
WIKARYUSZE 

~atedry Wloclawskiej 
(Collegium Vicariorum) . . 

- - -
Z akt kapituly wloctawskiej 

zebral i spisal 

Ks. Stanislaw Chodynski. 

Wt.OCt.AWEK 
Drukarnia Dyecezalna 

1912 

... 

, 



51 

kwartalnemi po 5 1/t, bo tych terminOW trzymala Sl~ 

zawsze kapitula i ich kolegiurn. Dzierzawa jednak zmie
niala si~ nieco. Od r. 1568 bior(\ po zlp. 20, w r. 1588 
zl. 14, a od r. 1606 po zl. 40. Nieco poiniej podnosz'l 
dzierzaw~ do 50 zlp. i w tej cenie trzyma je Lazarz 
piekarz kapituJny w 1616 r. i dalej. Odmieniaj(\ tez 
warunki dzierzawy w r. 1621, obowi(\ZUj(\c dzierzawc~ 

Michala Swi(\drzyk, aby im dostawial ryb, placil dwoma 
ratami (na sw. Jan i Nowy Rok), pilnowal drzew i gra
nic z ich kopcami; cena 50 zl. rocznie. W nast~pnym 
roku dzieriawil je wikaryusz Wawrz. Grabinski. Ale 
w r. 1655 dzierzawa nagle spada, niewiadomo z jakiej 
przyczyny, i bior(\ tylko 20 zl.; w r. 1659 zl. 24; 1660 r. 
zl. 30 ; 1661 i 1662 po zl. 40 ; r. 1664 dzierzawi rybak 
Okonek za zl. 30; 1672 Jan Kut Domialowicz za tylez, 
1673 ze 18 zl.; 1675 f. 20; 1676 za zl. 30; potem kilka 
lat wcale jeziora nie wydzierzawiali, tylko l(\k~ za 2 lub 
3 zt, dopiero 1682 sam(\ l(\k~ za zl. 8, a jezioro oddaj(\ 
P~czalskiemu staroscie wlod. z warunkiem, ze polow~ 
ryb zlowionych, wi~kszych i mniejszych, do ich kole
gium odstawiac b~dzie. R. 1689 jezioro i lttk~ dzierzawi 
Grzegorz Lubanski za 10 zl. ; 1693 Michal ldzik za 36 zt 
Od roku 16Y4 znowu za 40 zl. idzie jezioro z l(\k(\ 
w dzierzaw~ i za tylez do r. 1698, w ktorym jezioro 
i lttk~ bierze kan. Magnuski za zl. 36, w nast~pnym 
zas roku dzierzawi wikaryusz Janowski za tylez, ale 
rybak jego rna wikaryuszom sprzedawac ryby przed in
nymi ittdaj(!cymi. W czasie drugiej wojny szwedzkiej, 
1703- 1705 wlttcznie, jezioro i l(\ka nie dawaly dochodu. 
Otttd tei o jeziorze nie rna wzmianki az do r. 1723, 
w ktorym dzierzawi je wikaryusz Zawalowicz za zl. 30 
i potem rybacy za tak(\i cen~; lttk~ zas juz od jakiegos 
czasu brali wikaryusze dla siebie kolejno, wedlug star
szenstwa, jak o tern wzmiank~ znajduj~ dopiero pod 
r. 1729. W r. 17 57 z jeziora dzierzawa zl. 40, a 1760 
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Gdy w r. 1865 rz~d zabral wlasnosc koscielntt, 
wikaryusze otrzymali w kolegium po dwa pokoje male, 
bo reszt~ tego ich domu zaj~to dla czterech kanonik6w 
platnych, dla organisty, zakrystyan6w i dziad6w do po
slugi katedry uiywanych. 

Mieli wikaryusze i s pic h r z nad Wisl~, kt6ry od 
Jarelewskich nabyl kan. Aleksander Magnuski ·j nanowo 
odbudowany, wikaryuszom ofiarowal. W posiadanie 
spichrza tego urz~downie przez magistrat miasta wpro
wadzeni zostali w czwartek dnia 23. IX. 1688 r. 

Z niego w r. 1782 mieli dzieriawy zl. 264 i na
rzekaj~ ie malo, bo w tym roku mala woda na Wisle 
i daleko do niej zboie nosic bylo trzeba. · W r. 1785 
Antoni Wodzinski podstoli brzeski dawal z niego zl. 396, 
a po nim Pininski czesnik wendenski za 600 zl., w r. 
1790 Przylubski wojski bydgoski za 594 zl. 

Z rachunk6w widz~, ie ai po rok 1820 brali 
dzieriaw~ ze spichrza tego w r6inej, ale daleko niiszej 
sumie, czasem z Iat kilku j~ klad~ i potem wi~cej nie 
znajduj~. Zwykla dzieriawa roczna wynosila wtedy 
zlp. 20; w latach 1802-15 dawala zip. 100-120 na
wet. W r. 1820 zapisano zl. 40. Spichrz ten wydzier
zawiali na sklad zboia obywatelom i kupcom, lub ma
gistratowi na sklady rzeczy publicznych. 

VII. BBnBficya wikaryuszom lnkorporowanB. 

1. Parafia §. Jana Chrzclciela w Wloclawku. 

Dzieje miejscowe malo nam przekazaly dokument6w 
i wiadomosci o pocz~tku kosciola s. Jana Chrzciciela. 
Pierwotnie posiadal oddzielnego kaplana na stanowisku 
proboszcza. D. 19. IX. 1267 wspomniany Jan Sikula, 
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Z kasy krolestwa za do wodne w Nieszawie 
zl. 9,960; kompetencya za wies Szpital pod lnowroda
wiem zl. 912 gr. 12; kompetencya za wies Czerniewiczki 
pod m. Kowalem zl. 463. Z dzieriawy spichrza w Wlo
dawku zl. 300. Dzieriawa z placu i domu na ulicy 
L~gskiej zl. 300. Dzieriawa z placu i domu na ulicy 
Cyganka zl. 144. Czynsz z dwoch do mow w temie 
miescie zl. 33. Od kapituly cz~sc kompetencyi za so
lectwo w Stolcembergu (pod Gdanskiem) zl. 240. Od 
tejie kapituly za prace w chorze (pro recturis, servituris 
etc.) i msze konwenckie zl. 360. Za msz~ Humiliavit 
z fundacyi kan. Trzebuchowskiego zl. 160. Za wotyw~ 
de Cruce z fund. kan. Magnuskiego zl. 83. Za dziesi~
cin~ z folwarku Walewskie zl. 12. Za aniwersarze z ka
pitul(\ spiewane zl. 676. Procent od zl. 6200 z syna
gogi w Brzesciu zl. 90. 1) Procent od1 ,000 zl. z syna
gogi w Kowalu zl. 50. Od takiejie sumy na synagodze 
w Dobrzyniu zl. 50. Procent od zl. 4,800 w banku 
zloionych zl. 192. Procent od 1,200 zl. na wsi Wi~da
wice zlotych 60. Za pi~c mszy za dusz~ kan. Tempie 
zt 30. Za dziesi~ciny z wsi Krukowa zl. 240, z wsi 
Szatki, topatki i K~pka zl. 30, z wsi Kaliska zl. 12, 
z wsi Siutkowo, Lubien, Skrzawy, Strzelce, Smogorzewo 
i Zbrachlin, raze~ zl. 1634 gr. 11. Dziesi~ciny w ziar
nie iyta korcy 821/2, (w r. 1840 sprzedane po zl. 6 ko
rzec, wypadalo zl. 495). Za aniwersarze, ktorych fun
dusze zapisane S(\ na dobrach Nieszczewy, Goslawice, 
tani~ta, Kamionna, Paniewo, Sczkowo, Kruszynek, Wierz
binek, Wilkowiczki i msze czytane dnia 2 marca, zl. 285 
gr. 24. Za spiewanie Pasyi w wielkim tygodniu, prae-

1
) Suma zlp. 6,~00 skladala si~ z kilku fundae~·i. iy

dzi brzcscy, wymawiajflc si~ ub6stwem, wiele lat pro(•tmt6" 
nie placili. \\.ikaryusze d. 22. II. 1753 r. aktem w Drzes<"iu 
urz~dowo spisanym, zaleglosci im darowali i zmniejszrli prn
centy tylko ·c1o zlp, 90, kt6re nadal moe& tej ugody. co ruk 

' kachal brzeski rzetelnie placic si~ zobowif\zal. 
# 
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