okowach; [święto świętego Piotra w okowach przypadało na dzień 
1 sierpnia; obecnie tego święta się już nie obchodzi, występowało ono w ka-
lendarzu liturgicznym przed Soborem Watykańskim II].

154 Sabbato post festum S. Mathiae Apostoli et Ewangelistae (łac.) – w sobotę po 
święcie świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty; [święto świętego Mate-
usza Apostoła wypada 21 września].

155 Fryderyk August II (1696–1763), elektor saski, król polski jako August III, 
syn Augusta II i Chrystjany Eberhardyny. Jego elekcja na króla polskiego 
przeprowadzona została w 1733 r., zaledwie miesiąc po wyborze Stanisława 
Leszczyńskiego i była tylko z pozoru legalna. Koronował się dzięki szybkiej 
zbrojnej interwencji rosyjskiej. O uznanie swojej władzy przez szlachtę zorga-
nizowaną w konfederacji dzikowskiej musiał walczyć przez kolejne dwa lata. 
W czasach jego rządów sytuacja w Rzeczypospolitej uległa pogorszeniu. Zry-
wano sejmy, zwiększało się uzależnienie od mocarstw ościennych. Historyk 
Władysław Konopczyński nie szczędził mu gorzkich słów. Tak opisał monar-
chę: Interesy Polski August stale podporządkowywał saskim, saskie – swoim am-
bicjom dynastycznym. Toteż nierządną Rzeczpospolitą, nie bacząc na ostrzeżenia 
i zachęty Czartoryskich, zaniedbał doreszty, i zrobił z niej »karczmę zajezdną« dla 
sąsiednich armij… 
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Data wydania dekretu, czyli 20 września 1704 r., jednoznacznie wskazuje, 
że Opis historyczny Kościoła parafjalnego w Stromcu błędnie podaje, że to Fryde-
ryk August II, czyli król August III, sygnował dokument. Na tronie polskim 
zasiadał wówczas jego ojciec – August II, jako elektor saski zwany Frydery-
kiem Augustem I. 

156 Exorbitantionum resolutionem (łac.) – rozwiązanie bezprawia.

157 Teodor Potocki (1664–1738), Prymas Polski, syn kasztelana kamieniec-
kiego Pawła i Eleonory z Sołtyków. Uczył się w kolegium jezuickim i na 
Gregorianum. Święcenia kapłańskie przyjął w 1688 r. W tym samym roku 
został sekretarzem króla Jana III Sobieskiego, a następnie kanclerzem księż-
nej J. E. Sobieskiej. Na sejmie koronacyjnym został mianowany biskupem 
chełmińskim, co było związane z poparciem przez niego kandydatury na tron 
polski elektora saskiego Fryderyka Augusta I (późniejszego króla Augusta II). 
Po zawarciu w 1706 r. układu pokojowego w Altranstädt przeszedł na stronę 
Stanisława Leszczyńskiego. Po bitwie pod Połtawą w 1709 r. został areszto-
wany i rok później zadeklarował lojalność Augustowi II. W 1711 r. uzyskał 
nominację na biskupstwo warmińskie. W 1722 r. został mianowany arcy-
biskupem gnieźnieńskim. Ingres odbył cztery lata później. Po śmierci króla 
Augusta II ponownie stanął po stronie Stanisława Leszczyńskiego, którego 
wybór na króla Polski ogłosił 12 września 1733 r. W związku z przybyciem 
do Rzeczypospolitej obranego również na monarchę Augusta III schronił się 
z Leszczyńskim w Gdańsku. Po kapitulacji miasta i uznaniu nowego, korono-
wanego władcy znalazł się w niewoli rosyjskiej. Po opuszczeniu aresztu pojed-
nał się z Augustem III.

158 Ekskomuniska wł. ekskomunika – wyklęcie, wyłączenie z grona wiernych, 
z Kościoła, rzucenie klątwy.

159 Paweł Boski (?–?), chorąży czerski, fundator drewnianego kościoła św. Trój-
cy w Białobrzegach, zbudowanego w latach 1771–1773.
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160 Wojewoda Stromiecki – jest to błędne określenie. Paweł Boski nie pełnił 
funkcji wojewody, a Stromiec – rzecz jasna – nie był stolicą województwa. 
Osada jednak stanowiła centr istniejącego tu niegdyś starostwa niegrodowego, 
którego wspomniany przedstawiciel rodu Boskich mógł być dzierżawcą, czyli 
stromieckim starostą niegrodowym.

161 Łowicz – prawa miejskie uzyskał przed 1298 r., siedziba diecezji łowickiej, 
ważny ośrodek życia religijnego i kościelnego w Polsce. Dawniej pełnił funk-
cję rezydencji prymasów Polski.

162 Franciszek Kandyd na Tenczynie hr. Ossoliński wł. Ignacy Franciszek 
Ossoliński, imię zakonne Kandyd (1732–1784), biskup kijowski. Najpewniej 
po ukończeniu kolegium jezuickiego wstąpił do zakonu franciszkanów kon-
wentualnych, gdzie odbył dalsze studia. Święcenia kapłańskie przyjął w 1755 r. 
Później kontynuował kształcenie w Padwie, które zakończył w 1760 r. dok-
toratem z teologii. W kraju pełnił funkcje gwardiana w Warce i Warszawie. 
W 1765 r. został biskupem tytularnym Dardanus i koadiutorem biskupa 
Jezierskiego. Był proboszczem w Lesku i Worowie. Pełnił funkcję wikariu-
sza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej i dziekana kapituły kolegiackiej 
w Stanisławowie. W 1773 r. został koadiutorem biskupa kijowskiego Józefa 
Andrzeja Załuskiego, a rok później objął godność biskupa kijowskiego. 

163 Informacja o dacie wystawienia dokumentu jest błędna. Wymieniany tu 
biskup tytularny Dardanus Franciszek Kandyd na Tenczynie hr. Ossoliński 
nie mógł go sygnować w 1743 r. bowiem miał wtedy niespełna 11 lat – urodził 
się w 1732 r. Szersze informacje o tej postaci znajdują się w przypi sie 162. 

Wspominany w informacji dotyczącej reskryptu ks. Antoni Rydłowski 
funkcję proboszcza stromieckiego pełnił najpewniej jedynie w 2 poł. XVIII w. 
Taki wniosek nasuwa się m.in. po analizie spisu duchownych parafii Stromiec, 
który znajduje się w niniejszej publikacji źródłowej.

164 Winno być Czerskiemu.
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165 Józef Mystkowski (?–?), syn Zygmunta, cześnika dobrzyńskiego, właści-
ciela Bobrka (od 1740 r.) i jego drugiej żony Teofili z Bielawskich. W 1764 r. 
pełnił funkcję sędziego kapturowego, a następnie podsędka czerskiego.

166 Akta Iwentarzów fundi instructi (łac.) – mowa tu o księdze zawierającej 
spis wyposażenia (fundi instructi) kościoła.

167 Chronieon – w słownikach łaciny w zasadzie nie pojawia się to słowo. 
Można za to spotkać chronicon, oznaczające kronikę.  

168 Liber Confirmatorum (łac.) – Księga bierzmowanych.

169 pro fori interno a casibus reserwatis (łac.) – na zewnątrz [wydanych] od 
grzechów, z których rozgrzeszyć może papież albo biskup; [łaciński zwrot 
casus reservatus oznacza grzech, z którego rozgrzeszyć może kompetentna 
władza (Stolica Apostolska, biskup, kapłan posiadający władzę odpuszczania 
grzechów „zarezerwowanych”)].

170 Akta memorandorum, in lesia promulgatorum, ab anno 1891 – autor najpew-
niej popełnił błąd mając zamiar zapisać: Akta memorandorum, ecclesia promul-
gatorum, ab anno 1891, czyli z łac.: akta ogłoszeń parafialnych od roku 1891.

171 Księga aksydensów parafjalnych „jura stolae” – księga zawierająca dokumen-
tację dotyczącą tzw. iura stolae, czyli z łac.: prawa stuły. Znajdowało się tu wiado-
mości o opłatach pobieranych przez duchownych np. za chrzest, ślub czy pogrzeb.

172 Fundusz pokładnego, pokładne – ofiara jaką wierni składają z racji po-
grzebania na cmentarzu parafialnym bliskiej osoby.

173 Oszabrowanie – dawniej otynkowanie.

174 Zakrystjan – kościelny, mający nadzór nad zakrystją.
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175 Pręt – dawna miara długości wynosząca ok. 4,5 m. W XIX w. pręt był 
miarą powierzchni gruntów równej ⅓0 morgi.

176 Morga – jednostka miary gruntów funkcjonująca od XIII w. Jej wielkość 
nie była stała. W Polsce od XVI w. korzystano z morgi chełmińskiej, która 
wynosiła 0,59 ha. 

177 (…) z wystawieniem Sanctissimi a primis vesperis (łac.) – (…) z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu od I Nieszporów.

178 Indult – akt kompetentnego przełożonego kościelnego zwalniający od 
zachowania określonego obowiązku wyznaczonego przez prawo, wydany na 
czyjąś prośbę w formie reskryptu.

179 Klemens XIII wł. Carlo Rezzonico (1693–1769), papież od 6 lipca 1758 r. 
W okresie swojego pontyfikatu zakończył spór z Wenecją i wydał encyklikę 
A quo die, w której przypominał biskupom o ich powinnościach. Za pośred-
nictwem nuncjusza Duriniego zaprotestował przeciwko uchwałom sejmu ra-
domskiego z 1767 r. przyznającym szerokie przywileje dysydentom. Cieka-
wostką jest fakt, że papież ten zakazał duchowieństwu handlu.

180 Benedykt XIV wł. Prospero Lambertini (1675–1758), papież od 17 lipca 
1740 r. Miał opinię pracowitego i pobożnego, obdarzonego zdolnością zjed-
nywania sobie ludzi, odznaczał się w polityce ustępliwością i tolerancją. Uznał 
tytuł królewski Fryderyka II Pruskiego, licząc na złagodzenie jego polityki 
wobec Kościoła na Śląsku. Był przeciwny wolnomularstwu. W Państwie Ko-
ścielnym zredukował podatki i zaprowadził oszczędności w utrzymaniu dwo-
ru papieskiego, zmniejszył również budżet wojskowy. Był mecenasem nauki 
i sztuki.

181 apud S. Mariam Majorem (łac.) – u Świętej Marii Większej; [chodzi naj-
pewniej o bazylikę Santa Maria Maggiore].
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182 Winno być Mityleńskiego.

183 Kwadragena – odpust czterdziestodniowy.

184 Consolationis B.M.V. (łac.) – dzień Pocieszenia Najświętszej Maryi 
Panny.

185 in festo Apparitionis B.M.V. de Bono Consilio (łac.) – w święto Najświętszej 
Maryi Panny, Matki Dobrej Rady.

186 vel (łac.) – lub.

187 Augustów – w literaturze regionalnej pojawia się informacja, że miejsco-
wość została założona przez osadników przysłanych do Puszczy Stromieckiej 
przez króla Stanisława Augusta i od jednego z jego imion zaczerpnęła swoją 
nazwę. Tymczasem w aktach parafii Stromiec pod datą 22 grudnia 1761 r. 
proboszcz stromiecki Walenty Żabicki zapisał chrzest z Augustowa. Działo 
się to więc na niemal trzy lata przed wstąpieniem na tron Poniatowskiego. 
Augustów zatem nie może zawdzięczać swojej nazwy monarsze, za którego 
panowania upadła I Rzeczypospolita. W 1761 r. władzę w Polsce sprawował 
August III i to z nim najprawdopodobniej należy utożsamiać nazwę miejsco-
wości niegdyś leżącej w granicach stromieckiej parafii, a obecnie wchodzą-
cej w skład parafii Boże. Właściwą etymologię nazwy osady przedstawiono 
już w 1895 r. w numerze 83 „Gazety Radomskiej”. Ciekawostką jest, że we 
wspomnianym akcie chrztu Augustów określono miastem. W ww. numerze 
„Gazety Radomskiej” znajdziemy informację, że w aktach parafialnych miesz-
kańców Augustowa nazywa się mianem honestus, co jest charakterystyczne 
dla mieszczan. Autor artykułu zauważa również, że (…) Augustów niczem 
miasteczka nie przypomina, ale ludność jego dotąd zachowała szczególniejsze ce-
chy wyróżniające ją z pośród reszty parafian: w mowie używają gwary małomia-
steczkowej. W tradycji lokalnej nie przetrwała pamięć o mieście Augustowie. 
Obecnie utożsamia się miejscowość z osadą wiejską, którą zresztą jest. Zenon 



PrzyPisy

86

Guldon w artykule Miasta Zapilcza w XVI–XVIII wieku wydanym w 1999 r. 
w publikacji zbiorowej Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypo-
spolitej T. V. zauważa: Ks. F. Czajkowski w sporządzonym w latach 1783–1785 
„regestrze diecezji” wymienia miasteczko królewskie Augustów w pobliżu Grabo-
wa. Chodzi tu jednak chyba o zamiar lokacji, który nie został zrealizowany. 

188 Gać – nazwa wsi zapewne pochodzi od szałasu zbudowanego z gałęzi. 
Przetrwała jeszcze pamięć o okrywaniu ścian chat na zimę gałęziami – czyn-
ność tą nazywano gaceniem. W lokalnej tradycji żywa jest legenda o założeniu 
osady. Już w 1895 r. opisano ją na łamach „Gazety Radomskiej”: Znaną była 
i Stromiecka puszcza, dziś las Kozieniecki. Do puszczy tej przyjeżdżali często kró-
lowie polować na grubszego zwierza, a nawet książę Lew Sapieha, sprowadził za 
Zygmunta III strzelca z Litwy, nazwiskiem Korczak, założył dla niego śród kniei 
kolonję, którą nazwał Gać i jego pieczy powierzył w imieniu króla las i zwierzynę. 
Gać do dziś istnieje, ale jest to już wioska z kilkunastu domów złożona i zamiesz-
kała prawie przez samych Korczaków.

189 Wiorsta – dawna rosyjska jednostka długości równa 1,0668 km. 

190 Błąd w obliczeniu. Liczba mężczyzn w wioskach parafii Stromiec wynosi 
3353.

191 Błąd w obliczeniu. Liczba kobiet w wioskach parafii Stromiec wynosi 3425.

192 Błąd w obliczeniu. Ludność parafii Stromiec wynosi 6778.

193 Korzec – dawna jednostka miary objętości ciał sypkich zawierająca 
32 garnce (około 120 l.), także miara ciężaru odpowiadająca w przybliżeniu 
98 kilogramom.

194 Garniec – dawna jednostka miary objętości cieczy i ciał sypkich, wywo-
dząca się od glinianego naczynia gospodarskiego. W średniowieczu jednostka 
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pojemności o różnej wielkości. W XVI-wiecznej Polsce garniec warszawski 
wynosił 3,76 – 3,90 l, zaś np. garniec nowopolski odpowiadał 4 l. Garniec 
dzielił się na 4 kwarty i 16 kwaterek. 

195 Komplanacja – układ pojednawczy, kończący spór.
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