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POR.Z?DEK POPISU

Dnia 21 Lipca fiLASSA I. i II.

g. m. - g.m.
a u 30 Nauka Religij i Moralno?ci. X. D?browskl Prefekt.

a 50 - 9 J?zyk ?aci?ski. XX. Bro?dzi?ski, Chromicki

9 - 9 20 J?zyk Niemiecki. P. Ignacy Loyola Rychter.
9 f W - 9 30 J?zyk Francuzki. X. Chromicki.

9 50 - 10' Arytmetyka i Jeometrya. XX. J?drzejowski,J8kubowski
10 - 10 20 Jeografia P. Nendzy?skl, X.Grupi?iki.
10 20 - 10 40 Hist: Powszechna i Polska. X. Grupi?ski.

.

10 40 - 11 Historya Naturalna. X. J?drsejowskl,
11 12 J?zyk Polski, Deklamacye ) P. Ignacy Loyola Rychter.

i w?asne Uczniów rohoty.) X. Bro?dzlnskl,

Dnia 22. fiLASSA In. i .rv.

8 8 20 Nauka Religij i Moralno?ci. X. D?browski Prefekt.

a 20 - 8 50 J?zyk ?aci?ski. X. Chromicki.

8 50 - 9 J?zyk Gr-ecki. P. Nendzy?ski.
U 9 15 J?syk Niemiecki. P. I. L. Rychter.
9 15 - 9 30 J?zyk Francuzki. X.Chromicki i P. Bader

g 50 - 10 Arytmetyka, Algebra i ) ?
C ik

J )
A. wuc,

eometrya.
10 - 10 20 Hist: Powszechna i Polska. X. Grupi?ski.
10 20 - 10 40 Jeografia. . X.Grupi?ski P. Nendsy?ski.
10 40 - 11 Nauki przyrodzone. ?. J?drzejowskl.
11 - 12

J.?zY?k PolsUki, ?eóklambacYt e») P. I. L. Bychter-,
1 W asne ceni wro o y .

Rysunki r?czne i techniczne, _ iako te? topograficzne i architekto.

niesne, dawane przez P. Kajetana Mijakowskiego, Uczniowie w porz?.

dnych poszytach lub. poiedy?czo oka?,.
1*
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Z?otone takie b9d? w?asne pisma Uczni6w, Mappy i wy?iary pe.

wney cz??ci okolic Jab?onny.
'

,

Po uko?czonym popisie nast?pi kr6tka Przemowa ucznia ko?cz!!.
cego Szko?? Wydzia?owlJ- Odczytanie Promocyi.- Rozdanie nagród
Og?oszenie wpisu 'na rok nast?pny szkófny- Od?piewanie w Ko?cie.

le hymnu S. Ambro?ego,
,

.

Do programmatu za?l}cza si? rozpraw? 'P. Ignacego LoyoU Rychtera
Nauczyciela j?zyka Polskiego i Niemieckiego pod napisem "Wiado
mo?? historyczna O Ko?ciele i Klasztorze War?zawskim XX. Domini.

kanów na Now?m Mieicie ".

,
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WIADOMO?? HISTORYCZNA

o ,Ko?ciele i Klasztorze WarszawskiTn XX. Domini

han?w na Noweni ?lie?c?e.

w S T?P.

N Ic bsrdsley zail}?, nic wi?eey-- u"wagi obudzi? nie mo?e nad to, eo

iest narodowem, naymnieyszy "niemal szczegó?, do rudz inney ?cillga.
i?c;y si«; z.ieml zachwyca, i naszey ciekawo?ci godnym si? stale,

_
Opi

sanie historyczne Ko?clo ?a i Klasztoru Warszawskiego XX. Domi

nikanów na Nowem Mie?cie, iak mi si?" .zdaie, nie mo?e nie obcho .....

dzi? mi?o?ników cyczystego kraju, a có? dopiero wychowa?ców
Warszawy. Ko?cio?y bowiem, iak to bardzo dobrze uwa?a Autor

Opisu historyczno. statystycznego Sto?ecznego miasta Warszawy, z hi.

story'} nieiako ??cz? si? narodów, w budowie gust wskaz.ui? wieku,
W ozdobach pobo?no?? za?o?ycieli, w nagrobk?ch i znacznieyszych

pomnikach zwyci?stw , ?wietne preypominalq czy?y, wznosz? i roz

rzewniaiq umys?. (1) Dla ucz?cey si? tak?e Polskiey m?odzieiy, iak

s??z?, praca moia bezkorsystn? niezostanie ; wska?e ona Jey wa

?no?? poiedy?czych drobiazgów w historyi; naprowadzi na t? sdro

wl! uwag?, ?e, dopóty ogó? dok?adny nie iest, dopóki cz??ci, któ.

re go sk?adaj?; nale?ycie ro zwini?ferni nie b,?d?; podda nakoniec

'wniosek, ?e ten, który nigdy z takiego stanowiska rzeczy niepo,
s-?:rz e ga?, i nigdy od szczególnych wyobra?e? do ogólnego nlessed?

obi?cie, zawsze s?abo poymuie i chwieie si? w swolem zdaniu.
.

I
,

, .

(1) ?\alendarzyk Polityezny Da rok 1816 k.529.
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·Rozk?ad rzeczy •.

Jak Ko?cio? W znaczeniu wewn??rnem zbIorowo zwykle s?? hie

rze; tak' ia równie Klasztor uwa?a? b?d?. i dla tego, w krótko?ci
oznaczywszy czas przed za?o?eniem obudwóch , opisawszy ich stan

powierzchowny I wewn?trz.ny, iako te? ?nakomitsze w przeci?gu lat

224 zasz?e szcz?sne ?ub meszcz?sne koleje , prseyd? do ludzi uczo

nych, którzy w tym klasztorze ?yli, a po wys?awieniu ogólnem iy
eia , d?uiey sifi nad ich pracami naukoweml zastanowi?,

Czas przedfundacyiny;
Od dawna prze?o?eni Klasztorów Dominika?skich w kraju Polskim

pragn?li umie?ci? swoich braci w WarszawIe. Silnie do tego poel?,
ga?o ich, pi?kne i dogodne po?o?enie tego miasta, co dzie? zwf?ksza_ ,

i?ca si? ludno??, mnóstwo pa?aców, .ko?clo?ów i innych pt;tblicznych
gmachów, a mianowicie cf?g?e prawie mieszkanie Zygmunta III. co

raz wi?cey zapcwiadai?ce ozdób tey Stolicy pod ow czas Wojewódz_
twa Mazowieckiego, która nast?pnle sta? si? mia?a Stolic? ca?t:go
Królestwa. D?ugo zamiary wzi??? nie mog?y po??danego skutku, ni

nakoniec narady ogólne pod przewodnictwem X. Woyciecha S?1tów
'skiego Prowincya?a d. 1. Lipca 160J r. W Poz.nanlu odbyte, wssyst.
kte przeszkody usun??y. Zgodzono si? Iednomy?lnie , aby cho? szczu

p?y zasi?ek plenl??ny da? na pierwszy zak?ad, a reszt? starania o

maif?cey stan'}? budowie, .poruczy?. BOGU i dobroczynno?ci b6g0.
boynych Iudz l.: Do zar.z?Cla tego d?Ie?a w?brano X. Bzowskjego, i

zaraz og?oszono go Wikarym Prowmcyalsklm (1) Uwa?ano bowiem
w nim cZ,?owieka pe?nego enót i nauki, mai'}cego oraz wielki! wzi?
to?c u znakomitych Panów Polsklch- Jako? niezawi6d? X. Bzowski

wysokich nadziel. Po uko?csoney zaraz Kapitule' uda? si? do miey.
Scowego a oraz Pozna?skiego Biskupa Wawrze?ca Go?ll?klego, i od

niego pozwolenie wprowadzenia swych braci do Warszawy uey,

(l) Opisanie stanll konwentu I.Icz'lwsiy od czasu fundaeyi M. S.
-

I.
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skawssy, kupi? przy ullczee Za?ylney (?) zabudowanie z podw6rzem
i ogrodem za 2000 Z??. Polskich od dwóch rodzonych braci Wincen

tego Kanonika ?owickiego i Szymona Oczków. Przestrze? tey nahy

t?y ziemi rozci?ga?a si? mi?dzy ulic? Fre?a od zachodu, a Mostow?
dawniey WaliszewskI} i.Przero?D? zwan?, od po?udnia ku Wi?le, z tey

strony ulicy' Hyhackiey.. Poniewa? to mieysce by?o ieszcze za szczu

p?e, zawarto przete ugod? z Szymonem Wi?u?skim, Radnym War

szawskim,' i od niego za Z??. Pol. 750. kupiono dom z przyleg?o?ciami,
le??cy pod ów czas mi?dsy domami Jana Dole?a?owskiego Mydlarza ;

i Jakóba Gudosza Kotlarza; Do tego kupna przy??czy? si? dworek da.

rowany od Miko?aja i Jakóba ze Zbara?a Woronieckich, który u?yty
by? na wybudowanie cegielni i z?o?enie potrzebnych do budowy
.ma?erya?6w. Te wszystkie nabyte,. i prawnie nabyd? si? mai?ce po.

siad?o?ci Król Zygmunt III. zatwierdzi? ? i od ci?iarów publicznych
uwolni? d. 6? Lutego 1604 r.

.

Pierwiastki Ko?cio?a.

Nabole?stwo pocz?tkowo odprawia?o si?- na o?tarzu przeno?nym
( super altari portatili ) potem X. Bzowski na tem mieyscu, gdzie te

raz. iest kaplica ciemn? zwana, drewniane postawi? Oratorium, w któ

rem dnia fi Listopada 1603 r. Msze ss. odprawia? si? zacz??y. Naza

jutrz X. Fryderyk Danigiel .Kanonik i. Oficya? Warszawski piervvszl!
tam o Duchu S. ?piewa? Wotyw?, a X. Maryan Post?kalskl Expro
wincya? 00. Bernardynów, iako te? sam X. Bzowski Kazania stóso

",ne mieli.
.

,

H o8c?ol
_ murowany •

Kamie? w?gielny na Ko?cio? murowany pod ty?u?em S. Jacka rsu

eono r. 1604. 8 w 1606 mury tak by?y w mnieyszym chórze pod.
niesione, ?e X. BzoW'Sk? powróciwszy z Rzymu, piervvszq Msz,! o

I

(1) Uliczka Zatylna poezyna?a si'? od .dzwoni<,y Dominika?skiey. gdzie teraz

kamienica pod Nr?:m 234. a ti?gn??a si? ku Wi?le na ulic? Rybak.i,
?. 1765. za pozwoleniem Zwierzchno'ci mieYllkiey zniefJioni zosta?a.
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Tróycy ss. d. 22. Pa?dziernika, W ko?ciele przez siebie za?o?onym,
móg? .za?piewa? (1) Budowa zupe?nie. uko?czon'? zosta?a r. 163ft a

po?wi?cenie dopiero nast?pf?o 16G 1. r. dnia 26. Czerwca w niedziel?
trz:eci? po Swi?tkach przez X. Woyciecha Tolihowskiego Biskupa Po •

.zri\??skiego?
I

Budowa wewnetrzna. i zewn?trzna,
, c

c

Ko?cio? kszta?t nosi podobny do ko?cio?a Met.r'opolitalnego S. Jana.

D?ugo?? wynosi lOl. a szecokosc naywi?ksza 40. Mkci zwyczaynycb?
Posadzka iest dwóykolorowa z flizów Szwedzkich. Dach pocz'}tkowo
by? gontowy i w r. dopiero 1657. dachówk? go pokryto.

'

ous:

"

(1) 'Osoli?ski (- T. l. k. 7, Wiad. Hist. O Piso Pol. ) niestus?nie o b??d Starewol.,

skiego oskar?a, 1 nies?usznie X. Bzowskjemu tytutu fl?ndatora Ko?cio?a i

Klasztoru Warszawskiego XX. Dominikanów na Nowem Midcie odma

wia. S?aby Ossoli?skiego iest dow6l', z pism samego X. Bzowskiego
( Prcpsgo D. Hiacint: p. 7,) czerpany, gd:Lie' on przez pokor? tylko ten

l·
-

zak?ad X. Woyciechowi S?kowskiemu Pro?incya?owi przypisuje. Wi?-

ce'y by moh O.3soli?skiego zdanie mocy nabra?o z mowy, któr? ni

cze?? S?kowskiego napisa? Birkowski (Orat. Eccl. pag. 413 et 4.4) gdzi?
go bardzo oczywHcie ,za?ozycielem hyd? mieni; gdyby waznieysze na

przeciwn? stron? dowody, temu nieprzeeskadza?y; Xi?gi naprzód r?ko

pismowe, opis pomnik6w klasztornych, i stan Klasztoru od czasu fun

dacyi zawieraj?ce Ossoli?skifgo zdanie zh?iai?,; powtóre akt kontrakto

wy w ?owiczu mi?dzy X. Bzowskim a Wincentym i Szym('ne? Oczkiem

zawarty we Wtorek po S. Annie r.1603. iako teZ pozwolenie Wawrze?.

ea Go?lickiego Biskupa z d. 4. Sierpnia t. r. dane i dyplomat Zygmunta
III. n?byteplllce potwierdzai?cy z d. 6. Lutego 1604. widocznie ()k.azuil},
ze X. Bzowsk i sam, na mocy udzielonEgo sobie na Kapitule Poz'l'a?skie'y
Wikaryatl;' dzia?a?, i ze X. S?kowskiemu nale?y si? tl'lko ppmys? o ma

i?cey nast?pi? budowie, a zacz?cie dzie?a i w ?z?,?ci wielkie y iego wy

konanie do X. Bzowskiego ?ci?ga? siC; pOwinJlo .

i

• I
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Q l t a r z e,

O??arz6w, oprócz kaplicowych, ies? 14. Wszyst.kie pi?kn? sD)'eer-

sk§ robotq ozdobione nosz? wyobra?enia: .

g t
?

w n e na zasuwie

1. P. Jezusa ukrzyiow: w O?tarzu Wielkim ..

2. N. I?. Bo?a?cowey N. P. Ro?a?cowey.
3. N. P. Bolesney SS. Tadeusza i Szymona.
4. Imienia Jezus SS. MM. Sadoka i 48 Tpw,arzyszów.
5. S. Wincentego Fereryusza -- S. M. Magdaleny pokutnicy.
6. S. Tomasza z Akwinu ',- SS. Jadwigi i Teressy.
7. Wszystkich SS. S. Jana Nepomucena.
8. SS. Kryspina i Keysplnlanlna S. Rocha. _

9 .. S. Jakóba Aposto?a
/

SS. Jana Ewangelisty i Szczepana.
10: S. Jacka S. Katarzyny Sene?skiey.

.

11i S. Ró?y Li?na?skley SS. Ma?gorzaty Sahaudzkiey iMa?.'

( , gorzaty de Kastello.

12. Przemienienia Pa?skiego -' S; Haymunda de Pennafort.

15. S. Józefa S. Anny i Matki Boskiey Ofiarowanr

14. p • Jezusa ukrzyi: na filarze - S. Kajetana.

H.a p l i c e.

Trzy znaydui/) si? Kaplice, pierwsza fundowana r. 1691: przez
Adama Kotowskiego Stolnika Wyszogrodzkiego ca?a z kwadratowego
porfirowego kamienia, O?tarz mie?ci w sobie marmurowy ze sztuka

terYll, w którym iest obraz S. Dominika. Sklepienie zdobi pi?kne
malowanie w?oskie. Pod t? kaplic? spoczywai? zw?oki fundatora i

zony iego Ma?gorzaly w trunnach marmurowych. Tu takie 1.lo?one

s? ko?ci X. Jana Damascena ?ubienieckiego Biskupa Bako?skiego,
Oberskiego Podkomorzego Liwskiego, i Polanowskiego Stolnika P?oc,

kiego. \

Druga Kaplica za?o?ona przez Radziejowskiego eawlera O?tarz z o

brazem N. P. Snie?ney.- Tu s? groby ca?ey familj Radziejowskich i

dwóch
\

ciotek Jana m Króla Polskiego.- W ?eyie Kaplicy ludzie

2
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?wieccy zwykli ?piewa? w Niedzielf] i Swi?ta godzinki O N. Pannie

po ?acinie.

Trzecia nakoniec Kaplica ciemn! 'Zwana, "ma obraz SkonanlaP. JE.

ZUSA •.

-Ob r a z y ,

R. lG72. X. Przeor Franciszek Grabiecki z Lublina sprowadzi? trzy
wielkie obrazy. Z tych pierwszy wyra?a Chrzest Króla Monomota,

py- 2gi S. Ró?? Lirna?skl!- 5ci S. Piusa V. Papic?a- Inne w Warsza.

wie nie mistrzowskim p?dzlem zosta?y odmalowane,' iako to: Objawie.
nie B. Eleuteryuszowi nauki S. Tomasza," S. Ludwika Bertranda, B. Al ..

berta nauczai?cego z Katedry i kilka innych, zawieraiqcych symbola

pod?ug kiil}ild Saawedry wyra?one.- (a) Do obrazów cudami s?y ..

n?cych l1ale??: Obraz N. P. Snie?ney, "S. Jacka, ? S. Wincente-so ?'e.

reryussa.

.
- -

R. 1642. dosy? wygodny Chór postawiono, ale ,len, gdy znacznie

czas uszkodzi?, X. Daralan Dzieszkowski Przeor Warszawski .w r. HH!;.

nabywszy O?tarz wielki i stalla po XX. Bernardynach Pragskich, one

na mieyscu starego postawi? kaza? - Pergaminowe xl?gl chórowe

w wielkich folia?ach w pulpicie zachowane nosz? pi?tno naywi?ksze,

go wypracowania- R. 1609. X. Izajasz z Lipna Predykalor jeneralny
by? ich pisarzem.

. <

Organy.

Organy z pocz?tk\l by?y pozytywkowe w r. 1661. postawiono
mnieysze, za przeerostwa nakoniec X. Kandyda Zagorowskiego wi?-
ksze wyko?czuno.

.

'-

ta) Idea principis Christiano - Politici Symbolis 101. expres, •• Didaco Saa
vedra Faxardo squite. AlIlstelodami l ?6o. in 1?.



·N a gr ob k i.
.

Grobowe napisy cclnieysze s?: 1 .. Kazimierza Beryezkl Woie-,vody
Czerniechowskiego ostatniego Potornka z 'tey familij, a za Królów

W?adys?awa IV, Jana Kazimierza, Micha?a i Jana III, wielkiego wo.

jownika- 2. Anny Tarnowskiey Kasztelanowey Konarskiey-e-- 5. Ka

tarzyny Ossoli?skiey Wojewodziny Podlaskiey- 4. Stanis?awa Hiero.

n ima. Hr. Potka?skiego, Scholastyka P?ockiego, pi?? razy na Trybn,
Da?' Koronny Deputata- 5. Alexandra Polanowskiego, który godny
iest ca?kowitego przytoczenia-.

"Diis manibus Alexandd i? Polanowice Polanowski primo Sano.

,,,censis, demum regni Dapiferi, pastremo Vexi?liferi regni, hastatee

"cohorti? Colonelli primique militire Polonre Preefectl, herois max?mi,

"gloriosissimi vic?oris- Quan?us vir suo seeculo extitit; Regum Josn

"1nis Casimiri, Michaells atque Joannis III. strenuus in acie miles,

"SzczerJJam Cosaccorum ducem cum 40. militibus a se pj-ofligatum ?

"regi captivum adduxit ,
De vero fide m exccdst laudaUo, loquantur

"diplomata, primum Yarsavle 23 Aprilis 1685. aliud Grodna 20. Xbris

,,1687. Generosus Alexander Pólanowskl eam vlrtutls et merltorum
.

"restimationem apud Serenissimos Antecesser-es nosb-os paravlt ,
eon

"tinuatJs per triginta annos mllltaelhus studiis, expeditis Cosaticis, Mo.

"sch9viticis, Sveticis, tam in Patria, quam in Dania, Brandeburgia,

"Transilvania, Tartaria et Turcia bellis, in quibus sen genuinus Mar.

"tis Alumnus etiam externo solo perennatura reliquit documenta,

"ipsis prene belli daci?us iavidenda, felicita?e, et quod longe rarius

"est bellicre fortitudinis et prudentIoo, tum rectitudinis non vana opi.
"nione , id elec?ore populo visus est assequi; ut suprema! fortun:e}

"Candidatorum ad coronam Cllthalogo, nec querens, nec petens, pln.
"rimornm voto destinaretur; cul tanto familire sure ornament.o, gnam

"gloria, honoriJms et opibus ampliavit, Casimirus Polanowski Subda.

,?pifer terr? Buscensis, germanus ex fratre nepos, cooterique grati
".h?redes cum lachrymis perenne posuere monimentum.-

Znaydui? si? tu i inne ieszcze znakomitych w Polszce os()b na·

grobki iako to: Skulskich, Bieniawskich, Kostrzewskich, Skarbniko.

, wey Grabowskiey i t. d. ale wstrzyma? si? musz? od ich przytacza.
nia) ?ebym zbytecznie mo?e?o niepowi?kszy? pisma.

2-
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/ Budowy Ici?le z Ko?cio?em po??czone.

Zakrys?ya iest dostatecznie opatrzona w, pi?kne Appara?y. Skar?
biec niegdy? by? bogatszy; bo oprócz naczy? GO s?u?by BoMy u?y.
wanych W r. 1695. samych Kielichów srebrnych poz?acanych by?o
36! a dwa sczeroz?ote- Wszystkie obrazy 'w o?tareach- mia?y sre

brne sukienki, ale to wszystko wyczerpa?y wojenne wypadki- Ka

pitularz pod. którym znayduie si? grób dla Zakonników i szczególnych
Dobrodziejów Klasztoru, zdobi?} popiersia wszystkich prawie Blsku,

pów Polaków, wzi?tych z Zakonu Dominika?skiego, pomalowane
za staraniem X. Franciszka Urskiego- Tu tak?e w osobnym O?ta

rzu znayduie si? o-braz cudami s?yn?cy N. P. ?askawcy, z zakr?tu
na Dormitarzu górnym ,b?d<}cego, uroczy?cie przeniesiony r. 1736.

Dzwonnica liczy trzy dzwony; z tych naywl?kszy Dominik za stara,

niem tera?nieyszego Przeora X. Damiana Dzieszkowskiego w r. z. no

wo przelany, a przez JW. JanaMaroella Gutkowskiego Biskupa Pod •

• askiego i Senatora Królestwa .Eolskiego wed?ug rytua?u Rzymskiego
po?wi?cony, vya?y funtów 4,800.

".

Bractwo.

Arcybractwo Ro?a?ca S. przf!z X. Bzowskiego r. 1601. dnia 11. Gru.,
dnia uroczy?cie zaprowadzone zosta?o- Protektorami. iego byli za.

wsze prawie Królowie, Biskupi i ?wieccy Senatorowie a Przeorostwo

Szlachta celnieysz.a sprawowa?a- Wielka Ksi?ga relikwiarzem opa-

.

trzon a zawiera, kilka tysi?cy osób, którzy swoie imiona do Arcybra,
ctwa Hoia?cowego zapisali- To' w tey Ksi?dze szczególnego spostrse
galem, ?e' im bli?sz e s? karty wieku, mo?e nies?usznie o?wieconym
zwanego, tern wi?cey z przed oczu imiona JJWW. i WW .. znika?

si? zdai?. Znacznieysze <Iwie s? pielgrzymki do Cz?stochowy przed,
slewsi?te . przez Braci Bo?a?cowych: 1sza r. 1608. pod przewodni
ctwem X. Wac?awa Kurowskiego Promotora na odwrócenie zarazy

movowey? 2ga r. 1611. 'nasajutr-s po urodzeniu syna.Zygmunta III.

Jana Alberta, na podzi?kowanie P. Bogu za spokoyne uko?czenie na.

rad publicznych- Utrzymuie si? tu jeszcze. Bractwo Skonania P.18-

r
•
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zu?a i Paska czysto?ci S. Tomasza z Akwiflu zaprowadzone' r. 1706.

Bractwa SS. Anny i Ró?y iest ga??zi? Arcybractwa Bo?a?cowego.,
,

Od,pusty.
Odpus?y przy??czone mai? ?wl?ta nast?pul?ces Boie Narodzenie,

Nowy rok, Wielka?oc, Wniebowst?pienie Pa?skie, Zielone Swi?tki,
Bo?e cia?o z oktaw?', Znalezienie i Podwy?szenie S. Krzy?a, Swi?ta

:

N. P. Mary], 40. godzinne Nabo?e?stwo, po?wi?canie Ko?cio?a SS. To.

masza z Akwinu, Józefa Oblubie?ca, Wincentego Ferery,usza, Dorni

nika, Kry&pina i Krysplnlana, Jacka, SS. Magdaleny i B.ói.y, Bo?s?

ca s. ? Oktaw? i Wszys?kich Swi??ych.

Za?o?enie Klasztoru.

'Kilka cel drewnianych s?u?y?o pocz?tkowo Zakonnikom za przy.
tu?ek: w r. dopiero 1645. zacs?to murowa? Klasztor w kszta?cie g?o.
ski drukowaney Z. Adam Jarz?bski opisul?c pod tym rokiem War.

szaw? (5) s?usznie zadziwia? si? nad obszerno?ci? przysz??y budo.

wy- Same Kurytarze ?rodkowe w linij prostey wszerz i wzd?u? fo- ,I

I

remnie rozlegaiqce si?, zwracai? przechodnia oczy? Sciany zdobi?
Portrety zas?u?onych w Zakouie M??6w, a mlanowible Polaków, nie

nosz? one cechy pi?kno?ci pod wzgl?dem malarstwa, ale s<} drogie mi

zabytkaml , mog?ceml obudsl? pami?? prsese?ey s?awy przodków.

B i b l i O t e k a.

Biblioteka odnosi swóy pocs?tek do pierwszego Klasztoru Przeora

? Za?o?yciela X. Abrahama Bzowskiego, który na pierwszy iey za.

k?ad ofiarowa? nie tylko dzie?a, kt6rych by? Aurorem, ale nadto do.

sy? z?aczny ,zapasl Ksi?g uzbieranych w czasie podr6?y swoich do

Bzymn. Znayduil! si? dot?d w tuteyszey bibliotece dz le?a iego w?a •

. snor?cznym podpisem osn?czone. W dalszym ci?gu czasu, cz??cj?
kosztem zgromadzenia, cz??ci? staraniem poiedy?czych zakonnik6w

(5) rami?tni)d o·d4wney Polsice przez 1. U. Niemcewicza Tdm. III, k. '-40.

I
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powi?ksza?asi? Biblioteka.
'

Naywi?cey przecie? do My' zapomoicn?8
prz.yczyni? si? X. Jacek Barycska. Profes' i Przeor. Konwentu War.

, szawskiego, który nie tylko mieysce dostateczne, gdzie' si? teraz

mie?ci Kla-sa druga i trzecia Szko?y Wy,dzia?owey, oznacey? , 'ale je:
sz.cze r. 1647. swoi? familiyn?bibl?ot?k? do. Klasetorney wcieli?. Nie.

pomiernie zasili? t?? bibliote?? kosz?ownemi i wa?nerni pod wzgl?.
'dem mianowicie Ko?clelney Historyi dzie?ami X'I Jan Damascen '?u,

hieniecki, naprzód Przeor, potem Prowlncya?, naknniac Bfskup Ba.

ko?ski na Wu?Qszczy?ni?. Przyda?y tak?e nieco ksi?g, bihlioteki po
zniesionych Klasztorach w Warce ? Górze. Lubo Biblioteki klasztor ..

ne pod?ug powszechnego 'zdania, iako mniey wystawione na widok

publlcsny; .nle tyle 'uszczerbku ponosi? zwyk?y; Biblioteka przeciei
Konwentu Wars?awskiego dz.iel?c wszystkie nieszcz??cia ()yczyzny,
nigdy dostatecznie uzupe?nl? si? nie mog?a. Cz?ste. napady Szwedów,
ZIfl Jana Kaz?mier?a, przechody woysk cudzoz.lemskich z,a Sasówvna ..

koniec' wypadki polityczn? w naszych zasz?e czasach wielce i1J uszczu

pli?y. W r. 1805. nagl?cy rozkaz wypró?nienia biblioteki z kilku ty.
si?cy, 'ksi?g z?o?oney W przeci?gu dwunastu godzin, które por? no:'

cn.l} sk?adal? ,
naraai? J? na Iiczne straty. Szafy popsuto, dzte?a· po

rozr!wanO, ,a reszta w stercie pod strychem' z?o?ona przez kilka mie

sl?cy ?ystawion'l by?a na kurz, s?ot?, myszy i mole. '

Cz?go nako

nlec woysk przechody i powietrza zmiany niezniszczy?y, tego grz.e.

csny. i uprzeymy rabunek dokona?. Zawi?zane towarzystwo biblio.

manów szeroko zapu?ciwszy swcle zagony i biblioteki Domlnika?,

skiey pomin??.' nie mog?o.
.

,,'., .

Gdziekolwiek rubryka l\arti czerwony w katalogu bibliotecznym
poci?gn??a, iu?. tern samem dzie?o p,rzestawa?o .byd? w?asno?ci'rbi•
blioteki. Trudno w czasie rewolucyjnym by?o sk?ada? si? !lrze?o.

zonemu konstytucyami zakonne mi, które niedozwalai? ksi?g wyda
wa? za obr?b murów. Tym sposobem postrada?a b.ibHo?eka wiel?
wainych dzie? a w szczegól?o?ci: ,

'

-

1. Nowy Tes?amen't Jakóba W?yka w Krakowie 1617., in 8.

2. Catechismus Monasticus Stanislai Szczygielski Cracovia} 1668. in 12 •

. !"j. Memorabilium rerum Christophori WarszewkkL in 4 ..

4. Historic.e IJithvanire pars prior et pos?erior Alherti 'Kojatowicl/ó' in .,.

?. K'ranika rolska przez Bielskiego w ?rakowie 1&97. i? fol.

.
'\
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O. Chronieon Segni Polonla M?e?hovita! in fol.
-

7. Kroa'ier Marcin o dzieiach i sprawach :Polskich przez B?azo".?ie
go t?umaczony w 'Krakowie 1611.

8. Herbarz Psprocklego in fol.

9 Chronieon Martini Poloni ColQniae 1616 .. in fol.

10. Hipomne na Reginarum Kochovii Cracovlee 1612.' in 4.
.

»?,

11. Owidiusza Metamorphoseon przek?adanie Jakóba ?ebrowskiego Cne

?OVilll in 4.

12. Martini Polonl in Dominioas Argentorat? 1448. in 4.

1:3. Uczone rozmowy z filozofii przez Tylkowskiego w Warszawie
1692 in 4. .

14. Pro tremenda et verenda SS. Trinita?e lacobi Górski Coloniae 1585.
in 8. i t. d.

Ttraz biblioteka za staraniem X. Damiana Dzieszkowskiego S. T. D.

Exprowtncya?a i Przeora mieyscowego odradza? si? zaczyna. Wolu
minów drukowanych obeymuie 68US, pisanych 245. Drukowane wo

lumina w ogóle sk?adaj!) si? z pisma S. i Kommentarzów, z dzie?

00. SS.' z Teologij schclastyczuey , moralney, aseetyczney Historyi
ko?cielney i ?wieckiey, z dzie? filozoflcenych i kaznodzieyskich, Prawa

cywilnego i koscielnego, nakoniec z dzie? ?cil}gail)cych si? do nauk ?

sztuk wyzwolouych ?ci?le wzi?tych. (1)

Nayobssernleys?y i naywa?uieyszy dzia? zaymui?' historycy ka

?cielni a naykosztownieyszy 00. SS. i Plsma.S. wyk?adacze:

Znaydui? si? tu Kommen?arze na pismo S.

1. Joannls da Sylveira TT. 12. Lugduni 1687.?in fol.

2. Cornelii a Lapide TT. 14. Antverpise lfl23.
3. Hugonis a S. Charo Venetiis 1600. in fol.

(I) Erndtel gr uho b?lldzi (Varsavili pbysice illustrata Dresd:e 1700. pa g, 11- )
W Opisie biblioteki Dominika?skie;', taki ho wiem uszczypliwy dodai.
ucinek "Adeo numerosam bibliothecam in nuHo alio Varsavire inveni

8C vidi ReligioBorum conventu quam in hoc. Numerus ligatorum libro
rum supra tria mUli a ascendit ,

de MM. SS. alturn bic siJentium; neque
Indieera habe?t in quo eonflciendo

, plus quam centum eonsumunt iam

annos.
u

Riedy to El'ndtel pisa? jeszcze klasztor niesh?' 100 lat, a przy

pu?ci? nie mozna aby katalo?tu ksi?g nie by?o w wieku ?ubienec?icb,
l\ardy?skich i Drog,oszewskich. '.



Pl?kne sI} wydania Orców SwlC;lych.
'

,; ?. S. ?cilii Cypriani Opera TT. 3. Antverploo 1589. in fol. ...

2. S. Gaudentil - Patavire 1720. in fol.

3. S. Petri Darniani - TT.4. Parisiis 1745. in fol.

4? S. Gregorii M! TT. 4? Ve'netiis 1744. in fol.

5. S. Augustini - TT.12. AntverpiCE 1703. in fol.

>.
6. s.' Chrysostom? TT. 6. Lugduni 16?37. in f?l. I

7. S. Iramei TT. 2. Venetiis 1734. in fol. maj.
B. S. 'I'homa Aqu!natis T'r. 25.,Par?siis 1660 in fol.

9. S.GregoriiNa.zianzeni -. TT. 3. Venet!is 1731. In foJe

10. S. Prosperi TT. 2. Venetiis 1744. in fol.

11: S. Hilarii TT. 2. Venetiis 1730. in fol.
•

12. S. Isidori 'Venetiis 1745. in fol.

15. S. JusUni Venetiis 1747. in fol.

14. S. Leonis TT.4. Venetiis 174(3. la fol.

15. Origenis
.

.

- TT. 5. Venetiis 1742. in foje i t. d.
Do dzie? kos'zlownych policzy? ieszcze nale?y:

1. Bulfarium Ordinis Preedlcator-um TT.3. Borne 1740. in fol.

2. Gerardi Merca?oris Atlas slve Cosmographlce meditationes. Ams?ero.
dami 16:3,0. in fol; maj. ,

.

,

W tern to dziele taka si? dla Polaków znayduie pochwa?a (1) "Z?o.
czy?stw i grabie?y niezna ten nar6d, i dla tego W mie8i?cach letnich

powozem, w zimowych sankaml przeiezdza? mo?na w ?ród naype,

wnieyszego bezpiecze?styva, przez
. lasy ,pola i niezmierne równin

przestrzenie bez naymnieyszey obawy".
/

3. Magnum Bullarlum Romanum L?rtii Cherubini T?. 4. Lugduni
1692. in fol.

4. La Fortificatione Guardia deffesa et espugnatione delia fortezze deI
Fran cesco Pensini In Venetia 1620. in fol.

5.Institutiones Justiniani Lug.duni 1547? in fol.

6.Infortiatum 50. librorum digestorum Lugduni 1540. 111 fol.'
7. Digestum novum pandectorum Civilium Lugduni 1547. ,in fol.
8. Ar?e militare terestre e militare deI M. Savorgnano. In Venetia

1599. in fol.

9. _

..



9. Corona imperiale dell' Architectura mi1itare di Petro Sardi 1618 in

Venetia in fol.
-

10. Encyclopedia Joannis Henrici AIstedii. Herbornm Nassovlceum

1650. in fol.
I

11. Christiani Lupi opera TT. 12. Venetiis 1724 in fol.

12. Danielis Concinre opera TT. 22. Romre 1758. in 4.
_

.

15. Cursus Theologire Collegii Salrnanticensis TT. 10. Lugduni 1679. in fol

14. Acta SS. a Joanne Bollando ccepta' et a Godofredo Hensch?o et Da.

niele Papebrochio aucta Antverpire. 7. Torni primarii 1668. in fol:

15. Mathiee Dógen Architectura militaris moderna. Ams?erd. 1645. in fol

16. Annales Ecclesiastici Baronii 12: TT. Antverplee 1624. in fol.

Z rz?du pism, które nied?ugo po w ynaleaieniu druku, wysz?y
na widok publiczny znacznieysze s?:

1. Manipulus curatorum. Argentinre 1475 in fol.

2. Prrecepta divinee legis Joannis Nider Argentinre 1487. in fol.

5, Summa Rcinerii de Plsis. Venctiis 14e.6. in fol.

4. Serrnones aurel de SS. per" Leonardum de Utino 1446. in fol.

5.. Hugo aS. Victore de Sacr-amentis. Argentinre 1485. in fol.

6. Historia Lombardica. Nurnber'gee, 1474. in fol.

7. Sermones Joannis Herolt. Basilee 14U6. in fol.

8. Gabrielis Zerbi Veronensis Questiones Metaphlslce. Bonnnie

\ 14nZ. in fol.

Z wyda? Autorów Klassycznyeh zas?ugul? na uwag?:
1. Sexfi Aurelii Vic?oris Opera, cum commentario Annee Tanaquili

Eabr! fillee. 16B l. Parisiis in 4. maj. .

2: In omnes M. T. Ciceronis Orationes, enarratlcnes CI. Virorum

1555. Basllese in fol.
• .

?. Terentii Comcediee exrecensione Melanchtonis. Vratislavire 1558 in B.

4. Valerius MaximuS cum Commen?ario Ollver-ii Arzignanensis. Ve

nebiis, 1508. in fol.

5. Oraliones pro M. Marcello; pro lege Manilia ef ad equites Roma

DOS M. T. Ciceronis cum explicatione Alberti Leniceri. Vitebergoo
1580. in 8.

6. Satyrre A., Pers ii Flacci cum commen?ario Henrici Scales1i Ord. Prad.
N eapoli 1689. in 12. maj.
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7. AniU Tor?uaH Se'verfni B?e?hii de Phllosophlse eonsolatlone cum

Commentacils S. Thomre Aqu"inatis. Niu-nbergee 1498 in fol.

3. Aurelii Prudentli Opera cum notis variorum. Hennovla 1615.
in 8. maj.

.

9. Ca?ullus cum commentarle Mureti. Lugduni 1559. in 8.,

10. Pe?ronii Arbitri Satyricon' ex cecenslcne Petr-l Letlchii. Fl'ancoforti,

ad Moenum 1629. in 4.'
-

Do dzie? przez Polaków luh w Polsz ee wydanych rzadkich nalei?: .:

?. JoannisJonstoni ThaumatographiaNa?uralis. Amstelodami 166lin 12

2. Idea Universee Medicince practlcee Joannis Jonsteni. Amstclodami

1644. 12. .

3. Pymander Mercur ii Trismegisti cum commenta?lo Hannihalis Ro-

selli Ord. Min. Reg. Obs. Cracovia! 15l?6. in fol.

4. Arithmetica curiosa' A uctor e Adalberto Tylkowski S. J. in 8.

5, Institutiones Logicre per Nicolaum Moscicensem. Oraeovlm 1606 in a'
6. Disputatio de putredine authore Simone Simonio. Cracovia 1584 in 4

7. Incomparabilis thesaurus Alexitheticus authore Sebastiano Slesco-

vio. Brunshergae .1611.
.

et Zegar serdeczny, w którym Jezus godziny wybiia w sercu gru

sz.nika przez X. Preemys?awa Prawdzica Domlechowsklego, W Kra.

kow ie 1657 in 12.

9. Philosophia Christiana studio Bcrnardi Bogdanowicz. Romce 1697 in r.

1.0. Corr cedia spei authorc Petro Mieszkowskl Archidiacono Var-s. 16'1 t.

in 4. sine loco.
-

11. Stanislai Kobierzycki ccmmentarta dp. luxu Romanorum.
.

tl. W?dzid?o na sprosne hl?dy i? hlu? nlerstwa nowych Aryan6w

prze? X. Hieronyma Powodowskiegn. w Krakowie 153a TT.2 in?.

15. Stanislai
-

Socolovii Opera. Cr-acoviee 1591 'I'T; ? in fol.

H. Monom'achia pro defensione fidei SS. Trinitatis ppr Bernardurn

Paxillum de Brzezek Polonum Or'd. Pr?d. Cracovire 1&16 TT. 2 in fol.

1;'). Stanislai Hosii Opera. Anlverpi? 1571 in fol.

16. Alberti Novicampiani A polagia pro Catholica fide. Cracovire \559
'in 4 .. Dzie?o bardzo rzadkit: i pod wZt;I?dem stylu i rzeczy zalit

pe?ne.
-

.

I?

11. Epitome conclusionum tlleologicarum in libros sen?entiarum per
Michd,?lem Yratislavlensem. Cra,:ovi ... !5?1 in ,.

,/



18. MargarHa decrefi per Fr. Marlinum Ord. Prred •. Papse Pcenltentla,

rium et Capellanum. Argentinre 14?)9 in fol.

19. Pro-Sacratissima Eucharistia contra he.reslm Zwinglianam ad An.

dream Volanurn- Anetor-e Petro Skarga S. J. Vilnre 1576 in B.

20. Manuale Ecclesiee Oatholicee Sacramentorum auctore Hleronymo Po,
,

_ wodovia. Posn aniee 15D l in 12.

? 1. Vivicse passionis Xsti historica explanatio per Jeannem Lecpollan,
sern. Cr-acovi 'J533 in 8.

22. Or atlo Cro:neri in funere Sigismundi Regis. 1548 in 8.

23. Posty Ila Katolicka o SS. Hrzez X. Jak?ha W,uyka s; J. 158/. in fol.

?4: Postylla Katolicka mnieysza dwie cz??ci. w Krakowie !617 in 4.
,

25. Postylla albo wyklady SS. Ewanielil przez X. Marcina Bia?obrz e,

skiego w Kr-akowie '1531. TT.2 in fol.
-

' .

26. Scopus biblicus auctore Alberto Novicampiano Ord. Prred. '1559 Ant.

yerpire. in '12. So?tykowicz to' dzie?ko za bardzo rzadkie uwala i

godne aby si? z.naydowa?o w r?kach wszystkich Kap?anów.
27. Hussia florida Simonis Okolski. Leopoli 1646 in 4.

2a. Phar us Benediotiua pl'r Stanislaurn Szcz yglelski, Crac. 1669 in 4.

29. Relacya powszechna albo nowiny pospolite Botera z W?oskiego na

Polsk! prze?o?one przez Paw ?a Lencyusz?. w Krakowie 1613 in 4.

50. Bractwo Mi?osierdzia w Krakowie u S. Barbary przez X. Piotra Skar

g?. w Warszawie 1628 in 4. i t. d.

R?kopisma sk?adai?. '1. pr.:ice Teologiczne i Filozoficzne Prcfessn,

rów Klesztor-u Warszawskiego. 2. Zasady Retoryki i Poetykl wyk?a ..

dane ,przez Ksi??y Insty?u?a naukowe utrzymui?cych. a. Pisma nie

które, mogl!ce W n iaw ielkiey cz??ci s?u?y? za materya?y do dziejów
rrycz ystych. 4. Paml?tuiki do ngólney i szcz ególn ey Historyj Zakonu

Kaznodzieyskie?;o, Yf r-ó?nych prowincyach a mianowicie Polskiey
?ci?gai?ce si?. 5. Kazania ?wiqtalne , niedzielne i pogrzebowe. 6. Po'.

mniki dotycz?ce si? historyi Ko?cio?a i Klasztoru Warszawskiego XX.

Dominikanów. 7. Korrespondencye ró?ne X. Jana W?drychowskiego.
X. Jan W?dl'ychowski by? Proboszczem w Woli pod Warszawl! i

Obro?c,! spraw duchow?ych. V'{ Nuncyaturze A postolskiey. R?kopi.
sma iego z'3 ogromnych woluminów z?o?on?, luQ.o nie sI} wa?ne pod
wzgl?dem hhtorycznym, ale dla !ego ?e zawierai,! niektóre óryginal.
ne prywatne listy znakomitych ludzi, z których lcpiey cusem po.

5*

,
.

/
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zna? mo?ne char.?kte? pis??cego, nit z wyszukanyc? i pod?ug pe"
wnych form u?ozonych s?ówek , godne s'l zachowania, Styl iX. W*;
drychowsklego swobodny. iest pe?en' konceptów i sentencyl, i tak nie-

.
ldedy zabawny, ?e pomimowolnie ?miech wyciska.

W memorya?ach, które Królowi podawa? zwyk? by? pisywa? na adresie:

Nayia?nieyszy ?1.ról Jmcz Woli, szopa na Woli, Ple

ban tak?e z Woli, niech?e si? to wszystko . do-

stanie do J. li. M. woli. .

'

,Na w s t
? p i e

z Elektoralnego z pod War?zawy pola, gdz'le 'wi.elka Wola id? Ple,

ban ubogi z rckognlcyq prawdslwey ku Majestatowi W. K. M. wierno?ci.

l uh

Wielki?y wen ?iewitlld Pleba? id? ,cum snpp1ici libello do W. K.M.

W Zako?cze'niu

Mnie ".tylko res?abit pro Incolumitete Mi?o?cIwego Pana pulsar-e
ostia Divum, i to wyzna? w Wielkiey! Woli, ?em zawsze do woli W.

K. M. i t. d. Pro?by do Biskupa Ostrowskiago takie zacz ?cle czyni:
Bieda i n?dza chwycl?y si? Wolskiegó Xl?dza, ?e teraz ?miele mówii

si? mo?e, in domo mea non est panis neque vestimentum-«
, .

PVstpp powinszowania, do PoniatowskiegorIenerala Regimentu Mirow-

, skieg» w ten sposób iest wrrazony:
'

.

Jako Kapelan Adjutaht Regimentu' Gwardyi Koronney, który s'toi

w Woli; Campi Electoralis Ser-enissirnorum Regum Stra?nik polny'
mam honor in exordio nowego Roku z nale?ytern ex officio rangi
moi?y popisa? si? powinsaowenlem-e- ,.;

. Stan 3Wóy ubogi tak opisuiei

W ko?ciele sam Xi?dz Pleban z Kantorem wszyscy obadwa ,
?

trzeci Sobek, Pleba?ski parobek. W Plebanii ?a? mieysce uprzywi?e-
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Iowane dla go?ci, kto z sob? co pr,zyniesle, to je i piie, a gospoclarz
przy nim: piflkne Vi tern polu elektoralnem i bardzo zdrowe powie.
trze, ale de est alimentum et supplementum, tak si? ?miele mówi?

mo?e, u mnie chuda fara, ma?a. ofiara z OdoIan i Woli, ni to Cmen.

tarza, ni baka?arza, .ani to m?ki, ani boru, ani dworu, ni do chleba

ni do wody- ,

Ten?e X. W ?drychowski mow? o zniesienie pog?6wnego do Celon

ków Komrnlssyi Skarbowcy' tak? powiedzia? r. 1765.
J,

"Ja?nie O?wiecony M;i?o?ciwy Sadzie I

Dw oiakie od Iedney g?owy p?aci? musz?. pog?ówne, pierwsze Cy
rulikorn a tonsura Cor-onee

, drugie p?ac? Zo?nferaom sam niewiem

za co? Pierwsze prawda p?ac? od.lwrony, a drugie w Koronie. Tam.

to p?ac? od ?ywey tylko g?owy, Zo?nlrrzorn za? 'op?acam si? nie ty).
ko od ?ywych, ale i od umar?ych, a Capite mortuorum, ba czasem i

kapustne w ogrodach g?owy nie.wyblegal? si? przed nimi, chocia?

niep?atne- Mówi,! pospolicie ludzie, ?e.Xi??a bior,! z· ?ywego i umar

?ego, ten SAm wfd?t; zwyczay przyi?ll i Zo?nierze, ?e nietylko ',?ywym
ale i umar?ym hied(ji? pokoiu, cho?' Iu? r?quiescunt In pace, Iako te.

go dokumentarni dowiod?- Obadwa str?yg? i gol?, gol? Plebana ?o?.

nierze ? pieni?dzy ,
a strzyg? za to kwitki: Juz wi?c teraz Pleba?,

/

\ ska g?owa i strzy?ona i golona, z!? iednak ró?nic?, ?e Tonsores nie.

iak? g?owie folg? czyni?, i w?os .dohree w ybiór? ; ?o?nierze zas lubo

nie na g?owie, ale na ko?cielnym worku k?ad1! r?ce" lecz niezno?ny
ból pleba?skiey sprawula g?owie. Szukam tedy folgi In Jenimen zbo.

la?ey g?owie w Iaskawem sercu J. O. S?du,
-

a ?e-. dla nat??onego b?

lu d?uiey mówi? n ie mog?, bo eripit verba dolor, wi?c za mnie fu

?ius Documenta loquantur.

Archiwum.

Zawiera dyplomata Królewskie, rozmaite franzakcye, Kontrakty,
sprawy o dobr? ziemskie, reskrypta Rz?dowe i Korespondencye
z' Jenera?ami Zakonu i Rzymem. Pakletów opatrzonych etykietami
iest prze5z?o 300.

•

I
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S t u dy a.
-

W roku 1610. z Warki przeniesiono Nowlcyat. Za staraniem i

u-posa?eniem X. Jacka Baaycz kl W roku 16/J6. powsta?o Stud)'um
formalne na- wzór- Lubelskiego i Poz na?skiego-e- w r. 1700. X. Jan Da •.

mascen ?ubieniecki i Plotr Drogoszewski tyle dokazali w Rzymie, ?e

pomimo silne pr-zeszkody 00. Konwentu Krakowskiego, to Studyum
uczyniono jeneralnem i w przywileiach z Krakowskiemi zrównano,

potwierdzenie onego ostateczne nast?pi?o dopiero r. l,7t5. Studyum
to wyda?o Doktorów 69. Prezentat6w czyli Licencyatów 116. Lckt(j).)

rów 274. Formaliuszów 321.

D O b r O d Z i e i e.

Akta Klasetor?e znaczny poczet zuchowa?y imion dostoynych
osób, które wiele ?ask Klasztorowi temu ?wiHdczy?y, z tych celnicy.
sz e by?y: Anna Tarnowska Kasz telanowa Konarska. Woyciech Bary.
czka 'Wojewoda Ozern iecho wskl. Jakób Sobieski Woiewoda Lubelski.

Stanis?aw Lasceki Starosta Ma?ogoski. Stanis?aw Hadzieiowski ·Woie.

woda Rawski-' Alexandcr Nowodworski Kawaler Malta?ski. Jan Pio-
I

?rowicz Podskarbi Zmudzki. Franciszek Plask owski Plsarz Koron n yr

Szczepan. Skrey?ski Miecznik ?)'czycki. Maciey G?piorowski Kaszte

lan l\aaziejowski. Adam Radzimi?ski Podkomorzy Inflandekl. Adam

Katowski Stolnik Wyszogrodzki i t. Q;

Dochody.
..

"

Dawnley Dominikanie Warszawscy posiadali dobra Ziemsk ie, iako

to; Seroki, i Granice w Pow iec?e B?o?skim- Ml?cln i Wola Ml?cin ska

w Powiecie Stanis?awowskim- Lipniak, Jamielnik, Szyszki, Jadlen

ka, Weso?ka i Zakopiec w Województwie Lubelskiem- Summy Ory

ginalne i Prowizyonalne w H. 1748 wynosi?y 100,912: Z??. Pol.- Te.
raznieyszy fundusz sk?ada si? z naymu domów, czynszu Ziemnego,

?rowjzyi od K?pita?ów- Kompetencyi Hz?dow'ey i Pensyi za utrzy,
mywanie ?zko?r Wydzia?o):fey.

, '.
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Budowy ?ci?le Z Hlasztorcm P?l?czone.
Przez Kornmlssy? Rz2dow2 Wyzna? Religiynych i O?wiecenia Pu.

blicznego Szko?a Wydzia?owa na Nowern Mie?cie pod zarz?d XX. Do.

minikanów oddan? zosta?a w r. lWtO- W czterech rozleg?ych Salach.
mie?ci sili Uczniów corocznie przesz?o 200. Zakonn ików u?ytych do

wyk?adu przedmiotów szkolnych na ten rok iest 9. którym, prz ewn,

dniczy Rektor X. Damian Dz ieszkowskl-s- Biblioteka obeymuie Ksi? •

?ek przesz?o 500. a Muzeum Matematyczno. Fizycene narz?dzi sztuk

gO.'"'- Od ulicy Freta w linij prostey Ko?cio?a pi?kna budowa w ksz?a?.

eie Gotyckim za Przeoros?wa X. Damiana Dzieszk.owskiego R. 1825.

pod?ug abrysu budowniczego Sspilow sklego wystawion? zosta?a-

..

Znacznieysze wypadki.

R. 1620. Odby?o si? tu Zgromadzenie O O .. Pr owlncyl pod przewo.
'dnlotwern X. Damiana a Fcnseca Komissarza Jeneralnego przeznaczone. I

go na, ten urz?d
. od Jenera?a Zakonu Ser-afina Sikka- Akta posle

dzie? tego Zgromadzenia naz ywaiq si? Ugod? Warszawsk? (Concor.
dia Varsaviana) skutek tey ugody by? bardzo zbawienny, zniszczono

howiem zaród k?ótni panuiacych ci?gle mi?dzy ca?? Pr-o win cy? a Oy.
cami Klasztoru Krakowskiego- Ugoda Warszawska zwróci?a rzeczy

do porz?dku i r.ównowag? naprawi?a-

H.. 1625. Dway Szewcy Szymon Gaiewczyk i Piotr Tarnawczyk
estym Klasztorem przez przeciag d?ugi zarz?dzóli-. Gdy bowiem Prze.

or i Zakonnicy w w ielk iey cz??ci dla grasui?cego okropnie morowe.

go powietrza wynie?li si? odo wsi Ser ok
,

c? czu?o?ci pe?ni ludzie za.

powietrzonych opatrywali i przyst? p nieszcz??liwemu. ludowi u?a

twioli, któremu Zakonnicy iesz cze n'ie zara?eni przez dziury w drzwiach

ko?cielnych umy?lnie wywiercone Nay?w, Sakrament podawali.

,

R. 1655. Znaczn? ilo?? sreber ko?cielnych na polrzQb? Rzeczypo.
litey zabrano, a co Przefo?eni przed swoimi ukry? zdo?ali, to pó?niey
sta?o sit; ?upem wsz?dzie pl?dr ul?cych Szwedów. W tym samym ro

ku Karol-Gustaw poraziwszy naszych pod miastem Pi2tkicn:, z woy.



skiem pod Warszawli podst?pi?. Z ?amku Ujazdowskiego, w kt6rym
stanowisko' sobie obra?, wyprawi? pos?anników do- Magistratu War __

szawskiego ko?cem umówienia ?i? o warunki poddania, Umowa ta

kilka godzin trwai?ca, odbywa?a si? w Klasztornym Refektarzu, gdzie
sle teraz Szko?y Wydzia?owey Klassa podpierwsza i pierwsza' mie?cl,
Rok ten sta? si? ieszcze pami?tn yrn przez. ?mier? X. Lndwika }>Qzort;
D-?ugo naprzód rozhukani Szwedzcy ?o?dacy naygrawali si? z tego

pobo?nego Zakonnika w?ród okropney niemocy wzywaj?cego ra?un ..

ku Nay?wi?tszey Panny, potem wyci?gn?lwsy go 'l. ?óika, d?ugo po
ziemi w?óczyli, nakoulec powrozami do koni przywi?}zawszy okru-

tnie zamordowall. I
.

W' R. 1656. Szwedzi w Klasztorze go?cili, cele gruzem pozasypy_

wali, sprz?ty pokruszyli. W ko?cu tego roku Klasztor prz.ybra?.
kszta?t ma?ey nieiako fortecy; Po zakazaniu bowiem rabunku i gra- ?

bie?y, Przeor owczesny X. Woyciech Grabiecki l'ikai,!c' si? nocnych

wycieczek, woko?o, Klasztor- /okopaml opasa? i stra? .z ludzi klasztor.

nych z?ozonl}, postawi?.' .

'

I

R. 1699. Sko?czy?a si? Sprawa wa?na Klasztoru z Janem Bona.

wentur? Krasi?skim WojewodlJ P?ockim. Powód do tey sprawy by?
.' nast?puiacy, Roku 1696. Alexander Czarner Wiceprezydent star ey

War?zawy powodowany lak?? niech?ci? ku Xlasztorowi XX. Domini.

kanów ua Nowem Mie?cie, stara? mu si«; wszelkiemi sposobami <lo.

kucsy?. W tern celu uda? si? do Jana Bonawentury Krasi?ski<g()
Wojewody P?ockiego a Staro lity Warszawskiego i ternu o?wiadczy?,
?e XX. Dominikanie psuil} dobry porz?dek w mie?cie przez utrzymy,
wanie przed ko?cio?em n?dznych domków na mieyskim gruncie bez

?adnego upowa?nienia wystawionych. To przedstawienie zrobi? WO?.
jewodzie Wf tak ?ywych wyrazach, ?e ten bez zw?oki 'nakaza? rozwa

lenie. Ale XX. Dominikanie prawno?? .posiadanla tych w?asno?ci u.

dowodniali a na zniesienie domków ?adnl! rniar2 pozwoli? niecheleli.

Domki te bowiem w liczbie 11. od przekupniów i 'kramarzy samie;

szka?e znaczny dochód Klasztorowi przynosi?y i nieby?y tak nikcze,

mne ,
iak ie C?amer odmalowa?. Gniewem uniesiony Wojewoda na .. :

zajutrz zaraz ch?opstwo sp?dzi?' i domki rozwala? kaza?.-
.

"

Lecz gdy ta robota szybko póy?? nie mog?a, 'Poniewa? ludzie klasztor

ni i m?odzi Zakonnicy przeszkadzali; Micha? Or?owski Kapitan-z pod ..

.

dm?
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dmuchu sameKo Wojewody sto Koni Ray?arów ? tyle? piechoty wy.

hrawssy pod Klasztor podci?gn??. Na uderzenie gwa?towne dzwonu

.,.biegla si<; dosy? znaczna liczba ludzi, z tych niektór-zy udawszy si?
na wie?? dzwonnicy, razem z kilku, Zakonntkami kamienie ciska? za

cz?li. Ohra?óny takowym pO$t?pkiem Or?owski, w?ród tr?b i h?bn6w
-

. ognia da? rozkaza?. Skutkiem wystrza?ów by?a ?mier? studenta Kezlmle-
,

rza Przewodyszewskiego, Ekonoma Klasztor, i mocne zranienie o?miu

Zakonników, z których ieden Bernard Haur nied?ugo ?y? przesta?, a

drugi Adam G?baiski 36 ranami znacznie zosta? os?abiony. Po dope ?nlo

nym takowym czynie Sprawa wytoczy?a si? pr-ze d S?d w?a?ciwy,
,

nakoniec przed Króla. '\Vygrana pad?a na stron? XX. Dominikanów.

Przewodniczy? tey Sprawie N uncyusz Apostolski, a s?dziami byli X.
,

Andrzey Za?uski Biskup P?ocki. X. Miko?ay Swl?clckl Biskup Nami.

riat Pozna?ski i Karol Stanis?aw Radziwi?? Podkanclerzy Koronny. Po

zapad?ym wyroku Wojewoda zap?aci? Zgromadzeniu XX. 'Dominika

nów 2000. talarów bitych (1).
R. 1794. Na u?ytek kraju zabrano oprócz Monstrancyi i Kie lichów

srebra grzywien 651 -i ?ó?ów 8. a z?ota grzywien 6. ?ótow 10. lj2.

Zakonn,icy.
Na pierwszy zak?ad wraz z ,X. Bzowskim z Konwentu Krakow

skiego Zakonników przyby?o 11. W r. 16QJ. liczba ich podnios?a sifi
do 36. i wnast?p?ych latach tak si? zwi?ksza?a, ?e w roku 1769. ca·

?e zgromadzenie sk?ada?o si? z Zakonników 69.

'Od zaprowadzenia Nowicyatu przyi??o w tym Klasztorze habit

Dominika?ski 754. Uczyni?o Professyi? 625. i z tych ieszcze 94. by.
?o' Konwer-sów. Od czasu fundacyi zarzl}dza?o Klasztorem 50. Przeo

rów, z tych niektórzy dwa, trzy,. a nawet sze?? razy pcwtarsali
.woie trzyletniów ki.-

Prace swoie drukiem og?osili 1Ulst?pui?cy:
l. X. Ahraham w z?koni? a na chrzcie Stanis?aw Bzowsk? herbu

Ostoia (2) naprzód Wikary apotem pierwszy, Przeor i Za?o?yciel
4

(l') Interrogatoria et actuB eaus •• - (z) Niesiccki Herb, T. I. Lit. B.

I
'



Ko?cio?a i Klasztoru Warszawskiego XX. Dominikanów na Nowem

Mie?cie, urodzi? si? r. 1567. Oyca mia? Tomasza
, MRtkfl Magdalen?

z domu W??ykówn?, (I) plewss? pobiera? nauki szkolne w Proszc

wicach w domu Ciotki swoiey Felicytaty, wy?sze za? -naprzód W Se

cymlnie a pó?niey w Krakowie. Za natchnieniem Boski?m wst?pi?
wszy do Zakonu S. Dominika bardzo wiele okazAf usposobienia nau,

kowego i od zakonney Zwierzchno?ci wys?any zosta? na dalsze ?wi.

czenie do W?och. Wielkie przyrodzone talenta, do których si? ch??
i usi?owanie przy?'lczy?o s?awnym' go uczyni?y. Pami?? mia? na?.
zwycz8yn?, wszystkie Cycerona mowy i poezye Wirgiliusza do k?a.

,dnie z pami?ci deklamowa?, ra r?z po ko?cio?ach us?yszane Kazania

dos?ównie opowiedzie? lub napisa? by? w stanie (2). Po odbytym za

wodzie Teologii kt?rey w Medyolanie by? ucznlem
,

a w Bononii i

Krakowie Nauczycielem, ró?ne zakonne z chwa?'} piastowa? urz?da,
W Pozuanlu i P?ocku by? Kaznodzlei?, a we Wroc?awiu i Krakowie

Przeorem, Biskupstwa ofiarowanego we Vl?oszech nieprzyil}? a Pa

we? 5. Papie? mia? go zrobi? Kardyna?am ale go ?mier? zaskoczy?a.

(3) Kilka razy w sprawie Zgromadzenia iezdzi? do Hiymu, 'zk1}d osta

tecznie by?by do Polski niepowróci?, gdyhy W??dys?aw IV. nie by?

,pisa? do Urbana VIII z pro?b? , aby mu ???a 'mi?ego i Oyczy?nie
u?ytecznego nie zabiera?. (4) Po ?mierci Baronjussa Kardyna?a z 3ech

przedstawionych do dalszego prowadzenia dzieiów Ko?clo?a., przez

samego Paple?a obrany, wielu zrobi? sobie nieprzyjació?, o czem ob

szernie Kwetif (5) a po nim Ossoli?ski (6). Wszy,s?kie ucinki i prze_

?ladowsnla iak cierpliwie znosi? i na uczynione Z!1rz'uty iak skromnie

odpisywa?, ka?dy ?atwo z dzie? lego wnie?? mo?e. Nie plami pis'm
X. Bzowskiego zapa?nictwo I'szkalowanie, tak upowszechnione w owym

wieku. Prze?ywszy lat 70. umar? pe?en prac i zas?ug d. 51 Stycznia
1657 r. pochowany w ko?ciele Dominika?skim ad minervam z na.

opisem grobowym.-

(t} OS90li?ski wiadomo?d hist: Pol. k. l. T. 1.- (2) Quetifde scrjp.Ord. Pt •. T.
II. pilg. 4887-'- (3) Nagrobek, w P?ocku przytoczony od Sitykowskiego

Swi?tnica Pa?. k. 547,- (4) Siarczy?ski Obraz Pa?. Zyg. III T I. B.- (5)

'Di IIcrip. Ord. Pr:e. T. II. p. 490.- (6) Wiad. h:st: O pis: Pol: T. I.)t. 11 .

.

,

..



Fr. Ahrphamo Bsovlo Polono S. T. M. O. P. post Cmsarem Baronium

annalium Ecclesiasticorum scriptori Religio posuit (1).
.

.

, O ogromie prac iego naukowych taka wsz?dale szerzy?a sj? po.

g?oska, ?e Mireusz (2) niewacha? si? napisa? "o X. Bzowskim bez prze.

sady powiedzie? mo?na, ?e wi?cey dzie? napisa? ni?eli inni przeczy

tali" Jakkolwiek chcieliby?my to zdanie ogranicza?, zawsze przecie?
to pr-awdztwem zostanie, ?e, nad X .. Bzowskiego nikt z Polaków tak

obszernych i pracowitych dzie? do druku nie poda?. (5) Prace nau,

kowe X. Bzowskiego dla uniknienia nieporz?dku na 4. roz?o?? dzia?y,
w 1rn podam te, które sam przegll}da?em. W 2girn umieszcz?, o któ

rych pewn? mam wiadomo?? z Pisarzów wiary godnych. W 5cim na

koniec przedstawi? dzie?a, o których inni w?tpili, i ia nie wiem czy

wysz?y z druku, lub gdzie zcstai? w r?kopismach. W 4tym nakoniec

dzie?a mylnie X. Bzowskiemu pr?ypi$ywane wylicz?.

I.

1. Hlstor'Ise Ecclesiasticse ex.: .. Baronii... Annalibus aliorumque vi.
,

rorum illustr ium Ecclestastlcis hlstor-lclsque menumenbis. Romee
'

,
1616. in fol. TT. II. Altera editio. Eodem anno Antveepiee. Tertio

editio 1617. Colonlee. Dzie?o to Iest skróceniem dziejów IBaroniusza

s?u??ce za wst?p do ciMu samych dziejów.
2. Annalium Ecclesias?icorum post ... Casarem Baronium Tomus XIII.

Romre 1616. in foJ. T. XIV. ibid. 1617. i?em T. XV. ibid. 1623. It.

T. XVI. ibid. item. T. XVII. ib. 1625. it. T. XVIII. ib. 1627. H. T.

XIX. ib. 1629'., i?. (4). Altera editio T.XIII. Celonlee 1616 in foJ. T.

XIV: ib. 1618. it. T. XV. ib. 1622. i?. T. XVI. ib. 1624. i?. T. XVII.

ib. 1625· i?. T. XVIII. ib. 1627. it, T. XIX. ib. 1650. it. Tey edycyl
tom .. 13 i 14: znayduie si? w bibliotece XX. Dom. Warsz. Tertia e

ditio T. XUr. Colonie 1?21 in fol. T. XIV. et XV. Ib.. 1625. it. In

hac editlone sententle de morte Scoti et rege Bavarico mutata est.

Post funera Bzovii tomus XX. impressus est Oolonlee 1640. et to.

mus XXI. cum inscriptione "
Plus V sive Annallum Ecclesiastico ..

4*

(1) Quetif de scrip. Ord. Prre. T. II. palt'. 492.- (2) Bihl. Ecc1. pag. 178.- (3)
, Sieykowski Swi?tnica Pa?sk, k,310.- (4) Quetif. de Bcrip. Ord. Prre. T.

II. pag. 4gz.
, ,
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rum Tomu! posthumus 1672 Bema, (Ten os?atul tom iest w blbl,

Kon. War! XX. Dom.) Ossoli?ski (1) przytacza wzmiank? pr?e.z
Buddeusza uczynion? o krótkim zbiorze dziejów Ko?cielnych Bsow

skiego przez Ludwika Aur-eliusza i dodaie, ?e, ani Fabrycyusz , ani

sam nie widzia?, tego zbiorku. Jest ono w hibl. Kon. War. XX. Dom.

z tytu?em" Annale? Ecclesiastici post Cardinalem Baroniurn ex pro.
batis authoribus ac preeclpua ex Abrahamo Bzovio desumpti a Lu.

dovlco Aurelio Perrusino. Romre 1641 in 12 maj. Roczniki Bzow,

skiego a? do r. 15'21. wy?o?one po polsku przez· niewiadomego t?u.

macza, znaydui? si? w r?kopi?mie w bibl. Ossoli?skiego (2).
?. Thuumatuegus Polonus. Venetiis 1606 in 4. pagg. prret. dedic. et in-

di. 72. * (5). ,

. 4-. Propago p. Hiacynthi. Venetiis 1606 in 4. pagg. prret. dcdlc,' et prrel.
118. (reperitur in hibl. Congr. Miss. S. Cruc.) Eadem editio, sub

anno 1607. *. Dzie?ka umieszczone pod liczb1} 5 i 4. zawierai? Pa.

mi?tniki ?ci?gai?ce 'si? do dziejow Z. K. w Polsz ce, .

i. Tu?elaris Sileslee, seu de vita rebusque preeclar-e gestis B. Ceslai. CI'II-

covle HiOB in 4. pagg. pr.et. dedlc. et earrn. a6. *.
.

,

6. Thesaurus laudum SS. Deiparsa super Canticum, Salve Regina.' Ve.

netiis 1693 in 4. pagg. opus ipsum habet 592 *. Altera editio. Colonie

1fi 15. t Tertia editio, ib. 1620 t. Zawiera to dzie?ko Kaza? 40.

7. Flores aurei ex paradiso S. Scripturre et SS. PP. collecti. Venp.-Ws 1601

pagg. pr. dedic. et ind. 775 in4. TT.II. znayduie sl? w bibl. Kon.War.

XX. Dom. ,gdzie na stronicy tyttt?owey te w?flsn? X. Bzowskiego
r?k? daiC} si? czyta? wyrazy: Au?l.lor quotidiaoa febrici?ans dono

dedit Adamo Zawadzki Prill. Medae. Doc?ori 1604 Junij 2. Curatori

meo. Altera editio Colonire t 612 in 4. Tertia editio Colonire 1617.

hane profert Martinus Lipenius in sua bibliotheca Theologica. Wtem

dziele znayduie si4i po J Kaza? na ka?d? EwaDjelii? n!edzieln? ca? ••

go roku.

8. Saorum Pancarpium domini cale totius anni. Venetiis 1611 in 4. pagg.

pr?t. dedic. et prref. 492. TT. II *. Tomus aIter ha.be? pag. 500.

(l) Wiad. hist. O piso Pol. ?. 97. T. 1.- (2) Wiad. hist. o piso Pol. T.I. k. 3,.

(5)
•

Gwi_azdka oznacza J\si?zk?.znayduillc? si? w bil. Warsz. XX: Domin? ,

t Krzy?yk prosty w bibl. Uniwersiteckiey Warazawskiey,
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9. Sacrum Pancarpium quadragesimale. Venetiis 161ltin 4. pagg. prret.
Indl. et dedlc. 30?. Altera editio. Oolonlee 1611 in 4. p!lg. 4?5.

10. Sacrum Pancarpium pro SS. Festivitatibus. Venetiis 1611 in 4. pag,:
preet. dedic. et ind. 592. *.

.

? 1.. Concionum dominicalium totius annl Tomus I. 1615 Colonire in 4.

pagg. preet. elenohum et preef, 824. * T. 2dus 1615 Celonlos in 4. preet,
indicem rerum et loco S. Ser-lp. pAgg. 425. *. T. III. Concionum sacra.

rum 1615 Colon ?re in 4 *
pagg. prret. ind: loco S. Scrip. et rer. 264. Os

soli?ski zna? tylko tom pierwszy. Jest to po??czone wydanie dzie?

po?o?onych pod liczb? 8, 9, 10. K wetif. {I) za czwarty tom tego
dzie?a uwa?a Florido Mariana 1615 Colonie in 4. Lubo i wydanie
znaiomemi zawiera podobnie dodan? t? Ksil)?k?, nie mog? iednak

?mia?o Quetlfowl potakiwa?, poniewa? niepostrzegam napisu. wy-

ra?ncj;o tomu-
,

12. Florida Mariana. VenetiIs 161'2 in 4. pag. 216. * Altera eduio Co

Ionise 1515 in 4. *. Tertui editio. 1617 Colonles in 4. *. pagg. prret. de

dic. et ind. 248.

1'3. Monile gemmeum D. Virgini Sacrum. Colonie 16J4 t. Altera editio

Colonie 1615 in 4. pagg. 170 *
.. Tertia editio, Venetiis 1624 in 4. pagg.

preet. dedic. et ind. 248. *
..

II.

1. Silvester II. .. a calumniis vlndlcatns- Romre 1629 in fot min. Al.

tera editio Colonicosi editioni arrnaliurn Tomo XX. inserta. To dzie
?o obeymuie ?ycie Sylwestra Papie?a krytycznie wy?o?one. (2)?

2. Paulus Burgb esius. Itomee 1.624 in fol. min. pagg. preet. ind. et app .

.

81l. Zawiera si? tu ?ycie Paw?a V Psple?a. (3) •

5. Romaous Ponlifex. Colonice 16J9 .in fol. pf:lgg. prret. ind. 660. Jest to

/ .-osprawa teoJogicZIlo. historyczna okazui?ca prawo?? w?adzy Pa.

, piezkiey (4)-
.

-t. Nomenclator SS. ex professione Medicorum. Romre 1621. Altera edi.

tio Colonire 162'5 ('». ,
'

(l) T. II. pag. 4?1.- (2) Ossoli?ski Wiad. his. o piso Pol. T. I. k. 99,- (3) O.!80-
.

. l'?ski Wiad. hist./o piso Pol. k. 106. T. 1.- (4) Quetif.loeo eitato,- (5) 0.,-

soli?ski l. c. k.. 105.

".
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b. Sertum glori? S. Hlacynthl. Venetiis 1593 in 4.pagg. prat, dedic.
et app. 227. Jest tu 8 Kaza? i 7 Mów na cze?? S. Jacka (t)

6. Trilogium B. V. pro singulis festivitatibus Ipsius 5. conciones. (2)
7. Ro?aniec P. Mar,yi w, Krakowie 1600. (3) Druga edycJa 160,6. Dz] ..

wi? si? nale?y. dla czego Ossoli?ski wierz?c wi?cey podaniu Staro.

wolskiego ni? samemu autorowi te edycy? za ?aci?sk? uznaie. (4)
Trzecia edycya bez mieysca i roku (5).,

III.

1. De jure status slve de j ure Dlvlno
.

et na?urali Ecclesiastlcee liber-ta,

tatis et potestatls 1600 in 8 (6)."
2. De temporali Ecclesiee Monarchia et jurisdidione' adversus Impios

r politices. Colonie 1602 in o (7).
3. l'ostilIa Polonica sive sermones in omnla Domlalcerum et festivi ta.

tum Evangelia polo nico Idioma?e. (8)
.

-<,

4. Preecationes d..,vo?re pie collecte inque pnlcherimum digestre. (9).
b. Rosarium sive Exercitia pietatis Christianre Sodalitatis Rosarii Pr in

cipi Vladlslao. (10)
fi. Rosarium M. Au ton io el; Camillre Borghesiis (11) ..

7. Commentaria in primam et tertiam partem suuimee Theologire S. Tho

mee de Aquino TT. 2. (12).
8. S. 'I'homa, Theologlee summa cum commentariis Cardinalis Cajetani

in summa m Syllogisticam ?'educ?a (15).
9. HypomDematum libri 16. ad his?oriam Ecclesiesticam (14).
10.24. libri de Eccleeia (15).

;

11. Tomas XXII, xxnr et XXIV. annalium (16).
12. Historia Inquisifionis heeretlce pravitatis (17).

(1) Ossoli?ski 1. c. k. 105.-" (a) Beowski Propag. D. Hiacynthi p. 91.- (3) 05S0-_
li?ski 1. c. k. 47. - (4) Bzowski l. c. " Rosarium. B. V M. lib. 4. Poloni('le,

I

idem I?uctum et eXCUsunt ad Serenis. Constantiam. 1606.- (5) Ossoli?ski

l. C.- (6) Bibliotheea ,!,huani- (7) id?'m- (8) Starowo}ski Hekatonta8

p. 227' editio Veneta- (9) idem l. e. et Qu?tif l. c. opinatur easdem prreca
tiones esse scriptas Polonicre a Bzovio.- (10) Starowohk i l. c..-r (11) idem.

l. e.- (u) Quetif. 1. e. -'- (13) Quetif. 1. e. - (14) St.arowolski l. c. -

(15)
Starowolski l. c,- (16) Sieykowski Swil?tnica k. 010.- (17) .1allocki Bibl

Za?usciana.
'

,
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15. Tragredia VraHslaviens,?s. (1).
14. Annales s.o-a. Preed. TT. II. (2).
15. Wiersze ?aci?skie i Polskie ?e pisa? twlerdzi TromIer (5) których

nawet Jussy?ski (4) nigdy niewidzia?.

16. Po ?mierci Bzowskiego mia?o pozosta? 20 r?kopism6w, iak ?wiad

czy Sieykowski (5).,
'

.tI

IV.

1. Vita de Ja Venerabile Cunegonde Reina di Polonia. In Roma 1625 in

,4. pagg. preet. dedlc. et app,' '175. U?o?y? to dzie?ko po W?osku Pi.

ko a wyda? tylko X. Bzowski. '(6).
2. Tria volumina de .vitis Pontificum. Jest to w?a?ciw?e dzie?o, nosz!}. .,..

ce tytu? "Pontifex Maximus" (7).
3. Betractetio de electione 'Ludovici IV Imperatoris. Ingolstadi? 16?B4

Jest to wyci?g obcey rflki (8).
4. Conciones de tempore et de SS. Pod tym tytu?em ,uchodzi edycya

Kolo?ska Kaza? X. Bzowskiego. (9).
.

,

I

II. X" Andrzey Radawiecki (10) Przeor Wars,zawski wst?pi? do Zako

nu w Krakowie, gdzie zwyczayne uko?czywszy kursa Teologij i

Filozofij wiele gorliwo?ci okaza? o wiar? i dobro klasztorów, którym
nast?pule przewodniczy?, obrany nakoniec zosta? Prowincya?em i

Komrnlssarz em Jeneralnym Prow.incyi' r. 1630 '(11). By? to Kazno

dzieja iak pisze Siarczy?ski , (I2) kt?rego uletkn??a ieszcze kwie

ctstey wymowy zaraza, który przek?ada? my?li nad ??owa , rozum

'nad dowcip, m?zkle nad dziecinne ozdoby, i mowy oyczystey ob ci)

pstrocizn? nieszpeci?. Umar? 1654. w Krakowie. Dzie?a Iego s?:
1: Prawy Szlachcic w Kazaniu na 'pogrzebie Andrzeja ze Zmigroda

Stadnickiego ukazany. w Krakowie 1632 in 4. * stronic ws:z.ystkich

(1) Os.oli?ski 1. c. k.-8,- (2) Quetlf, 1. c. T. II. p, 4?1.- (3) Diat'ribe de Polonis

Iatine doctis p?g. 12.- (4) o Poetach Polskich- (5) l c. karta 103.

(6) Ossoli?ski T. I. k. 103.- (7) Museum Jah?onowsk.iego k. 55,- (8) Os-

80b?ski lococitoto. k. 81 i 96.- (?) Ossoli?ski l. C. k.12. T,I.- (10) Ca

tbalogus Vivorumet Mortuorum Gronostayski M. S.- (II) Opis stanu Kon

w?ntu od ezasu (undacyi M. S.- (12) Obraz paowania Zygmunta U. T .•.

Ht R.
-

,

,

/



62l Siarczy?ski mo?e inn? edycya przytacza pod r 1650. Rzecz bElr.

dzo dobrze stylem g?adkim prowadzona.
2. Rozwód ?a?o?ny', który ?mier? uczyni?a z ma??enk? Miko?aja Eirleja

W Krakowie 165t in 4. * stronic wszystkich 42. Polszczyzna czysta.
3. Kazanie na pogrzebi: Miko?aja ze Zmigruda Sladnickiego Pudczasze

go Sanockiego. (1).
Tego imienia by? i drugi Radawieck?, który Dominikanemzo •

• ta? w Lublinie, a umar? 161'? (2) ale podobno ?adnych pism nie

gostawi? •

.

lU. X. Jerzy Trebnie mylnie (:J) od SieykowsJdego (4) Trzebnicem

nazwany, Przeor Warszawski. Obra? sobie Zakon S. Dominika w Po,

znaniu, przeseed?sz.y wszystkie stopnie zakonne og?oszony zosta? Pro.

wincya?em 16 ta a drugi raz 1630 (.5) Wyda? dzie?o;

Historya o Cudach obrazu N.,P. 'Gldelskiey (6).

IV! X. Fabian Birkowski b??dnie od .Jab?onowskiego Bierkowskim

przezwany (7) Wikary na Przeorostwie Warszawskiem wychowa.
niec Akademii Kcakowskley, w j?zykach Hebrayskim , Greckim' i

?aci?skim bardzo. bieg?y (3) by? znakomitym krasomówca , W,ier'.
&zopisem i Filozofem. W dósy? m?odym, wieku otrzyma? katedr,
Filozofii i wymowy w Akademii Krakowskley, ale odmówienie po.

??daney Kanonii pray wiod?o go do tego ?e zmieni? stan i zosta? Domi,

kanem w Krakowie r.'1592 mai?o na ten czas lat 28. (9)_ Kapltu,
?a Lizbo?ska potwierdzi?a mu, stopie? Doktora, który otrz yma?

b?d?c ieszcze Professorem w Akademii (10). Po powrocie z W?och

sam urz?d Kaznodzieyski sprawowa? przez Iat 14. Zygmunt III. Sy
nowi W?adys?awowi da? go za nadwornegn-Kaznodslel? a klasztor

Kra.
i '

(l) SieyJr.owski k 325.- (2) Gronostayski 1.!!. M. S.- (3) .Swj?tni?a Pa?ska

k..313- (4) Cathal. FF. Pr:l!d. M. S.- (5) Gronostayskl J. C.- (6) Siey-t'
kowski k. 313.- (7) Jab?nowoski Museum p, 20.- (8) Quetif. ). c. T, II. PA
542.- (9) Pruszcz kleynoty M. Krak.- (ro) Zgromadzenie Xx. Domini.,

kan6w przyj?tym'by?o dl) uczestnictwa przywilejów i praw Akad?mii Kra-
'

kowskiey (iak pisz? So?ty kowiee o gtatnie Akademii Krak. k. 57 i ?3.) i

w po?owie dopiero wieku J 7 Dominikanie, niby ptzysposo,bione .?.kade
mii dzieci o swoiey mocy chodzi?, i o matk? dba? przesta?y.
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I
Krakowski ,-obra? go swoi.m l'rzeo:,e?, ?dzie iycia dokona? Iicz?c
lat wieku 70t r.' 165,j dnia 26 Pe?delernlka. Z druku wysz?y na.

st?pul?ce iego dzie?a.
"

:
.

1. Tou agiou Ierornaetvros Jgnatlou Epistolai. Samoscii 15!J7 in 4. pngg.\
B8. (1) To dzi-e?o poprzedza uczona przemowa. _

2. Laorymee in funere Anna! Jaglellonlce Regin,reePolonre. Cracovire 1596.

r in 4. (2) pagg. om. 10. _'

5. Oz-ationes Ecclesiastica. Cracovie 1622 in 4. prreter prref. prosphc.
nesin app: etarg. orationum pagg. 496. S§ tu j akademiczne mowy;

styl ?aci?ski,...ozdobny i czysty.
"

4. Zywot S. Dominika Z· K. Fundatera przez Miko?aia Janzeninsea po
?acinie napisany, a, tera? na Polskie prze?o?one w Krakowie 16?6

in 4. * oprócz dedykacyi ma stronic 166. Dzie?o, z którego X. Brr

kowskl t?umaczy?, nosi tytu?: Vita S. Dominici Q. P. funda?o'ris au.

"

ctore Nicoleo Jansenio. Antverpire 1622 in 8.
,

6. Na pogrzehle X. Plotra Skargi Kazanie .• w Krakowie 1612 stronic

30. w bibl. Dom. Warsz. iest wydanie tego kazania pod rokiem i615.
stronic 35. o któr?m Ossoli?ski nie wspomina.

l'

6. Syn Koronny albo Kazanie na pogrzebie Joachima Odeskiego. w Kra:

kawie 161:5 stronic 16. (5).
\

7.1ozue zakolend? dany r. 1615. i Jan Zamoyski na Mszy zaduszney
w katedrze Krakowskley wspomniany. Kazania dwa w Krakowie

,1615. (4)-
-

,

tle Kawaler Malta?skl albo Kazanie na pogrzebie Zygmunta Srzedel?-

skiego w Krukewie 1625 k. '30. (5) ,

9. Krzy? Kawalerski albo pami?? Bart?omieja Nowodworskiego w War.

szawie 1625 k. 39. (6) ,

10. Xil!?e Krzysztof Zbaraskl Koniuszy na pogrzebie wspomniany w Kra

kowie '16m stron 25. (7)
11. Jan Karol Chodkiewicz i Jan W ey?er, waleczni i pobo?ni Wojewo

dowie. Dwa kazania w Krakowie 1627. (U).
12. Stefan Ohmielecki albo nagrobek tego? pami?cj? pogrsebn? Wspo.

mulony w Warszawie 1652 in 4. * stronic oprócz dedyk. 16. nako?,
\

,5,

(I) Ossoli?ski 1. c. T. l. k. 165.- (z) Ossoli?ski l. c. - (3,4,5,617,8,) 0580.

li?s?il,c. T. I. k. )71 i 17a.

'

..
,

'
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eu iest do?'lczona -e tym Chmieleckim pie?? pe?na wdzi?ku i ?a. ..

two?ei:
Chmielecki M?iu s?awny,
Jakiego czas niemia? daw ny,

JSie ieden wiek ni dwa minie,
ATwa s?awa nie zagini?.

Jako drzewa w okr?g ?wiata

Cicho' rosna w swoie lata,
Tak twe dzie?a znamienite

Póyd? w g?osy pospolite-
Jako rzeki nabier-at? -

Im si? daley .oddalaia,
Tak odwa?rie twe pos?ugi
Czas pami?ci wezm? d?ugi.

Nie ustan? .Twoh?y si?y

Opowiada? te. mogi?y,
Których b.ardzo g?ste kupy,
Bisurma?skie cisn? trupy.

Z tych?e trupów krwawe wa?y

?ia8to kopców przez ci? wsta?y,
_ Zeby na nie Turak srogi

Niezano?i? swoiey noglr
Krew któr-a, si? z trupów lala

W regiestr wieczny saplsa?a,
Twe zwyci?ztwa i pogromy

Zeby ich by? ?wiat wiadomy.

\
.

Przeciw mnóstwu z tob? Polska

Posy?a?a ma?e woyska,
-Pr-secie zawsze przy wygraney

S?aw? mia?a otrzymeney

Szcz??liwie? ty granic broni?

M??nie Turki w polach gromi?,
?miele wielkie kosze saosi?

S?usznie ci? te? ka?dy g?osi?.
'l'we Europa chwali m?stwa
I dzj?kuie? za zwyciez?wa

(
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Te i która cnot? dusi

Sama zazdro?? przyzna? musi.

Takie ludzi ?szystkich g?osy
Stanq tobie za kolosy,
Stanie? to za piramidy

,

Ze? Tureckie hma? dzidy.
Cny Chmlelecki M??u s?awny

Jakiego ?wiat nie mia? dawny,
Nie ieden wiek ni dwa minie

A Twa s?awa nie zaginie.

13. Kwiaty koron Królewskich nie?miertelnych, albo pami?? ZYgmun.
ta III. takie Koustancyi Królowey Polskiey. w Krako..yie 1655 in 4

stronnic wszystkich 34 * W obudwu tych kazaniach przebiia si? wy-
mowa w?a?ciwa Birkowskiemu.

.

14. Kazania obozowe o Bogarodzicy. Nagrobek Osmanowi Cesarzowi

Tureckiemu i insze. kazanie o S. Jacku
,

. B: Kantym w Krakowie

1624 stronic 86. (1)
15. P. BOGU podel?kowanie za uspokolenle Korony z Cesarzem Tu.

reckim 1621 w Krakowie stronic 17. (2)
16. Kantymir Basza pora?ony, albo o zwyci?z?wie z Tatar Stanis?awa

_ Koniecpolskiego Kazanie Hi25 w Warszawje (3).
.

17. Exorbitancye Ruskie z Greków odszczepie?ców, Heretyckie z Kon.,

federatów, Kazania dwoie, przy tym, Kwiat opadai?cy albo nagro
bek Gusfawowi Karolowi. w Kr-akowie 1695. (4).

1&. G?os' B. Jozefa?a Kuncewicza. Tak?e Jana Sarkandra przytern o

. SS. Obrazach, Iako mail} hyd? szanowane w Krakowie 1629. (5).
.

19. O Exorbitancyach kazania dwoie 1632 w Krakowie in4.* stronic 33.

20. Kazania na Ni?dziele i Swi?ta doroczne. ?a ka?dl! niedaiel? po dwoy

gu kaza?, i na ?wi?ta przednieysze. w Krakowie Hi20 in fol. * dwa

Tomy, pierwszy zawiera stronic oprócz przem. spprobat i reje
strów 845. drugi o prócz rejestrów 592. Gocki druk, exemplarz
wybornie dochowany.

21. Kazania na Niedziele i Swl?ta doroczne Tom wtóry W Krakowie:
5*

( l, 3,5,4,5.) Ossoli?ski 1.?, T. I? k.171 i 172, .
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1620 in ,101. -I oprócz przemów i rejestrów stronic Cze?? pier",szl
782. 2ga !.H4. ,

'

•

22. Burman (l) 'przytacza List B?rkowskiego z Krakowa pis?ny r.

1597. do Justa Lipsyusza.
.

/
V. X. Jacek' MijakowsJd herbu Ogo?czyk S. T. D. (2) Przeor W.arsza

wskl, obra? sobie Zakon Kaznodzieyski w Krakowie 1653 gdzie pó,
?ni?y dwakro? by? Przeorem. Kazn6dzieyskie tak?e prace odby
wa? przy ko?ciele N. P. w rynku Krakowskim i na trybunalskich
SIldach w Lublinie, co pod ten czas nie- ma?ym by?o zaszczyt-em (5)
G?os, mia? przyjemny i dzwi?czrry, a powa?anie u Królów i Sena

torów bardzo wysokie. (4). Prace iego naukowe te mi s? _
wiadome.

1. Znaczna w cnoty , Matrona ... Anna Lubomirska, 'przy pogrzebie
ws?awiona 1659 w Krakowie in 4· oprócz dedyk., samo Kazanie

dosy? rozwlek?e obeymuie stronic 41.

!. Zbo?ny pobyt po ?mierci El?biety Myszkowskley, przy pogrzebie
cia?a iey do wiadomo?ci wszystkich podany.> w Krakowie 1644 in

4. ··oprócz dedyk. stronic 64. w ?rodku tego kazania Rozmowa

grzesznika ze ?mier cl?, z W?oskiego tak iest wy?o?ona.

G. Kto? ty iesb ?mierci '? S. Jam nic i niczyrn si? zowie,
G. Je?li nic: sk?d?e ta moc, ?e bior?c mi zdrowie

-.

Zabiiasz i od??caasz mnie od ?ywych ,ludzi 1

S. St?d?e obacz cz?owiecze, iako ci? ?wiat ?udzi.

Je?li biedne nic, w niwecz obróci? ci? mo?e.;

Toc, nic" co? iest du?szego ni?li ty niebo?.e,

? przecie?, ty/masz si? ?acz, i staiesz tak ?miele,
Ze na wygod? chuci twey, ?wiat iest niewiele;

Styl dosy?, czysty tylko zbytecznie textami ?aci?skiemi prsesycony,
rzecz. doorze w ogóle prowadzona, ale porównania bardzo niekie-

dy niestosowne i p?askie. '

'

?. S!-ci??l?y w Zakonie Dominika?skim marnotrawca, 'to l?st R,azlf.o

nie na S. Tomasz z Akwinu 1645 w Krakowle in 4 •
oprócz dedyk,

stronic DU. w Approbstach bardzo iest to kazanie, przechwalone.

(l) Sylloge episto?orum T II. p .• 5.- (2) Niesiecki Herb. T. III. lit. ?.- (5)
-

Siarczy?ski Obrllz Pan, Zyg. III. lit. M, - Ci) Nowowiey.ki, Pbceni'f
p, 81! i Pruszcz kleynoty M. K. k. 69.

.

"
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4. Kazanie pny rozdawaniu kolendy 'r. 1650 (1).
5. Pochwa?a Parmy Lubomlcskiey.na iey pogrzebie W Krak. 1629 (2).
6. Kokosz po kolendzie ro?'dawana na dzie? S. Szczepana 16j2 (5).
7. Kokosz na kolend? r. Hi 15, Kazanie to iak powiada Slaeczy?sk! (4)

by?o poczytane za wyskok rozumu ludz.kiego. Rozdaie w nim Kil.

snodeteja z.a kolend? rozamitym stanom rozmaite kury.- Tak stano.

wi duch?nemu daie kur?, co zawsze grzebie W ?mieciach, i ie 'PG
•

za siebie odrzuca; Akademikom ? Naucz.ycielom kur?, ,co gda-cze i

kurcz?ta wodzi; Szlachcie kokosz, co zawsze na g1;Z?dz:ie siada i

zawsze si? trzepocze; Urz?dom Mieyskim
....

kokosz, co kU'rcz?ta
wabi i pod skrz.yd?a swe ogarnia; Uczniom Akademii daie z\pypciem
kokoszk? i t. d.

.

8. Kazanie przy pogrzebnym obchodzie ?mierci Zygmunta III w Lu.

blinie l632. (5).
g.Interrq;,nufll czyli sieroctwo Apostolskie na wizerunek podane, to

iest Kazanie na Wniebuwst?plenle Pa?skie (fi).
tO. Sieykowski (7) zwyczaiem swoim ogólnie powiada, ?e po?a? do

I druku wiele panegirycznych kaza?. ?

VI. X. Woyclech Grahiecki Przeor Warszawski,' oblók? sukienk? za kon

n? W Warszavrie" zkl)d w ys?a n y ,

do Paryh- w Kle.sz?orze S. Jakó,

.be s?ucha? wy?szych nauk, pó?niey go do stopnia Li.cency.ala po.

suni?to, nakoniec zosta? Doktorem Sorbony. Umar? oko?o r. Hi75.

Og?osi? lon drukiem.

1. Compendium supplementi t?rtire partis S. Thomee seu ?otius Theo

logi re prumptuar-ii a Bernard? Bon joann e in summam Dnctor Is AD"

gelici inchoati ex 4. libris sententiarum ejusdem Doc tor-is consum,

matio 1649 in 12 prreter de dl, pr?f. appr? et e ?enchum pagg. 400.

(1.,1) Siar?zy?ski ?.·c. c.i.iu, M. przytac'za wprawdsie wi.de tego Autora deie

?ek. ale be? wyrdenia mieysca wydania, bez formatu, ,tytu? niekiedy
.kal?czony podaie lub zupe?nie prz?kl'?conYI a w opisie dzie? innych A uto- /

rów czytelnik przeyruwsz..y po polsku prz ytoceoo y tytu? nie wie nawet

iakim dzie?o j?zykiem hy?o napisane.' S? 18rn iiszrze niektóre rzecz.y wcale

nowe i pl?knf'" de nikt si? dowiedzie? nie mo?e z iakiego ?ród? .. curpane.-

(3) Sieykowski l. ('. k. 522.-?(4) Siarcz.y?ski 1. c. c.l-Jit M.- (5) Siarcz.yJ\-
.ki l.c.-(6) Sieykowski loco citato k.3u.- (7) l. c.

,
,
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2. Tryumf niezwyci?ioney Kr?lowey Polskiey Matki BoUy z wytr?;.
bionego b??du Arya?skiego. w Warszawie 1660 in 4. cz??? pi-er wsza

zawiera .rozrnnwy o Tróycy SS. mi?dzy S. Atanazym a Ar-yusz em

przed Prohusem S'ldzi,! i sk?ada si? ze stronic 68. druga mie?ci kom.

ment, iak si? Autor wyra?a. wykr-ywai?cy b??dy Ar ya?skie, i liczy
stronic oprócz przemowy do N.P.M. 217. (1) Nad warto?? mo?e to dz ia,

?o Nowowieyski (2) pochwa?ami obsypuie i powiada ?e wyp?dz?,
,

nie Aryanów skutkiem by?o tego dzie?a podanego przez' Autora

zgromadzonym na Seyrn R.zeczy. pospolitey stanom.- Mylno?? te.

go podania sama ProwincyaIska Approbata okazuie, gdzie wyra.
?nie powiedziano, ?e Ksi??k» X. Grabickiego nie b?dzie bez.u? ytku,
chocia? ju? w kraju Polskim nie masz Aryanów, owszem dawn?
wiar? o Tróycy ss. ustali. W Aktach Klasztornych zn"yduie si?
tylko wzmianka (5) pod rokiem w którym X. Grabiecki by? I'rze o ,

rem, o podaniu memorya?u (Supplicis libelli) do Króla, mai?cego
na celu uwolnienie wioski Serak od Kaduka. Skutek by? pomy?l.

ny; bo Dominikanom Wiosk? wrócono. To mieysce dosy? niewy.
ra?nym charakterem w Aktach zape?nione, iako te? wyrazy por
rectus erat regi libellus mo?e si? ?ród?em gr-ubey pomy?ki sta?y.-

By? i drugi Grabiecki irnie mai?cy Fr-anciszka S.P. D. Profes Kla

sztoru Lubelskiego, tak?e Przeor Warszawski a potem Prowincya?,
Królów, Jana Kazimierza, Micha?a, i Jana III Teolog.- Jle mi wia

damo, nle wyda? ?adnych dzie? i Kwetif (4) niebacznie go pom i?

sza?, z tym o którym w przód mówi?em, narzucal?c mu dwa imlo,

na Franciszka na Chrzcie, a w Zakonie 'W oyciecha,

VII. X. Cypryan Stefanowski S. T. D. Przeor Warszawski, Samborski,
-

P?ocki, nakoulec Prowincya? w r. 1.659. PrLyi2? habit Dominikan
ski w P?ocku a umar? pnwracnl?c z Kapitu?y Hzymskiey 1077. (5)
w wiosce Ml?cin , dok?d na ten czas Zgromadzenie zakonne prze
nios?o si? dla morowego powietrza. Nowowieyskt (6) b??dnie rok

?mierci k?adzie 1646 w P?ocku,- "Wysz?o legoz druku Kazanie na.

pisem oznaczone takim: Zgromudsonychwód pochwa?a na 5ch 'rze-

(1) Znayduiesi? ta Xill.zka w bibl: XX. Missyonarzy Warszawskich. >- (2)
- Phoenix pag. 11. - (3) Opis stanu Konwentu od czasu fundacyi .M. S.- (4)

T. II p.574.- (5) Opis stanu l'\onwentu M, S.- (6) Jbcenix pag. 80.

/
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kach daru Bosklego pokazana, albo Kazanie na pogrzebie Józefa

? Mokcel Bakowieckiego Biskupa W?odzimirskiegolti5,S. (1).

vIII. X. Jan Damascen ?ubieniecki mylnie Lubienieckim zwany, Prze.

or Warszawski, przyi'l? habit Dominika?ski w Warszawie r. l?i6B.

po uko?czonych Studiach zakonnych by? w Krakowie Baka?arzem,
a potem Regentem. Zwiedzi? Fcancy? i W?ochy.- W Lugdunie
uczy? Teologii a w Rzymie Kollegiurn przez Kardyna?a Hierooyma

Kaeanettego fundowanego zosta? cz?onkiem. Rok u 1686 Kapitula
Rzymska og?osi?a go S, T. Prezentatem, a w Krakowie stopie? u?y.
ska? Doktora. Od Króla Jana III wielce powa?any, ,zosta? iego na

dwornym Teologiem, pó? niey Pr-ow inoya ?em
, nakoniec na przed.

stawienie Królewskie w r. 'l711. w Rzymie po?wi?conym by? na

Biskupa Bako?skiego na Woloszczy?nie. M?? ten pe?en talentów

i nauki, ?ycie zako?czy? w czasie mor owey zarazy w Parafii Wo.

'ic?skiey Województwa Podlaskiego r. 1714 (2). Dzie?a po nim po.
zosta?e s?.-

1. Martyrologium Oominicanum e Gallico Stephani Thomre Soueges la

-tine redditum (5).

2.Inquisitio de gestls et miraculis B. Ceslai (4). .

3. Historya ?ycia Piusa V Papie?a M? S. * stronic ma przesz?o :100. R?ko
pism bardzo dobrze dochowany, ceyst? polszcz yzn? i dobrym my.

?li tokiem si? odznacz.ai?cy. Czerpa? nil-które wiadomo?ci Autor

z dzie?a nose?cego 'tytu? w?oski "Vi?a DeI Papa Pio V dal Ar change
lo Caraccia 16J!J -In ,8 *.

IX. X. Floryan Straszy?ski S ... T. D. Przeor Warszawild Dominikanem

zosta? w Krakowie 1664. Przez lat 50 przy Ko?ciele P. Maryi w r-yn-
-

ku Krakowskim, trzyma? ambon?. Jako Przeor zarz?dza? Klaszto

rami, w. Klimontowic, Krakowie i Gidlach. Na Kapitule Warszaw.

skiey 1690 og?oszono go Prowincya?em, a Jenera? Zakonu Kommis

sarsem uczyni? go Prowincyi Lltewskiey. ?wiat ten poicgna? w Gi.

dlach 1721 W pu?ci?nie braciom swoim zostawi? dz'i. ?ka.-

"1. R?ka Wszechmocno?ci Boskiey iasne ?wiat?a Akademii Krakow

skiey wieczno?ci .konserwui?ca ,
Jan S. Kanty na Kazaniu dorocsney

(I) Sieykowski l c. k, 325."-:- (t) Quetifl. c. T. II. p. 792.- (3) idem- (4) idem.



urocsysto?cl swoley og?oseony 1684 w Krakowie in 4: *
? ryciJl?'S,

Jana Kantego Opl"ÓCZ dedyk. st.?onic 20. Styl rozwlek?y.
2. Kazania na KoronacYll N. P. W Cudownym Obre?ie Cz?stocho.wskim

1717. (1)
,

X X. Piotr de Werona Drogoszewski S. T. D. 'przeor Warszawski urn,

dzony r. 1652 przyi?? habit Dóminika?ski w Warszawie d. 15 W rze ,

?nia 1674 r. X. Ludwik Miska w Kazaniu na iego pogrzebie mianym

uazywa go Filarem Zakcnu Kaznodzieyskiego. Niespracowany-"
ten Cz?owiek, przeszed?szy wszystkie .stopnle zakonne, przez lat 12

uczy? Teologii i pl"8Ce Kaznodzieyskie razem odbywa?. W samey

Warszawie sprawowa? urz?d Przeora przez lat 25. ,Obrany Exa

minatorem Synodalnym i Censerem -Ksii}g Duchownych, pó?niey
Jeneralnym Kommissarzern KongI'egacyi XX. Dominikanów Ohser •

wantów zosta? mianowany .- Prowlncyonalstwe ofiarowanego nie

przyi??.- Prze?ywszy lat 77 a w Zakonie 55. po pi?ciotygodnlowey
chorobie, spiewai?c Hymn S. Ambro?ego, z ?alem wszystkich,któ.

ny lego zas?ugi ceni? umieli, przeniós? si? do wieozuo?ci r. 1729.

d. :?2. Marca.- Wy?ey wspomniony X. Miska bardzo pracowite lize·

?ciomiarowe na iego cze?? u?o?y? wiersze W nast?pul?cey osnowie.-

..

.
.

I-t:'ortas t-Oe?re '"tjt'ecor "'t:jaradisI ""Candito. li:jetro.
t:z:jja ?x.tincto ?Iectum tz:jlectrum ?xprim8t ?cho
8rine 80nans . .-3ribue 8enebrjs ?ransire ?Qgatum
?9re J pjeplens t1=egni ?adiisque ?emjtte ?eatum

-<irgo <iam <ita:! - <ident , <1erbi quoq; <ultus
?icque ?enem <:nancti ?uperis C/:.locia?e {J)epultuJn.

Pocz?tkowe zg?oski w ka?dym wyrazie pojedynczo wzi?tym sk?a.

daj, imie PETRVS.· Nitey cokolwiek nast?puil} hexametry Leonskie

W takim porz?dkur-

O SanCtI hVIO Petro Drogosz?VVskI ferte IVVaMen:

Orate o DIVI LVX IpsI LVCeat aMen.

Ha et Vlatores eI preCentVr, MortisqVe sVi2reCorDentVr.

W wier?
(1) Sieykowski 1. c. (310. ) Pami?? §miertelno?ci albo hlobne Kazanie !la po-

grzebie X. DrogoBzewBk.iego J 729 w W&raz.wie fol.·
.

,
,

\ I
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W wierszu ostatnim litery drukowe, liczby Rzymskie wyrai8j?ce,
tworz? rok ?mierci X. Drogoszewskiego 1729. a gdy dodane zos?an,!

.do 'liczb Ko?cielnych, w dwóch popreedeai?cych wierszach zawar-tych,

powstanie rok ?wiata 5729. X. bowiem Miska p,rzyi?? za z!lsad? okrIJ: •.

• g?? liczb? 4000. za rok N.J. C. Zdzie? iego wiadome/mi s<j:

1. Tarcza Wiary Chr-ystuso wey 1703 w Warszawie in 4. oprócz de

dyk. i app. stronic 472?. Trudno Iest lepley- Teologii} W oyczystym

j?zyku wyk?ada?. Juszy?ski (1) w przemowie do Obywateli ziemi

4 Warszawskiey, wiersze na czele dzie?a po?o?one wielce chwali.

2. De .immunitate Eccleslee (2).
5. De ultimo fine in 4 M. S. *.

.

4. De incarnatione verbi divini in 4. M. S. *

5. De Sacramentis in 4. *. M. S.

Q. Trac?atus de Allgelis in 4. *. M. S.
,

7. <?onciones varire (3)

Xl. X. Jan a w Zakonle Alan Bardzi?ski S. T. D. Przeor Warszawski,
'wielki mi?o?nik oyczystego j?zyka, herbu Habdank, urodzony oko?o

r .. 1657. Oyca mia? Jana Wincentego Pisarza Ziemskiego Lenczyckie-
_

'

go,,'Matk? Ann?· Mila?skq, Stolnikówn? ??czyck?. Po uko?czeniu

nauk w Szko?ach Krakowskich wst?pi? do Zakonu Dominika?skie.

go w Warszawie, gdzie przeszed?szy wszystkie stopnie zakonne,
by? Przeorem w P?ocku, ?enczycy, nakoniec ,na Przeorostw ie War.

szawskiem, w czasie mnro wey zarazy, ?y? przesta? r. 1708. (Oh.
, szernieysza wiadomo?? o tym pami?c] godnym cz ?o wleku znaydule

? si? w programmacle popisowym Sz.ko?y Wyd?. XX. Dom.). Dzie

?a jego sI} nast?pul?cer
,l. "I'rajedya o podagrze Lucyana, na ?aci?ski j?zyk od Erazma Wir.

temberczy ka wyt?umacz?na, a z tego na Polski. 1680. w Krakowie

in 4. wiersz g?adki.

/

2. Farsella Lukana ... przet?umaczona .,0 polsku 1691. W Oliwie in fol.

oprócz dedyk. b??dów w druku, stronic 260 t. T?umaczenie wierne.

3. Skuteczny na wszystkie przygody' sposób, to Iest, pociecha Fi?ozo-
-----' 6

(I) o Poetach Polskicb- (2) X. Miska w kazaniu przytoezonem.- (V Jab?O>!o
1l01if'kj, MuseulIl Pclcnum k.5s.
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fii Boecyusza ? przet?umaczona rta j?zyk Pólski. 1694 w Toruniu il\
8 • Proza wzorowa.

4. Breve compendium summea D. Thomre versu summetum 170t. Var.

savlee in 4. *
prreter app. et preef, pagg. 284. Altera editio. Eodem

aano et loco * Praca ta okazuie wielk? autora zdatno?? do poezyi
?acl?skiey.

r

b. Ordo ac serles
I

summorum Pontiflcum. Oul adjunguntur, serles'

historica Concilii Tridentini et discursus de orfu Musicee, omnia In

metrum reducta. Cracovire 1707 in 4, *
pagg. prreter dedic. app?

et elenchum erratorum 116. Sieykowski (1) pisae ?e "historica se

ries Concilij Tridentni et dlscursus de ortu musicc:ea oddzielnie

wysz?y w Krakowie 1707.
-

XlI X. Woyciech Ochabowicz S. T. D. Przeor ,Warszawski a w r. 175?

Prówincya?, uczyni? uroceyst? professy? w Warszawie 1699. Uko?

czywszy przepisane n s ukl Zakonna, naucza? Teologii w Przemy?lu,
a. Filozofii w Warszawie,? gdzie tak?e by? Bakalarzem i Rejensem.

Zycie ?miertelne na wieczne zamieni? w Gda?sku 1746 Prace ie

go s?.
-1. Tarcza Wiary S. Bzymskley Katollckley ?bo Teologia Polska. w Lu.

blinie 1736 in 4. oprócz dedyk. rej. stronic 608 *. Dzie?o to mo"

byd? uwa?ane za powtórne wydanie Tarczy Wiary X. Drogossew
.

skiego ,
i lubo w wielu mleyscech znacznie rozszer?y? X. pcha.

bowicz, zawi?o?ci Teologiczne, zawsze Iedn ak X. Drogossewsldego
rozumowania i wyra?enia za lepsze uwaia? wypadnie.

!. Historya o SS. M?czeennikech Sandomirskich wierszem, w Sando

mierzu 1756 in 4. Wiersz p?aski, historya dobra (2) nie wiem dla

cz.ego Juszy?ski (5) dzie?o to pr:zyznaie X. Baymundowl B?bnów
skiemu Przeoi-owi Sandomicskiemu,I

3. Kaznodzieja g?ówny w \tVarszawie y739 in 4. • opr6cz dedyk. stro

nic 55. Autor ,?odpisa? si? nie zupe?nie X. Woyciech S. T. D. Es

prowincya?, Przeor Warszawski Z. &. Dzie?ko to zawiera :iyeie
B?ndeykt8 XI Papie?a krótko i dobrze u?ozone.

I.

(r) Swi?tnica k. 315.-:- (t) Siey"koOws"ki k. 3S1".- (3) o :f'toetllch Pot,kic}J.-

'.l
f·
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XIll x. Felicyan Nowowieyski S. T. o.: Przeor Warszawski, 8 p?h?m
Sieradzki i ?udzk i, urodzi? si? r. 16t17. w Poznanlu, gdzie i Domi,

nikanem zosta? w wieku ?ycia 24. Wy?sze zakonne stopnie przeszed?
-(' w Warszawie (1) ?y? przes?a? w Poznaniu 176?\ Do prac i?go nale?ct:

1. Phoenix decoris et ornamenti Provlnciee Polonlse Ord. Prard, Hya
cinthus Odrovansius redlvirus Posnaniee 17S2. preet. dedic. et app.

nec non indicem pagg. 23?l in 4. *
Niezupe?nie autor odpowiedzia?

tyczeniom Kapitu?y j?ner-alney Bono?skiey r. 174g i -peow incyo
nalney ?uckiey (2) która polecal?c mu napisanie historyi Zakonu

Dominika?skiego w Polszce, wy?sze , zakre?la?a cele. Wj?k!)za cz???
daie?a zaymuie same panegiryczna deklamacya, lob mniey znacz?

ce, niekiedy dos?ówne z dzie? ju? znanych wypisy. Pochwa?y o.

sób odznaczonych Pobo?no?clq i nauki} ko?czl} 'si? zwykle na sz.u

mnych i ogólnych s?owach. Zaniedbanie porz?dnych cytacyi wnle

pewno?ci' zostawlaczytelnlków ,
a styl lubo nie iest niesroeumla?y,

?a nadto iednak przesycony barbaryzmami i solecyzmami. O Dzie

?ach uczonych Dominikanów Polskich
,

ledwo gdzie niegdzie Dar-
'

dzo niedok?adna daie si? dos?rzedz wzmianka. Wida? ?e wi?cey
Au?ora obchodzi?y spekulacye ekonomiczne, ni? p?ody rozumu i

naukowe prace. Prawdeiwiey pierwsze fundacye ró?nych Klaszto

rów' Dominika?skich w Polszce opisuie i lepiey ich stan skre?la.

Pomimo nie które niedostateczno?ci dzie?o, to przecie? nleprzesta,
ie byd? waznem ; niekiedy bowiem poda? mo?e skazów k? do dol.

.sz ych poszukiwa?., ,

"2. Zycie docsesne 5 Kap?an6w Z. K. z W?oskiego na j?zyk Polski prze
t?umaczone 1755 W Poznaniu : in 4 •

Ksi?ika 'l. którey X. Nowo

w?eyski J przek?ada?. nosi tytu? "Relazione deI Mar-tir-lo di Pietro

Sans, Francesco Serrano, Giovanni Acobar, Gierrachino I\oyo, e Fran.

cesco Diaz. In Roma 1751 in li *. O tych samych M?czennika?h
po ?ach:tie, wyda takie dzie?ko X. Antonin Bremend Jencra?Z. K.

,

•

_

W R?ymie 17?? in 8 * ale sposobem zupe?nie nowym Ul:?pi6ant.

XIV X. Mar?in Ruci?ski S. T. D. Przeor Warszawski '8 potem P?oeld
urodzi? Si? z Rodziców godnych Jana i Ewy R?ci?skich r. 1708

-----'__ 6-

(1) Liber Pl'omotionum. M, S.- (2) Acta Capituli L"ceori. ??lebtatj a. 11,49'
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w Polszce, w ziemI J)orzy?skiey, w miasteczku Gorznie. Cwlczy?
si? w naukach wyzwolonych 'u XX. Jezuitów. Gdy iu? s?ucha? Re

toryki. P. Bóg powo?a? go do stanu Zakonnego. Jako? zaraz w P?ocku

. nielicz?c wi?cey nad lat 18 zosta? Dominikanem. Po wys?uchaniu
studyów Zakonnych w Krakowie, Filozofii i, Teologii naucza? w swo.

im -:Konwencie, a w Luhlinie w czasie posiedze? Trybunalskich ka,

zywa?. Obrany prowincya?em r. 177t powr-acal?c z wizyt, gwa?to-
... wnie zas?ab? w Wiosce Seraki, i tam nie d?ugo ?ycia dokona?. Z Ka.

za? iego znane mUest: (11. -

Pogo?czyk na WZÓl' strza?y do celu czci Boskiey d???cy, Woy.
ciech S. przy dorocznym festu rekursie z ambony Kaznodzieyskiey
prezentowany 1751. w Warszawie in fol. *

oprócz dedyk: stronic

nieliczbowanych 30.
.

. \

xv X. Dominik w Zakonie, a na Swlecle Stanis?aw Borkowski S. T.D.

Przeor Warszawski a potem P?ocki, nakoniec Prowincya?, urodzi?

si? r. 1723. Uczy? Filozofii yv Warszawie a Teologii w P?ocku,

gdzie tak?e dope?nia? obowl?zków Kaznodziei zwyczaynego przy

Kollegiacie S. Micha?a przez lat 13. Prze?ywszy w Zakonie 'lat 57.

obchodzi? drugie prymicye, nakoniec pe?ne prac i niewygod ?y.
?

cle zako?czy? 'w sam dzie?, Bo?ego cia?a r. 1798. Drukiem ?g?o?i?.
1. Kazanie w dzie? Konsekracyi WW. PP. Norbertanek 1761 'w War

szawie in fol. *. oprócz dedyk. stronic nieliczbnwych 2.6. Makaro.

niemy dosy? cz?ste, ,ale rzecz nie?le prowadzona.
2. Kazanie w dzie? Konsekracyi Ko?cio?a Miszewskiego 17Gl w War.

szawie in fol. * oprócz dedyk. stronic nieliczbowanych 23. Mi?oby

si? czy tac da?o, gdyby zbyt cz?ste cytacye z textem pcml?ssane

uwagi nierozrywa?y.

XVI X. Jakób na chrzcie, 8 W zakonie Damian Daleszkowskl S. T. D.

teraznieyszy Przeor Warszawski, który od roku i?? l?307 cJ?g?.

prawie tym Klasztorem zarz?dza, urodzi? si? W Litwie w Dyecezyi

Wile?skiey roku 1770. dnia 17. Lipca. W Szko?ach Pojesuickleh
w 'Varszawie uko?czywszy Nauki, wstqpi? do Zakonu XX. Darni.

?

(I) M.'rica FF, Ord? Pr.d. Provioci., Pelone M,S.
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nikanw dnia" tS Listopada 1787, w wieku ?ycia o?mnastym. Po u

czynloney professyi i wys?uchaniu zwyczaynych Kursów Filozofi.

cznych i Teologi?znych, naucza? Filozofii w Warszawie i tam?e rok

ca?y zwyczaynego Kaznodz.iel pe?ni?- ohowi?z ki. Po?nley w Gda?

sku m?odym Zakonnikom wyk?ada? Teologj?j sk?d przez

-

w?a?ciw?
Zwia.rzchno?? wezwany na powrót do Warszawy, .by? Professonam

tak?e Teologii przez lat 'sze?? i stopie? S. T. Doktora otrzyma?.' Od

.

roku 1815 trzy kro? sprawowa? urz2d Prowincya?a -ca?ey Prowin

cyi Polskiey. Tu do obowi?zków , iakie opatrywanie szczególne
Klasztoru Warszawskiego i ogólne ca?ey Prowincyj wymaga, przy.

??czy?y si? prace Rektora Szko?y Wydzialowey Warszaw?kiey na

Nowem Mie?cie, któr-ey iu? lat pi?? nif'przerwanie przewodniczy.
Ksi??ka przez niego dla u?ytku Chrze?tian Katolików u?o?ona, wy

sz?a z pod prassy drukarskiey z nast?pul?cym napisem:
.

Zhiór' Naboie?stwa ku czci Boga N. P. Maryi i SS. Pa?skich dla,

wygody wiernych Chrystusowych a mianowicie w Bractwie Ro?a?.

ca S. -zostal?cych. lL121 w Warszawie in 8 *
opr?oz przemowy do

Czytelnika i rejestru Nabo?e?stw stronic 'J'58.
'

XVII X. Waleryan Lltewczyk czyli Litwin wed?ug dawnego zwycza

iu z ?aci?ska Lithvanides nszweny S. T. D. Cz?onek ugodney nara

-dy Warszewskiey , by? professern Konwentu Krakowskiego; Wy
soka nauka dedna?a mu wysokie 'pown?anle Jenera?a Zakonu Mi.

ko?aia Rudolfi, a 00. Prowincyj Polskiey ubiegali si? na wy?cigi,
aby' 'go mieli w swolem Zgromadzeniu. Po odbytych rozmaitych

urz?dach, mianowany zosta? Prowincya?em, ale nie d?ugo zarzl}
dza? Prowincy?, w 6. bowiem potem mlesi?cy iy? przesta? W WiI.

,

nie 1656 (1). Z dzie? iego znane mi s?:

1. Ogród Bo?eny to Iest o dwu SS. Bo?a?cach dwoyga Bractwa N. P.

Maryi iN. J. Jezus W Krakowie 1627 in 4 *
oprócz przemowy i ap_

pJ'obat stronnic ma cz??? tr.i'sza 42. 2ga 50. 5cia 1'6. 4ta 100, Sta 40?

6ta 62. Trna 128. Brna '?6. 9la 64. Druga edycyr;t za staraniem Hila

rego Mackiewicza 1616 w Wilnie in 4. * Siarczy?ski mylnie tytu?

tegq rlzie?a przytacza.' .

.

(1) Gronostaysk.i ?akonny M. S.



•

2. Kazanie Dtl pogrzebje' Dacibo,ga S?uikl pokelowee' W?adys?awa ?Kró.
lewicza 1620 (?).

5. Commentaritis super Mattheeum (2).
?. Wiele Ksi??ek do Nabo?e?stwa (3). ,

Siarczy?ski (4) opierai?c si? na mylnem podaniu Buszla, tego,
I O' którym mówili?my Waleryana Litwina porul?ssa? z dr:ugim tego

samego imienia i nazwiska, który-s?awnym swe?o wieku mia? byd?
Astronomem, a nawet wed?ug powie?ci Sieykowskiego (5) zosta

wi? niektóre pisma matematyczne. Umar? r. 1586. (6)

f

XVIII X. Adam Piekarsld S. T. D. Cz?onek ugodney narady Warsz-aw'.

skiey, by? Przeorem Wile?skim a Kaznodziej?- przy Kosdele P. M.

w Krakowie lat kilkana?cie. W r. 1612 ie?dzi? do Rzymu 'w celu

przyspieszenia rozdzia?u Prowincyi Polskiey od Litewskiey. Umar?

r. 1625 (7) Pisma iego drukiem og?oszone s?.
I

i1 Szcz??liwy wyiazd z Po?ónnego Zofii ,z Ostroga Lubomir-ski ?y w Kra.

kowi? 1625. in 4 */ oprócz
\

dedyk. stronnie 19. Styl g?adki. Siar.

czy? ski tytu? tego Kazania w przekr?conym przytacza kszta?cie.

, 2. Ksi?ika nabo?na dla Zakonnych PP. Dominikanek trzeciego hebi,

tu, która za staraniem Br. Alexego Jaroszewicza Konwersa Iest

praedruknwana ze znaczne.mi dodatkami 1141 w Krakowie (8)
?. Kazania czyli Przemowy na Niedziele i Swi?ta (9).
4. Smier-? od ?mierci ró;'oa czyli Kazanie na pogrsehle Jana ? Upity

1615 (10). I

. XIX X. Bernard Pegasyuss S. T. D. Cz?onek 'ugódney narady War./
ssawskiey rodem by? z Lublina, gdzie i w'st?pi? do Zakonu. Bar ..

dzo ws?awiony Teolog, który nauk') i 9ieniuszem swoim w zadu •.

mienie wprawi? cal'} Hiszpanie}, w ten czas mianowicie, kiedy dz.la-
,

..

?ai?c odpornie broni? si? praeciw wyszukanym
.

zarzutom X. Allis

ga Spowiednika Króla Hiszpa?skiego, uwa?anego z a nayplerwseego
Teologa. Po owey rozprawie Teologiczney powsaechno?? przys?dzi.

.

/

, (l) Siarczy?ski C. 1. L. L.- (2) Jh?onowsk] Museum Polonum ,pag. 139.- (3)
1. c. k. 013. - (4) loco citato. - (5) l. c.- «(,) Gronostayski M. S.

(7) Gronost?yski M. S ....... (8) Sieyko?ski k. 514. - (9) Sieykowski
1. C.- (10) Idem,

,.



la mu Ewyci?ztwo, a Paple! wieniec mu Teologiczny na g?ow? w?o

?y?. (1) W Polszcze by? on Krakowskiego Studium ?\ejen?em a Ja.

nowskim Przeorem. Syt ?ycia i chwa?y, przeszed? do wieczno?ci

w Lublinie 1628 (2) Dzie?ka pami?? lego potomno?ci poda?y:
?

?. Tractatus de Trini?ate '1610 (5).
!. O BO$kich Imionach (4).
:1: De auxiliis Diy!nre Gratlee (S,-
4., 'I'eactatus de Gratia (6).

Xx:. X. Kamil la?i?ski Cz?onek ugodn?y narady Warszawskiey zawo

?uny Teolog Syn Konwentu Krakowskiego, Zakonno?ci ney?ci?ley
szy wykonawca. Urzl}d Baka?arza sprawowa? w Krakowie, a p6.
?niey na Kapitu?? jeneraln? wys?any, która si? odbywa?a w Bono

nii Doktorem S. T. zosta?. (7, Zycie ?miertelne na wieczne zami.

nil 1651 (8). Dzie?M przekaza? potomno?cle
l. CEremoniale Missra in Ordine FF. Prsedlcatorum celebrandre. , Cra.

eovies 1648 in 4. *
prreter app. et dedlc, pagg. 155. Nie mia? tego

dzie?a Kwetif i Siarczy?ski.
2. Summarium Ordinationum, Capitulorum Gcneralium Ord. Prsed, ab

enno 16'20 - 1622 Cracovie 1658 in 4. prreter prref. app. etc. pagg.
405. Altera editio aucta: Brixiae 1654 (9).

"

3. Direc?orium electionum Pralatorum ac alkirum Officialium in Ordl

ne Preed. .peragendaeum, Cracovire 1641 in.4 *
prreter dedic. et ap_

prob. nec non indicem pagg -. 125. Altera editio aucta Brixire 1654

i? 4. (10).
'

/

XXI X. Josafat Hoffmann Subprzcor Warszawski,' Dominikanem zosta?

w Poznaniu r. 1715. D?ugi przeci?g czasu by? Kaznodz iei? zwyczay.

nym przy Ko?ciele Mordskim, Promotorem Bractwa S. Anny i Ar.

cy
- Br.ac?wa Bo?a?ca

-

S. po ró?nych Konwentach. Swiat ten opu
?ci? w Poznaniu 11756. Wyda? dzie?a:

(l) Acta Concordi:e Varsnianl! et Siarezy?ski- (2) Gronostayski C?thalogu.
FF. Vivorum et Mortuorum Ord. Pr:ed M. S. - (3) Sikrez.y?ski Cz.??? Ir.

lit: P.- (4) Sieykowski k. 514.- (5) tenze.- (6) Jab?onowski MuseuJll

Polonum p. 187''- {7) Gronostayski M S.- (8) Quetjf ,de Scriptoribus Orcl.

,red. !!. II.
I?'

536.- (9, l?.) tenze.
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1? Rada zdrowa B. Józarat Kuncewlee albo Kazanie przy doroczney
Jego uroczysto?ci 1729 w Supra?lu, oprócz dedyk. stronnie nie

Aiczbowanych 18 in fol. * Nie ma nic wzorowego.
2. Zywot Benedykta XIIl Papie?a Z. K. z W?oskiego przet?umaczony

z przydatkiem niektórych cudów, w' Warszawie 1754 in 4. *
stron.

nic 180. Krótki tak?e rys ?ycia tego Paple?a wyszed? w Krakowie

po ?acinie przez anonyrna pod tytu?em "Ieon exemplarls Vitre S. P.

Benedieti XIII O. P. Cracovlse 1725 in a. min. *

3. Nowy a zbawlenriyKalendars przy nowem og?oszeniu ?wiat?a Imie

nia Jesus w Poznaniu) 72a. stronnie nieliczbowanych 24. in fol. *

wyra?enia bardzo liche.

4. Nowalia w Królestwie Polsklern S. Jan Nepomucen czyli ?ycie tego
S. w Warszawie bez wyra?enia roku in U. min. oprócz dedykacyi '

stronic nieliczbowanych 25& *?

5. Kazania panegiryczne (l).

XXII X. Anio? Wierzbowicz S. T. D. vr Studium Warszawskiem, uro

dzi? si? r. 1651 zawód zakonny z;acz2? w Gda?sku 1667; umar? 1130 r.

,Pami2tk? po sobie zostawi?.

1. Memoriale Philosophire in via ?T,h.omistica Gadani 1702 in B * karty
nie slJ liczbowane. I

2. Llher pro ordlnandls (2). .

5. Wiele wyda? Ksi?g zamy?la?, iak to s?ysza? Kwetif (3) od 5ech

przeie?dzai?cych przez, Pary? Jego spó?zakonnlków, ,

XXIII X. Jan Ewangelista Gaw?owicz S. T. D. w Stndium jeneralnem

Warszawskiem, wst?pi? do Zakonu Dominika?skiego w Gda?sku ?.
1634 pe?en by? g??bokiey erudycyi a w- prawie Kanon?czn?m

szczególnie bieg?y. Tak si? podoba? Stefanowi Kardyna?owi Radzie

jowskiemu ?e go swoim Teologiem i Kaznodz?ei2 uczyni?. W Piotr.

kawie, Gda?sku, Toruniu, P?ocku, 'Poznanln r po Apostolsku pra?
,

eui?c, przeszedl do wieczno?ci r. 1720 (4). Og?oseone drukiem ie.

go kazania s,i}'
I.Li.

(I) Sieykow?ki k. 5ao- (?) lenZe k.1l6.- (3}T. II. p. 77i- (4) Liber pro-
,

mctiouum M. S; ,



(

t. IJiga wieczn??c? z godzinami ?yda S. Andneja' AwelHna albo Kaza

nie o tym?e S. w oktaw?- solennego wprowadzenia do Ko?cio?a

WW. 00. 'I'eatynów Warszawskich, W Gda?sku 1713 in fol. * stro- ...:

.nic nieliczbow. oprócz dedyk. 14. Kazanie to podlug owczesnege

.zwyczaiu z samych prawie sentencyy, wyi?tych z plsarzów tak ?wie-
,. ckich iako i ko?cielnych iest u?o?one.

2. Strza?a wybrana za ?mierci u??ug? do S. wieczno?ci przeniesiona
·

pod akt solenney funeracyi Stanis?awa Mieszkowsklego iawnie pre
•

.

. sentowana 1fj97 w Poznaniu in fol.· oprócz dedyk. stronic nielicz

bowanych, 30. W ca?em tern pismie nad?to?? panule.
Z. ?lady chwalebne W pospolitym

?

ycia trakcie Jana Kazim?erza Skiw

skiego, albo Kazanie na tego? pogrzebie 171G w Oliwie in fol. * oprócz
dedyk -. stronic bieliczb. 8. Pe ?n? n iepot rz.ebn ey er-udycyl.

4. Socyusz Jezusa, Ignacy S. Loyola , czyli Kazanie na tego? uroczy'.
sto?c. 169? w Toruniu in fol: *

oprócz dedyk, stronic nieliczb. 21.

5. Kazania w r?kopismach znaydui? si? w Klasatorze Gda?skim.( 1).

XXIV X. Antonj Dominik Wrzeszcz S. T. D. Rejent w Studium War

szawskiem urodzi? si? r. 1675 (2) ,w wieku ?ycla 20. W' Klasztorse
·

Warszaw?kim habit Dominika?ski przyj??. Po zwiedzeniu zagrani.
cznych krajów a osobliwie Hiszpantj, nauki nabytey uiy? dla do.

bra Zgromadzenia; niepo?lednim by? mówc? Kazalnym, a znajo
mo?? staro?ytnych i nowszych j?zyków wst?p mu otwiera?a do

Ilayznakomitszych Domów w Polsz ce, Umar? 1736. Zos?awi? t?uma.

esenie z j?zyka Hlszpa?sklego na polski Dzieiów Zakonu Kasnodeley,
akiego, i chcia? wyda? na widok puliczny, ale Iu? mai?o ko?czy?
tom ostatni ?mier? go zaskoczy?a. Dzie?o to wyk?ada? z Ksi??ki Ja.

na Lopeza pod napisem: De la históela genera? de Santo Domingo y
.

de sa Orden de Predtcadores; En Valladolid '1615 in fol. min. W bibI.

Kon. W. iest tylko tego dzie?a Tom 3ci IJty i 5tr. Przek?adu Pol

skiego w manuskrypcie czytelnym i nawet pi?knym, zupe?nie do.

chowana iest cz??? 4ta. 3cia dosy? uszkodzona, 11 cz??? lwsza i 2ga
·

·Iliezupe?na. folszczyzna iestbardzo. czysta i ozdobna, i t?ómaoz

7

(.) Siey.kowaki k. 3%o? (2) Protokó? badU. o zabicie bl'atL
)



ile por6wDs? mog?em, wiernie my?li ory,ina?u oddawa?. Wszy-t.
kich voll. in folio iest 8.

xxv X. Bernard Domos?awsk? S. T. D. w Studinm Warsz5wskiem,
urodzony w Warszawie 1754 przeszed? do Zakonu Kaznodzieyskie ..

go w Przemy?lu. Jako S • Lektor wyk?ada? naprzód Filozofi,! a po

tem 'I'eologi? w Przemy?lu, P?oeku, a w Warszawie do??cza? ieszcz.

praee Kezncdzleyskle. Nakonlec powo?any zos?a? na aktualnego pu

blicznego Professora W Akademii Cesarsko. Królewsko. Lwowskiey.
Na widok publiczny wysz?y iego dzie?a:

1. De Psalterio Virginis Deiparee sermonum epitome. Sandomiri? 1793

in 8. * oprócz dedyk. i rejestru stronic 4?6. Jest to dzie?o Humbez

ta Bruna Z. K. za staraniem X. Domos?awskicgo przedrukowane.
2. Annotationes ad libellum Patronorum Regoi Polonlse Breviario O. P.

adjunctum 1798. Sandomirire. Oprócz Kalendarza wed?ug porzl}dkll
Dominika?skiego stronic IlU in 8. *

·XXVI x, Pius Solary S, T. P. w St. Jen. War. ?ycIe rozpocz,? zakonne

w Przemy?lu 1676. Gorliwy ten s?owa fioiego og?osiciel z niebez

piecze?stwem w?asnern w r. 1709 niós? sam pomoc tysi?com Zf?..pO.

wiet?zonych, on ich opatrywa? cia?a, on duszne dawa? pociechy,
on nakoniec grzeba? tych nieszcz??liwych. Klasztory w Latyc?o.
wie, Przemy?lu, P?ocku, S nboreu, ?owiczu l Warszawie b?mi ..

?y iego Cl1ót I prac odg?osem. W mowa lego by?a osch?a, ale ser

ce czu?e i mi?o?? bli?niego w naywyzszym stopniu. U mar? teR

cz?owiek nle?mleetelney pami?cl godny, w Pr?emy?lll 1723. Zos?a.

..

?y po nim Kseaulas .

1. Phase id est, 'I'ransltns Domini albo Kazanie na uroczysto?? S.8,.

nedykta in fol. * 1701 w Warszawie. Oprócz dedyk. stronic ni ••

liczbowo 12. ?mieszne niekiedy wyra?ania ka?lj to pismo.
2. Kleynoty Królewskie albo Kazanie na uroczysto?? S? JallaKante?

go 1689 (1).
'

,

XXVII X. Ludwik S?kowskl S'o T. Prezen?a? w S?ud?um jeneralncQI
Warszawskiem po?wifici? ,i? Bogu vr Zakonie S. DomiDika W Gdail.

(r) Sieykovnki k. HO'. :x



/

.ku 1709. ca?e ?ycie IUI kaznodzieys?wie ,trawi?. Odbywa? prace

Kaznodzieyskie w-Toruniu, ?owiczu, Lublinie i Warszawie. Umar?

r.1754. prace 'jego SI}:

t. Rada Boska albo Kazania K wadragezymalne 1725 w WarszawIe in

4. oprócz dedyk. app. i rejestru stronic 16U. Styl okazuie ,?e au-

tor pisa? VI wieku zepsutey wymowy.
'

!. Oko chwalebne Jakóba ZygmuntaRybi?s?iego Wojewody Che?mskie.

,go, albo Kazanie na pogrzebie tego? 1726. w Lublinie in fol. •
'o- ,

prócz dedyk. stronic nieliczb. 12. Niema szczególnych zalet.

I. Podzr?kowanie za o?tatDi? przys?ugEl na pogrzebie X. Piotra Dr080.
,

Rewskiego bez m?eysca i r. in fol. • stronic nieliczbowanych 8. '

XXVIII X. Kajetan KiiankowskI S. T. l'rezentat W Studium Warszaw

skiem , wstl}pi? do Zakonu w Lublinie 1715 i tam?e potem hy?
Professorem i podwakro? Przeorem. Umar? roku 1758 Kazanie ie

?o wysz?o pod tytu?em:
?. Dusza ca?y ?wiat lnformul?ca i reformnl?ca Ignacy S. czyli Kua

. nie na tego? S. ueoceysto?c 1725 W Lubi. in fol *
oprócz dedyk •

./ steoalc nieliczb. 12. Nako?ca iest wiersz Polski którego pocs?tko,
we g?oski razem po??czone sk?adai,' ,"Eleonora Krasi?ska Wiwat.

Daley nast?pui!} plenia z 45 strof z?o?one uwielbiaiqce csyny dzia

dów ? pradziadów famill Krasi?skich.

2. Conciones 'Incidentes varire U).'
'

XXIX X. Bonawentura Awedyk S? T. Prezenta! w StudIum G. W. od

samego wst?pu do Zakonu S. Dominika, który nast?pi? roka 1725.

trudni? si? pracami Kaznodzieyskiemi, ale w wymowie nie celowa?,
iy? przesta? r. 1762: wyda? Kazania:

.

1. Akademia Swi?ta w Teressie S. wys?awiona Kazaniem 1734 w Po

.. znaniu in fol. * opr6cz dedyk: stronic nieliczbowanych 12. Wyra-
ienia bardzo niekiedy nie przyzwoite.

' '

2. Zodyak 0l:czystego Rogali Alex8ndra, Hr. Krasickiego z ziems?iego
parowu na niebieski Firmament przeniesiony funebralnym ?aza?

7'
,

(I) 1.b?oD,ow,kl Mu.ewa p. 16? •

•
I
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niem ?g?os?ony 1737 we Lwowie, opr6cE dedyk. stronic nieltc%.bl

24 My?li i pore?dek w .ich rozk.?adsle nikczemny.
5. Dona?ywa bez agrawacyi familii, czyli Kazanie na pogrzebie Elao

nory z Rzewuskich Hl'. Kraslckiey W Lublioie 1759 in fol ••

4. CQnciones incidentes varia: (1).

·XXX X. Hieronim W?gli?ski S. T. P. w St. Jen. War. w Lublinie pod.
. da? si? regule. S. Dominika r, 1718 gdzie i umar? r. 176?. nap,isa?

Kazanie:
'

Exaltacya przy drzewie krzy?a J'f:zusowego.... og?oszona 1732.

w Lublinie in fol. *
oprócz dedyk: stronic nieliczhow. 14 lj'l. Bar

dzo ma?o ma zalet pod wzgl?dem my?li i ich rozwlul?cla.
By? drugi

I Hieronim W ??li?ski Profes ?uckl
,

ale- z pism &wyc'h
nic publiczno?ci nie udzieli?. .?

XXXI X. Margo?ski Woyciech S. T. D. Professor w Studium- leszcze

formalnem Warszawskiem ? Prokurator podró?uych, zaraz po za

k?adzie Klasztoru Warsz. Zakonnemu ?yciu .po?wi?ci? si? w Poma

niu 16S!?. w Gda?sku, Pozuanlu i Sieradzu by? Przeorem a Defini,

torem na Kapitule Bono?skiey , gdz.ie go bil Baka?arzem ogtosso,
no. (2) Og?osi? drukiem dzie?ka:

2. Ros:r? salutiferee. Neapoli 1639 in 4. S? to pi?kne, iak podale Ju
o'

-azy?ski (3) ?aci?skie epigram mata na przednleysse taiemnice Ro-
. ,

eancowe.

-XXXII X- Domlnlk Frydrychowifz S. T. D. Professor w St. J. W. we

d?ug podania X. Gronostayskiego, urodzi? siEi w r. 1650. w wieku

zycia .Hi. uczyni? uroczyst? professY?_ w Klasztorze Krnkowskim

XX. Dominikanów. Z wymowy Kaznodzieyskiey dosy? s?yn??, a

" j?zykach Hehrayskim, Greckim i ?aci?skim bardzo by? bieg?y.
Obrany Przeorem w Klimontowic a potem w Krakowie nie wiele

w tern urs?dowanlu smakowa?, zatrudniony bowiem Ksi9g czyta.niem

(u Jab?onowski MUS?UDl k. 30.- (2) Quetir T,lI, k. 459'? (3) o RJlIlotWOr..;
C?ach Polskich. .'
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I?b pisaniem, mnieysi? o gospodarstwa,. i. o dobry r??d Klasz?ol')1

troszc?y?. Id?c z bra?mi do Ko?cio?a na ?piewanie Antyfony SaZ.

ve Regina, parali?em dotkni?ty z tym si? ?wiatem rozsta? 17' 16

f W' Krakowie (1) 'zostawi? dzie?a:
..

,

1. Przyjaciel w ostatniey potrzebie doznany, albo Bractwq N ay?wi??sze.
go Odkupiciela Ukrz'y?owaheg'o przy Ko?ciele ?rchipre?hiteralnym
Krakowskim N. P. Maryi w Rynku, ,w Kr:akowie 1669 in 4 *,

stro

nic oprócz dedyk:' i rej. 58.S. Dzie?o to w?a?ciwie zawiera traktat

o Czyscu, autor wyda? go bezimiennie. (2)'
2. Koronacya Bogarodzice P. M. w przecudownym obrazie Cz?stochow.

skirn Kazaniem og?oszon,a 1717 W Cz?stochowie -t.
3. Angu? centralny w B. Janie Kantym Akademij Krakowskiey, czyli

na tego? S. Uroczysto?? Kazanie 1705 w Krakowie ln 4. * oprócz
-

przemowy stronic nieliczbowanych 24.

'4. Hyacinthus Odrovansius pripcipalis hierarchicus Universalis Hegni
Polonlee Patronus 1687 Cracoviee cum' iconibus in fol. *

prreter de

dic. pagg. 245. Jest to w?a?ciwie opis heatifikacyi S. Jacka, znale??

tu oprócz tego mo?na wiele rzeczy do historyj Z. K. w Polszce na.

le?,!cych.
!;. Modus Archiconfraterni?atis Rosarianre 1704 Cracovia! in 4. *

6. Serrnones et varij -

conceptus in Dominicarn orationem et Rosaria
, nas quateras (5).

7: Serrnones in Saletatlonem AngeHcam.
a. Sermones in Symbolum Apostolorum!
9. Modus introducendi Rosarium cum Greremoniis.

:10 . .lywot S. Rosalii.
,-

iI. Saxo percussit Phllisthaium, seu resolutio contra quendam Theolo

gum Varsaviensem.

12.. Ad Poleantheam Marianam In libros 18. dis?rihutam eh A uthore

Hippolito Muraccy Concordantia rerum et verhorum Marianre Po.

Iyanth eee.

(I) Sieykowski k 356.- (2) Sieykowski k. 25.- (3) Dzie?a przytoczone po,!
liczb? 6, 7, 8i. 9, 10, 1 J, 12, 13, 14. wiadome mi ''l z Siey kOW05kiego k. ,3 i d.

'

..
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-ts. Panegiryk wierszamI oS. Alexym w k?eynotach herbowych n?e.

zwyci??oney R\lskiey Monarchii Cara Nayja?nieyszego Piotra W.

26 kleynotów oplsul?cy ró?nych Xi?stw Monarchii Ruskiey, Juszy?.
ski tego dzie?ka nie zna? i ia nie widzia?em. "Przytoczone ono ie.t

w Jab?onowskiego Muzeum.,
'

14. Wiele manuskryptów zostawi? do druku gotowych NI rozmaitych
materyaeh, które mia?y si? znaydowa? w Bibliotece Cz?stochowski?y
XX. Paulinów.

\

,

,

1S. Manipulus Theologicus ex summa Theologica S. Thoma! eolleetus,

Craco:viae 1691 in -fol, (1).
'

'

,

16. Conciones duplices in' Dominicas in 4. (2)
/

XXXIII X. Ambroty Zsgalowskl S. T. D. Professor, w 'Studium formal

nem Warszawskiem, urodzi? "Si? r. 166:3. W Krakowie r. 1679 Domi

nikanem zostawszy, . tak wysoko w naukach Teologicznych post?pi?
?e Prymas Arcybiskup Gnie?nie?ski Stanis?aw Szembek prsybo
cznym go Teologiem uczyni?. Na Preecrstwech zostawa? w ?owi.

esu, Sieradzu, w Gidlach gdzie i ?ycia dokona? r. 1721 (5) Do dr ••

ku poda?:
Skarb wielki Województwa Sieradzkiego na 'roli Gidelskiey zna·

lezi6ny, to iest obrazu N. P. Maryi Gldelskley opisanie 1724 :tV Kra.

kowie in * dwie cz??ci.
-'

-

XXXIV X. Tomasz Cieszkowicz S. T. L; w Studium Warszawskiem do

Z?romadzenia XX. Dominikanów ws?lJpi? w Warszawie 1692, umar?

w Janowie Podlaskim, 17:33 gdzie obowi?zk?, Przeora pe?ni?. Dziel:ka

ieg? zosta?o z tytu?em:

Zyyvot S. Agniessk! z G6ry PoHcyanu (4).

xxv x; Bsymund Czaszy?ski S. T. L W Studium "Jen! W8r. pler
wsze chwile ?ycia zakonnego przep?dzi? w Przemy?lu r. 1727, dal.

.
'

(1) Iest VI bibl. Missyon.'-S.Jlirzyza w Warszawie- (t) 1ab?ol10WBk? M\?B?1MD

p, 59.- (3) Sieykow?ki k 54.- t4) ktlze k.l?o.

•
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.yeh nauk s?uclla? w WarsJ;awle. W. r6ioycb Konwentech pr ce

kaznodzieyskie odbywa?, a mianowicie w ?owiczu. Na ,widok BU

cliczny wysz?y ie?o kazania z tytu?eme

Obro? ca?ego roku Ka.zaniami nledsielneml ku wieczno?ci skiero

wany 1745 w Warszawie in fol. *

, ,

XXXVI X. Cypryan Zakiewicz S. T. Lr w Sto Jen. Warsz. ?osta? Do

minikanem w ?ucku d. 6? Grudnia 17'15 r. Studia Zakonne odby
wa? w Warszawie, gdzie pó?ni6y przez lat trzy uc?y? Filozo6i i

• Kaznodzieys?wa taki?y naby? s?awy, ?e og?oszony zosta? M'issyo
narzem Apostolskim; Zycie zako?czy? w ?ucku d. 17 Lipca 111.lt

Na widok publicsny wysz?y iego dzie?ka:
.

1.·Vindic?re accldentlum Peripateticorum una cum defensione eorum

esseitatis a parte Rei distinctionis ,a substantia creata realitatis in

Sacramento. Eucharistire. Ysrsavlee 1752 in 4 *
prreter dedic, pagg, 57.

S. to proste tezy do Dysputy Zakonney dosy? ciemno napisane .

. t. R6wny w zas?ugach u Nieba, r6wny w nagrodzie wlecendy Xi?clu
Aposto?ów Piotrowi S. Benedykt Opat, Kazaniem w dzie? swoiey
uroczysto?ci uwielbiony 1756. w Poznaniu in fol. * stronic nie

liczbow: opr6cz dedyk. 20. Styl kwiecisty, polszczyzna dosy?
esysta.

XXXVII X. Anto? Zorzewski S. T. Formaliusz w Studium Warszaw.

akiem ,,;st?piwszy do Zakonu Dominika?skiego r. 1700 w ?ucku

Dled?ugo po uko?czeniu Teologicznych kursów gwa?townie zas?ab?

i umar-?" r. 1719. Zostawi? iedno Kazanie z napisem:
Portret Karola Krasickiego Kasztelana Che?msklego przy sole?

. nych Exekwiach kolIigowanym familiom oddany 17?7 w War-ssa

wie * in fol. opr6cz dedyk. stronic nielicshow. 14. My?li dosy?
liche, styl nad?ty •

. XXXVIII X. Hieronym Wl)sowicz, ws?llP'? do Zakonu Keznodziey
skiego W Warszawie, a umar? 1664. O innych szczegó?ach ?ycia
iego po mimo d?ugich szpera?, nic nigdzie znal8?? nie móg?em.

.. (
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Kazanie iego znaydui,ee- si? W blb]. Konw. Warsz. XX Dom. no?i

taki tytub .

Korona X. Jakóba Piaseckiego na ?ogrzebnem Kazaniu wysta
wiona w Krakowie 1642 in 4. Polsz?yzna czysta.

Tu Ko?cz? szereg uczonych Dominikanów Konwentu Warszewskie.:

go, w tem przekonaniu, ?? pismo moie poda mo?e komu my?l
napisania krytyczne y historyj Zakonu Dominika?skiego, a z cza

sem -ea?ego Duchowie?stwa Katolicko :Rzymskiego w Królestw ie

Polsklem, Mocno bowiem iu? od kilku lat na niedostatek takowe.
j

go dzie?a uskar?a? si? Autor historyi Literatury Polskiey (T,'II.
k. 475.) .I dla tego naymniey Dzie? 'I'ecloglcsnych przez Fisarzóvr
Katolicko. Rzywski?h wydanych wytknt?.

,

"
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Za pllnc?? , post?pek w Naukach a mianowicie chwalebne obyczaie,
nast?pui?cy Uczniowie w Szko?e Wydzia?owey XX. Dominikanów
na Nowem Mie?cie, na publicznym Popisie otrzymali:

Nagrod?, Pochwa?y i Promocye.

Z fi. L A S S Y I.
"

.Nagroc)? •.

Doma?ski J6zef- Konersewski Leopold- Rotter Karol- Drzew??.
ski Antoni- Hrynkiewlce Józef- Meltzer Alexlnder- Kasuwdti

Seweryn.

Pochwale
c

Anglelewski Alexander- Chapanowicz Alexender--« Kredyckl Jó.

zef- Pleszc?y?skl Józef- Pep?owski J6zef- Styfi llip'oUt- Wisz.
mont Józef- Zebrowski Stanisf?W..

'

Promocv ?

Andrychiewiez Stanis?aw-s- Bang Adolf- Bóhm Julian- Bóhm Eu

gieniusz- Gr-ochow iecki Franciszek- Hilke Otto- Kf:linit.? Antoni

Koncewlcz Woyciech- Królikowski Felix- Kostrz?bski Ludwik-

,
Kami?ski Micha?- Lewicki Ludwik- Ma?ecki Jan? Merschlnk Ka

rol- Micicwicz Antoni- Pelczy?ski Pawe?- Podbilski Walenty
Popp J6zef- Bsessotarski l\1icha?- Stawarski Jan- S?upski Jan

Witkowski Kalixt.

z fi L A S S Y II •

.Nagrod?

Ratkiewicz Teofil-=, Kudcrski Wit- Prtew?ocki AleKsllder- 1.y
czewski Karol.



Pochwal?
Bader Kcrnellusz-e- Rafi?ski Ludwik- Ro?ciszewski Stanis?aw- .

S?awi?ski Piotr.

Promocyq.

Cieszew§kiJózef- Dobrowolski Kazimierz- Dworzak Autonl-«

Kwiatkowski Ignacy- Mo}'aczewski Stanis?aw- Nax Dominik-c- S?a ..

wi?.ski Micha?_ Smólski Fells. ,.

z Ii L A S S Y III.
,

'

Nagrod?
Soko?owski Franciszek.

Pochwale
c;

.

Daszkiewicz Jan- Daszkiewicz Roman- Krolikiewicz Tomasz

Plewczy?ski Józef"": Roszewski Józef.

Promocy q

Billing Kazimierz- Kurczy?ski Józef- Kurczy?ski Andrzey- Pie.

ka?kiewicz Jan- Schmidt Tomasz- Todesko Józef.

z fi L A S S Y IV.
..

Pochwal?

Bogus?awski JuIi?n- Jlnicki Tomasz- Kaczorowski Ignacy- Wr6-.
hlewski MacitSy_ Zali?ski Stanis?aw.

I<SI?
.

'

G O Z B I Ó R Promocy?
,

,MARCINA ZAMOYSKI:W'?owski August.

/l ? ? g () -l?{Z'------

\
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