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PARAFIA SZADKOWSKA NA POCZATKU XVI W. W §WIETLE
LIBER BENEFICIORUMJANA LASKIEGO

Liber beneficiorum to ksigga uposaien zawierajaca opisy beneficjéw‘ danej
diecezji, Z okreéleniem ich dochodéw. Z braku innych Zr6de1Liber beneficiorum
stan0Wi przekaz opisujacy niejednokrotnie najwczeéniejszy stan posiadania po-
szczegélnych parafii. Ksicgga ta zastqpuje tym samym dokumenty erekcyjnez p0-
szczegélnych k0éci01('>W. Spisane na poczatku XVI W. dzielo p0Wsta10 na Zlecenie
éwczesnego prymasa Jana Laskiego.

Wedlug Jana Lukowskiego, pienzvszego Wydawcy Liber beneficiorum La-
skiego, ksieggi uposazen spisywano na ziemiach polskich od XV W. Na polecenie
biskupa opisy Wyk0nyWa1i cZ10nk0Wie kapitu1 1<atedralnych3, ktérzy nastgpnie
prZech0WyWa1i powstala W ten sposéb dokumentacjq. Ksiqgi te tW0rz0n0 dla ce-
1éW prywatnych badz' publicznych Z chqci poznania Wielkoéci d0chod(')W duch0-
Wienstwa. Powstanie tych ksiag Wiazalo sic; przede Wszystkim Z nalozeniem na
K0éci61 éwiadczen przeznaczonych na potrzeby panstwa.

Za najstarsza znana ksiggq uposazen na ziemiach polskich Lukowski uWaZa1
Liber beneficiorum diecezji lubuskiej, powstala, 0k. 1400 r. Nastc;pna ksiqga to
Liber beneficiorum diecezji krakowskiej Jana Dlugosza, spisana g1<')Wnie W latach
1470-1480. Na poczatku XVI W. powstalo kilka kolejnych ksiag uposaien, W tym
rc'>WnieZ inwentarze spisane Z polecenia Jana Las1<ieg04.

Jan Laski urodzil sis; W 1456 r., zapewne W Lasku, a zmarl 19 maja 1531 r.
W Kaliszu. By1 teologiem i prawnikiem, mimo Ze nie 0dby1 studiéw. Od 1503 r.
jako kanclerz Wielki koronny Wp1yWa1 na bieZa,ca politykég kraju. W 1506 r. Wyda1

* Piotr Szkutnik, dr, adiunkt, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii,
Wydzia1 Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Lédzki, 90-219 Lédi, ul. Kaminskiego 27a.

1 Beneficjum 4 urzad k0s'cielny Z Wiasnym uposaieniem.
2 Erekcja ~ akt prawny powolujacy do istnienia urzad koécielny, beneficjum, instytucjq lub

stowarzyszenie koécielne.
3 Kapitu1a katedralna — kolegium kanonikéw przy k0s'cie1e biskupim (katedrze), rada przyboczna

biskupa.
4Liber benqiciorum archidyecezyi gnieéniefiskiej, Wyd. J. Lukowski, t. 1, Gniezno 1880,

s. IV~XIV.
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pieiwszy zbiér ustaW polskich, znany pod nazWa Statutu Laskiego. W 1510 r. zo-
stai arcybiskupem gnieinienskim i prymasem Polski, po czym z10Zy1 urzad kan-
clerza, nadal jednak zajm0Wa1 sis; politykas.

W Wyniku uchWa1 synodu piotrkowskiego (1510, 1511 r.), na ktérym duch0-
Wienstwo przyjqlo swiadczenia na rzecz skarbu panstwa, p0Wsta1a potrzeba spi-
sania dochodéw Kosciola. Z inicjatywy Jana Laskiego przeprowadzono Wéwczas
inwentaryzacjeg stalych dochodéw oraz nieruchomoéci koscielnych na terenie ar-
chidiecezji gnieiniefiskiej. W efekcie miqdzy rokiem 1511 a 1523 p0Wsta10 Liber
beneficiorum opisujace parafie Z tego obszaru. Przeprowadzona przez notariuszy
arcybiskupa inwentaryzacja opieraia si<—; na skladanych pod przysiqga relacjach
iniej scowych duchownych i sWieckich°.

Regkopis Liber beneficiorum z0sta1 spisany p0 Iacinie. Sklada sie; on Z dwéch
t0m6W i jednego fascykulu, ktére sa przechowywane W archiwum kapituly gniei-
nienskiej. Tom pierwszy zawiera opis trzech archidiakonatéwz gnieinienskiego,
uniejowskiego i kurzelowskiego. Charakterystyke; archidiakonatu uniejowskiego
zamieszczono na kartach 144-200. Obejmuje ona opis kolegiaty (karty 144-152)
oraz k0sci016W dekanatéw: uniejowskiego (152-164), Wartskiego (165-175),
szadkowskiego (176-186) i brzeinickiego (188-200).

Drugi tom Liber beneficiorum Zawiera opisy parafii archidiakonatéwz 1¢czy-
ckiego, Iowickiego i Wielunskiego, natomiast osobny fascyku1- charakterystykq
archidiakonatu ka1iskieg07.

W XIX W. Liber beneficiorum Laskiego 0pub1ik0Wan0. Ksigga Zostala Wydana
W Gnieinie W dW6ch tomach W 1880 i 1881 r. W pierwszym toniie edycji, p0d0b-
nie jak W oryginale, zamieszczono opisy archidiakonatéw: gnieinienskiego, unic-
jowskiego i kurzelowskiego. Na stronach 335-539 znajduje sis; charakterystyka
archidiakonatu uniejowskiego, skladaj acego sie; Z 90 parafii. Dekanat szadkowski
przedstawiono na stronach 439-483, W tym parafim; Szadek na stronach 439-443.
Drugi tom zawiera opis archidiakonatéw: kaliskiego, Wielunskiego, Iowickiego
i 1¢czyckieg0. W obu toniach pod teksami dotyczacymi poszczegélnych parafii
znajduja sic; przypisy autorstwa Jana Korytkowskiego. Wyjasniaja one charakte-
rystyke; dokonana W XVI W., a jednoczesnie przedstawiaja stan Wiedzy na temat
poszczegélnych parafii W XIX W.8

5 Szerzej 0 Laskich zob. A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka wXVwieku. Magnzfici et generosz,
Lédi 1998, s. 178-204.

6 J. Zwiazek, Parafia kolegiacka w Wieluniu W swietle wizytacji arcybiskupa Jana Laskiego,
,,R0cznik Wielunski” 2001, t. 1, s. 48-50; tenie, Parafie archidiakanalu wielunskiego W swielle
wizytacji arcybiskupa Jana Laskiego, ,,Prace Naukowe. Pedagogika. Wyisza Szkola Pedagogiczna
W Cz<-;st0ch0Wie” 1999/2001, Z. 8/10.

7 Liber beneficiorum archidyecezyi gnieénienskiej. . ., s. XIV-XVI.
8 Pi-:1ny tytui edycji brzmi: Jana Laskiego arcybiskupa gnieénienskiego, prymasa, legata

urodzonego liber beneficiorum archidyecezyi gnieénienskiej z porgki Towarzyslwa Przyjaciél Nauk
Poznanskiego podlug kodeksaw rgkopismiennych Archiwum Gnieénienskiego i Kaliskiego wydal
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Zarnieszczone W Liber beneficiorum opisy poszczegolnych parafii zawieraja
zblizone informacje. Podaja status miej scowosci, W ktorej znajdowala sic; siedziba
parafii (miasto, Wies), i jej Wlasciciela, a zarazem ko1atora", ktorego Wymieniano
Z imienia, Wraz Z aktualnym proboszczem. Wyliczano roWnieZ personel parafia1-
ny (Wikariusze, koscielny, nauczyciel) oraz irodio jego dochodow. Opisy okra-
slaja Zwykle budulec swiatyni, j ej Wezwanie, Wymieniaja miej scowosci nalezace
do parafii. Szczegolowo przedstawiono uposaZenie proboszcza i jego podW1ad-
nych, Z podaniem lokalizacj i nieruchomosci, Z ktorych czerpali dochody. Osobno
opisywano swiadczenia nalezne Z tytulu dziesiociny oraz inne podatki koscielne.

ks. Jan Lukawski, 0. pr. dr. seminar)/um archidyecezalnego prafeson archiwariusz konsystorza
gnieénienskiego, uwagami zas historfycznemi, topograficznemi, heraldycznemi i t. d. oraz obszernym
Laskiego z'yW0tem dziela to ozdobil ks. Jan Korytkowski, lic. s’. te0l., kanonik metropolitalny
gnieénienski, radzca Konsystorza Jeneralnego, bibliotekarz kapitulny, Towarzystwa Przyjacidl
Nauk Poznanskiego czlonek. Zob. Liber beneficiorum archidyecezyi gnieénienskiej. ..

° Kolator - patron koscioia badz' jego fundator. DysponoWa1 tzw. prawem prezenty, czyli
przedstawiania biskupowi kandydata na Wakujace beneficjum przy kosciele.
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Nastegpnie omawiano koscioly filialne i altarie“) oraz szpitale istniejace W parafii
Wraz Z uposazeniem. Zamieszczano roWnieZ Wysokosé opodatkowania dobr.

Charakterystyka parafii archidiecezji gnieinienskiej dostarcza zatem danych
toponomastycznych oraz dotyczacych stanu posiadania, sytuacji prawnej i oko-
nonnicznej dobr owczesnego Koscio1a katolickiego. ZaWiera rowniez informacje
na ternat instytucji zwiazanych Z Kosciolem, jak szpitale czy szkoiy parafialne,
oraz dane o liczebnosci i kategoriach personelu parafialnego. Okazuje sit; np., iz
sposrod 600 opisanych W Liber beneficiorum parafii a2 546 miaio W12lS1'16 szkoly“.

W opisie parafii Szadek na Wstgpie Wymieniono Z imienia proboszcza, ktory,
jak podano, utrZymyWa1 dwoch Wikariuszy i nauczyciela szkoiki przykoscielnej.
Nastqpnie przedstawiono zasiog owczesnej parafii szadkowskiej Z uWZgQdnie-
niem nazW owczesnych Wiosek parafialnych. Zaprezentowany zostai takze stan
posiadania proboszcza W Szadku — posesje Z budynkami, ogrody, Iaki, pola za-
grodnikow plebanskich oraz bezposrednio uZytkoWane przez plebana, sadzawki,
las, Wielkosé dochodu Z jatki i mlyna. Wysokosé dochodu i rozmiary nieruchomo-
sci przedstawiono Wediug owczesnych miar”. Wymieniono roWnieZ swiadczenia,
ktore proboszcz pobierai od mieszczan i przede Wszystkim od ch1opoW Z oko1icz-
nych WS113. Opis dowodzi, i2 Z terenu parafii Szadek swiadczenia otrzyrnywaly
teZ inne koscioly (Spicymierz, Uniejow, Zgierz) oraz arcybiskup gnieinienski.
Proboszcz W Szadku uzyskiwai jednakie swiadczenia ze Wsi nalezacych do oko-
licznych parafii (Mikoiajewice, Rossoszyca, Zadzim). Dzic-;ki Liber beneficiorum
moina poznaé uposaienie parafii, a przy okazji owczesnie funkcjonujace naZWy
topograficzne oraz Wzmianki o WaZnych obiektach, np. rnlyn Ladoga“ czy ratusz
kro1eWski15 W Wielkiej Wsi.

W niniejszym tekscie opis parafii Szadek zamieszczony W Liber beneficiorum
zaprezentowano zarowno W jqzyku Iacinskim, jak i polskim.

'0 Altaria - rodzaj fundacji (prebendy) koscielnej, ktorej celem jest sprawowanie kultu przez
altarystq przy Wyznaczonym specjalnie do tego celu oitarzu.

1‘ H. Witczak, Liber beneficiorum Jana Laskiego - nieodzowne z'ro'dlo do poznania dziejow
parafii na terenie obecnej diecezji Wloclawskiej, ,,Studia Wlociawskie” 2013, t. 15, W druku.

‘Z Szerzej Zob. J. Szymanski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 160-209 oraz
Encyklopedia historii gospodarczej Polski do I945 roku, t. 1: A—N, t. 2: O-Z‘, Warszawa 1981.

'3 O swiadczeniach owczesnych chiopow szerzej Zob. np. S. Chmielewski, Rozkwit
gospodarki czynszowej i poczatkifolwarku (okres od polowy XIV do polowy XV W.), [W2] Zarys
historii gospodarstwa Wiejskiego W Polsce, t. 1, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1964, s. 437;
A.WycZaI'1s1<i, Geneza i rozwoj gospodarkifolwarczno-panszczyénianej, [WI] Zarys historii. . ., s. 53.

“‘ O mlynach szadkowskich W okresie sredniowiecza szerzej Zob. R. Kucharski, M. Lamprecht,
Mlynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwoj do I Wojny s'Wiat0Wej, ,,Biu1etyn Szadkowski”
2005, t. 5, s. 81-87.

‘5 Dokiadny opis tego obiektu podaje L. Kajzer, Dwor kro'leWski - zapomniany zabytek Szadku,
,,Biu1etyn Szadkowski” 2002, t. 2, s. 7-21.
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Fot. 2. Pierwsza strona
opisu parafii Szadek

z 1521 r. W przekiadzie
najezyk polski z 1817 r.

Zrod1o:ArchiWum G1oWne
Akt Dawnych, Centralne

W1adze Wyznaniowe, sygn.
491, s. 116

Edycja W jezyku lacinskim byla ju2 Wykorzystywana przez autorow pisZa-
cych o Szadku16, W tym takze na Iamach ,,Biu1etynu SzadkoWskiego”17. Lacin-
ski tekst oryginalu zaczerpnieto Z Wydania Liber beneficiorum Z 1880 r. Wraz
Z owczesnymi przypisami Korytkowskiego. Edycje te autor niniejszego artykulu
potraktoWa1jako tekst irodlowy i dla porownania zamiescil tlurnaczenie na jezyk
polski. W tekscie Z 1880 r., przyjetym jako podstawa Wydania, nazWy W13.S1’l6 Wy-
rozniono kursywa. W niniejszym Wydaniu autor nie oznaczyl tych nazw, ponie-
WaZ ca1y tekst, jako irodlowy, jest publikowany kursywa. Przypisy pod tekstem
umieszczono zgodnie Z uk1adem stron znajdujacym sie W edycji XIX-Wiecznej,
Wyroiniajac je mniej sza czcionka.

16 Zob. np. W. Pus, Dzieje Szadku do poczqtku XVI W., ,,Na Sieradzkich Szlakach” 1995,
nr 3/39, s. 2.

11 M. Rozanski, Szkola W Szadku W okresie staropolskim W s'Wietle Wizytacji koscielnych,
,,Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7, s. 105; tenZe, Duchowienstwoparafii W Szadku WXVIIIW. W s'Wietle
Wizytacji k0s'cielnych, ,,Biu1etyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 104; tenZe, Patronatparafii W dekanacie
szadkowskim W dmgiejpolowie XVIII W., ,,Biu1etyn SzadkoWski” 2010, t. 10, s. 107-109.
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Autor nie spotkal sie Z edycja tlumaczenia Liber beneficiorum na jezyk polski,
stad Wydaje sie ona cenna dla poznania historii lokalnej. Podstawa Wydania t1u-
maczenia jest rekopis spisany W 1858 r. Manuskrypt ten stanoWi kopie przekiadu
na jezyk polski dokonanego W 1817 r. Sporzadzono ja na potrzeby Spisu majatku
duchownego kosciola W miescie Szadku“.

Podczas edycji przekladu Z 1817 r. W kopii Z 1858 r. stosowano sie do instruk-
cj i Wydawniczej Kazimierza Lepszego1". Starano sie jednak jak najwierniej oddaé
pierwotne brzmienie tekstu. Korekty dotyczyiy przede Wszystkim uzycia Wielkich
liter W zdaniach. Wprowadzono je zgodnie Z obecnie obowiazujacymi zasada-
mi. Zmodernizowano interpunkcje, g1oWnie przez Zastosowanie kropek Zamyka-
jacych zdanie W rniejsce rnyslnikow stosowanych W przekiadzie, WproWadZono
rowniez przecinki. Litery 0', i, y zapisano zgodnie Z Wyn1oWa. Zachowano podzial
na akapity znajdujacy sie W podstawie Wydania. W nawiasy kWadratoWe ujeto
lekej e Watp1iWe oraz poezatek danej strony W podstawie Wydania. W przypisaeh
Wyj asniono znaczenie niektorych terminow.

OPIS UPOSAZENIA PARAFII SZADEK (EDYCJAW JEZYKU
LACINSKIM OPUBLIKOWANAW 1880 R.)

1521
Liber beneficiorum archidyecezyi gnieénienskiej, Wyd. J. Lukowski, t. 1, Gnie-

zno 1880, s. 439-443. Druk. Tytul: Schadek*).

[s. 439] Oppidum regale et in eodem parochialis ecclesia sub titulo Assumptionis
beatae virginis Mariae et sancti Jacobi, de iurepatronatus et praesentandi regiae
maie-

* Szadek, miasto staroz'ytne krolewskie, od zaIoz'enia sWego, ktore najpoéniej W Wieku XIII na-
stapilo, mialo niewatpliwie kos'cio'I parafialny przez ksiazat polskichfundowany, ktory Wraz z mia-
stem zlupili i spalili Krzyéacy W roku I331 (Dlugosz, Hist. Pol., lib. IX, I 012. Dzialynski, Lites ac
res gestae, I, 68). Wskutek tego pleban tamtejszy, Waclaw, sluchany by! W roku I339jak0 s'Wiadek
W siawnymprocesie kro'la Kazimierza naprzeciw najez'dz'c0m (Lites ac res gestae I, 203). Wmiejsce
spalonego stanal zapewne z szczodrobliwosci kr0'la rzeczonego n0Wy kos'cio'I murowany, kt0'rjy ar-
cybiskup Janislaw W roku I 335 konsekrowal (Damalewicz, Series A rchiepiscopor. Gnesn., f I80).
Kosciol ten star0z'ytny utrzymal sie az' dotad, utraciwszy Wskutek czestych zmian i restauracyi W cia-
gu pieciu przeszlo Wieko'W cechy pierwotnej sWej budowy. W roku 1551 restaurowal go Wlasnym
nakladempleban miejscowy, Rafa! Wargawski, kanonik krakowski i kujawski, kustosz sandomierski
(LetoWski, Katalog biskupow etc., IV, 206). Po dwoch Wiekach znajdujac sie W oplakanym stanie,

1* Archiwum G1oWne Akt Dawnych, Centralne W1adZe Wyznaniowe, sygn. 491, s. 116-122.
1° Instrukcja Wydawnicza dla z'rodel historycznych odXVI do p0IoWyXIXWieku, red. K. Lepszy,

Wroc1aW 1953. Ze Wzgledow technicznych zrezygnowano jednak Z podzia1u przypisow na rzeczowe
i tekstowe.
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W roku I 788 gruntownej doznal reparacyi. Wspaniala ta swialynia miala W roku 1683 Wedlug sWia-
dectwa odbytej tamz'e Wizyty I 3 oltarzy. Do oltarza Wielkiego przywiazane bylo bractwo literackie,
zaprowadzone W roku I 646 przez mieszczan, ktorzy osobnego prebendarza uposaz'yli I 8 ogrodami.
Oltarz z bractwem

[s. 440] statis, quam modopronunc obtinet honorabilis dominus Joannes Ottha
de Crzepczowl ex praesentatione serenissimi domini Sigismundi regis Poloniae.
Qui, prout ex antiquo, circa eandem parochialem pro sui subsidio et pastoralis
curae administratione servat duos vicarios manuales et ministrum scholae, quos
salariat de mensa sua plebanali. Ad quam iure parochiali ultra praedictum oppi-
dum villae infrascriptae spectant etpertinent, incolaeque earumpercipiunt eccle-
siastica sacramenta, videlicet Prussynoviczez), Cobylya3), RzepyschoW"), Wolya
RZ€p_]/SCh0WSk6l5), Tharnowka‘), V}/l(1I’l’lOW7), Pr2athoW8), Wolya Przathkowskag),
Dzyathkovycze”), Schadkovicze”), Suchoczasche”), Cromolyn”), Cotlyny mi-

I4 l5 I6 I7 I8nor ), Cothlyny maior ), Sykuczyn ), Grzybow ), Carczow ), Vlfi/elgawyeszm),
habetque eadem ecclesia et eius pro tempore plebanus pro dote etfundo proven-
tus et obventiones infrascriptos, quorum modo in possessione est; et primo in
eodem oppido circa ecclesiam inter domos oppidanorum unam specialem aream
pro curia plebanali cum hortis pro domibus, allodiis et aliis commoditatibus suf-
ficientem, necnon et alias areas ex altera parte ecclesiae in limitibus cimiterii ar-
eas (sic) cum domunculis pro vicariis et schola; item unum macellum carnificum,
de quo pro censu illum obtinens solvit omni anno sedecim grossos; item unum
hortum ante suburbium versus Ma-

s. Anny fundowany W roku I 601 przez Andrzeja Pawelkowicza, plebana W Pieczniewie. Oltarz
Aniolow Stroz'o'W W kaplicy pod ich Wezwaniem z marmuru Wspaniale Wystawiony przez Mi-

kolaja I/Werzbowskiego, kasztelana inowroclawskiego okolo toku I 639. Tak te jako i inne oltarze
mialy swoich osobnych prebendarzy czyli altarzystow, dostatnio na owe czasy uposaionych. Wroku
I505 Jaroslaw Andrzej Laski Wojewoda leczycki brat prymasa Laskiego fundowal przy kosciele
szadkowskim kollegium 5 mansyonarzow, uposaz'yWszy ich Wsiq Kotlinki, rolami i kilku domami
W miescie. Wroku I 683 bylo Wskutek zmniejszenia sie dochodow tylko 4 mansyonarzow, a W drugiej
polowie Wieku XVIIIfundacya ta zupelnie upadla. W roku I703 W czasie drugiej Wojny szwedzkiej,
Szwedzi zabrali Wszystkie kosztownosci kosciola. W roku I 802 zgorzala star0z'ytna swiatynia, utra-
ciwszy dawna swa swietnosc, tudziez' dach metaloWy i Wiez'e. Silne sklepienie nie dopuscilo ognia
do Wnetrza i uratowalo go od zupelnej ruiny (7j1godn. illustr. Warszaw. t. III, serya II, str. 49, 50).
Przed dwunastu laty caly kosciol zrestaurowany i Wewnatrz przyozdobiony zostal za staraniem ow-
czesnych Wikaryuszow sW0ich: Teodora Majera i Franciszka Ksawerego Wernera; proboszcz zas'
Stanislaw Gonczpostaral sie 0 odnowienie i przyozdobienie Wielkiego oltarza Wraz 2presbyteryum.

Oprocz kosciola parafialnego posiada parafia szadkowska dwa inne koscioly, i Wprawdzie:
Kosciolpod Wezwaniem s. Idziego opata, Wedlugpodania miejscowego starszy odpierwotnego

kosciola parafialnego, We Wsi Stary Stadek. Byl on pierwotnie drewniany po kilkakrotnie z drzeWa
odbudowany, W koncu nakladem Daniela Sucheckiego, starosly szadkowskiego, roku I788 restaur0-
Wany, z obrazem s. Idziego powszechnie za cudowny uWaz'anym. Gdy ten staroz'ytny kosciol zupel-
nie podupadl, parafianie zacheceni przez ks. Teodora Majera, Wlkdlj/MSZCI miejscowego, Wystawili
W miejscejego W latach 1858-1860 nowy ksztaltny kosciol murowany.
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Kosciol szpitalny W roku I510 przez Elzbiete Wolskq Wraz z szpitalem fundowany pod tyt.
s'. Trojcy albo s. Ducha. Ten gdy W drugiej polowie Wieku XVII zgorzal, mieszczanie Wystawili okolo
roku 1680 W miejscejego noWy drewniany, W roku I 750 kosztem proboszcza szpitalnego, Kazimie-
rza Burskiego, zrestaurowany, ktory obecnie jest W posiadaniu protestantow (Rubryc. cit. 2 r. 1877
f 55-5 7. cji". Parczewskiego Monografia Szadku, Warszawa 1870).

1) Krzepczow. 2) Prusinowice. 3) Kobyla Miejska i Kobyla Chmielewce. 4) Rzepiszew. 5) Wola
Rzepiszewska. 1’) Tarnowka. 1) Wilamo'W. 8) Przatow. 9) Wo'lka Przatowska. 11’) Dziatkowice. 11) Szad-
koWice. 12) Suchoczasy. 13) Kromolin. 1‘1)Kotlinki. 15) Kotliny. 16) Sikucin. 11) Grzybow. 18) Karczowek.
1”) WielkaWies'. Przybyly po'z'niej osady: Bobownice kolonia, Boczki, Go'rna Wola, Julew, Lesneda-
cze, /\/figas, Mostki, Ogrodzin, Piaski, Prusinowska Huta, Przybylo'W, Rzemiszew, StarostWo.

[s. 441] gnam villam cum prato, in quo seminari solentfrumenta; item ultra
dictum hortum versus yillam Carczow influvio decurrente a Schadekpiscinulam
et in ea molendinum, de quo molendino tollit mensuras duas et m0lendinatorple-
bano haereditarius tertiam mensuram omnium emolumentorum; item in suburbio
octo alias speciales areas pro hortulanis versus UnyeoW1) eundo, cum hortis eis-
dem areis adiacentibus, ex quibus quinque habent agros perpartes inaequales ex
agris praedialibus plebani in Schadek emensuratos et inter eos hincinde divisos,
solvuntque pro censu iuxta exigentiam agrorum aliquando magis, aliquando mi-
nus, et ultra census tres dies per annum laborant, videlicet colunt agros et unum
diem prata falcastrant et similiterfoenum educere tenentur et ligna ducere pro
festo Nativitatis Christi, necnon decimas ad plenanum spectantes ad loca deci-
malia conducere tenentur; hortulani vero diem in hebdomada pedester tenentur
laborare; item ultra praedictos agros inter hortulanos divisos plebanus eiusdem
ecclesiae habet speciales agros pro ipsius praedio et curia coli solitos, et primo
unum funiculum agri, alias dzyal, latitudinis octo bissulcorum inter praedictos
agros hortulanorum iacens, et protenduntur iidem agri praediales et cmethonum
praedictorum in longitudine, prout agri oppidanorum se protendunt; item alium
agrum specialem post curiam ibidem regalem versus cappellam sancti Aegidii,
satis magnum et spatiosum et cum pratis eidem agro adiacentibus, etiam cum
nemoribus eidem agro contiguis versus molendinum Lagoda et Schadkovicze se
protendentem et penes eadem prata et agros habet piscinam circa praedictam
capellam sancti Aegidii," item alium agrum in Studzyenyecz alias Ogrodzym post
molendinum Lagoda versus villam Dzyathkovicze specialem et cum pratis, et
duas piscinas necnon silvam sibi ipsis hincinde adiacentes seu cohaerentes; item
decima etiam manipularis de agris praedictis plebanalibus necnon advocatiae in
eadem Schadek omnibus et singulis proveniens spectat ad eandemparochialem et
plebanum, quam conducunt hortulani seu cmethones praedicti plebani curribus
eorum; item maldratas habet duntaxat de quinque mansis oppidanorum, qorum
possessores saepe variantun et proveniunt ex eis in numero siliginis triginta sex
cori cum medio et una quarta cori tritici similiter triginta sex cum medio cori et
quarta et totidem avenae. Depecuniis vero profrumentisfaciunt triginta quatuor
grossos, es aliis vero agris et mansis similiter per quinque mansos percipiuntur
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maldratapro mensa archiepiscopali, etfaciunt in frumentis quinque modios alias
spandy," et similiterpro parochiali in Zgyerzz) ex quinque mansis proveniunt mal-
drata. De residuis autem I5 mansis solvunt maldrata pro regia maiestate, et nihil
aliudprovenit pro dicto plebano ex praedicto oppido et oppidanis praeter colen-
dam, quam solvuntper grossum unum de qualibet domo, et inquilini per medium
grossum.

Vlfirelgawyesz, villa sub parochiali eadem ultra oppidum, in qua est curia rega-
lis necon duo mansi scultetiales, post cuius curiae omnes et singulos agros necnon
scultetiaepraedictae duorum mansorum decima manipularisprovenienspro dicta
parochiali etplebano; de agris vero cmethonalibus dant maldrata pro mensa ar-
chiepiscopali et colendam pro plebano de manso per unum grossum.

Prussynovicze, Rzepischow, Tharnowka, I/I6/lamow, villae sub eadem paro-
chiali in Schadek, in quibus decimae manipulares provenientes duntaxat ex agris

1) Uniejow. 2) Zgierz.

[s. 442] praedialibus spectant ad dictamparochialem etplebanum in Schadek;
ex agris vero cmethonalibus cmethones ex eorum agris solvunt in Prussynovicze
maldratas pro mensa archiepiscopali et colendam pro parochiali; in Rzepischow
vero et Tharnowka decimae manipulares pro mansionariis ecclesiae Unyeovien-
sis, seu quondam pro parochiali in Spiczimirz; in Vylamow autem similiter mal-
drata pro mensa archiepiscopali et colendam pro praedicta parochiali; ex agris
autem scultetiae pro decima duntaxatfertonem in eadem villa de advocatia sua
scultetus solvit.

Cobylya, Cothlyny duplex, Dzyathkovicze, Schadkovicze, Suchoczasche, Grzy-
bow, Carczow, villae aub eadem parochiali in Schadek, in quibus decimae ma-
nipulares tam ex agris praedialibus quam cmethonalibus provenientes in toto
spectant ad eandem parochialem et plebanum, et conducit eas plebanus curru
proprio ex agris praedialibus; ex agris vero cmethonalibus quoties cmethones
eas conducunt curribus eorum, non solvunt decimam lini, quando non conducunt
eas, solvunt decimam lini de manso quolibet per duos grossos et colendam per
grossum.

Przathow, Wolya Rzepischowska, villae sub parochiali eadem in Schadek, in
quarum una est curia habens agros praediales, de quibus decima manipularis
proveniens spectat pro eadem parochiali et plebano; ex agris vero cmethonali-
bus decimae manipulares in dicta Przathow pro parochiali ecclesia et plebaino
Szgj/erz1), in Wolya vero Rzepischowska adparochialem ecclesiam in Spiczimierz
et mansionarios Unyeovienses ratione eiusdem ecclesiae spectant et pertinent et
colenda in utraque villa pro eadem parochiali in Schadek de quolibet manso per
unum grossum datur et solvitur

Cromolyn, Volya Przathowska et Sykuczyn, yillae sub eadem parochiali etiam,
in quibus omnes et singuli incolae ex eorum omnibus et singulis agris tam praedi-
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alibus quam cmethonalibus in Cromolyn maldratas, in Wolya vero Przathowska et
Sykuczyn decimas manipulares in toto pro mensa archiepiscopali dant et solvunt,
et colendam pro praedicta parochiali in Schadek de manso quolibet quilibet il-
lorum per unum grossum.

Boczkyz), Cobylyaj’), villae sub parochiali in Rossoshicza, in quibus decimae
manipulares ex agris cmethonalibus provenientes spectant et pertinent ad ean-
dem ecclesiam parochialem, et dum conducunt eas cmetlzones ex agris ipsorum,
non solvunt decimam lini, quando vero non conducunt, solvunt decimam lini de
quolibet manso per’ duos grossos; ex agris autem praedialibus dantur decimae
manipulares ad ecclesiam parochialem praedictam in Rossoschicza, ad quam
spectant.

Rzeczycza‘1), villa subparochiali in Zadz)/m5), in qua non sunt aliqui agriprae-
diales, quamvis possessor illius locaverit curiam, agros tantum pro eadem incor-
poravit cmethonales, de cuius (sic) villae post omnes et singulos agros decima
mauipularis proveniens in toto spectat et pertinet adparochialem et plebanum in
Schadek, et quum eam conducunt cmethones ad locum decimationis, non solvunt
decimam lini, quam quum non conducunt, solvunt decimam lini.

Janovicze‘), villa sub parochiali in /1/Iikolayovicze7), de cuius villae omnibus
et singulis agris praedialibus duntaxat (decima) provenit et spectat ad dictam
parochialem

1) Zgierz. Z) Boczki. 3) Kobyla, nie W rossoszyckiej, lecz W szadkowskiej lez'q parafii. “) Rzeczyca.
Zadzim. 6) Janowiec. 7) Mikolajewice.

[s. 443] et eius plebanum in Schadek, quae conducitur operaplebani; ex agris
autem cmethonalibus decima provenit pro mansionariis in Lasko.

Item taxata est ecclesia eadem ad quinque marcas argenti.

OPIS UPOSAZENIA PARAFII SZADEK (PRZEKLAD NA JEZYK
POLSKI Z 1817 R.)

1521

Archiwum G1oWne Akt DaWnych, Centralne Wiadze WyZnani0We, sygn. 491,
s. 116-122. Kopia. Tytul: Wizyta generalna kosciola W miescie Szadku z r. I521,
tlomaczenie z lacinskiego. Kapitula Pralatow i Kanonikow Kosciola Metropoli-
talnego Gniez'nier'zskiego.

[s. 116] Wszystkim i kaz‘demu W szczegolnosci, komu o tem Wiedzieé nalez'y,
oznajmujemy i jako pewnq podajemy Wiadomosé, z'e erekcja, czyli odpis docho-
dow kosciola parafialnego, polozonego W miescie Szadku zwanem, orazjego na-
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dania W ksiedze dochodow z beneficjow koscielnych W roku tysiqcznym piec'set-
nym dwudziestym pierwszym (I521), spisanej 1' zachowanej pilnie W archiwum
naszem kapitularnem, zawiera sie sloWo W slowo, W tejjak nastepuje tresci:

Prawo udzielania prezent)/2° na kosciol parafialny pod Wezwaniem Wniebo-
Wziecia Najswietszej Maryi Panny i Wieteg]"Jakoba, znajdujqcego sie W mie-
scie kro'leWskiem Szadek, nalez'y do krola jegomosci. Na mocy ktorego to pra-
Wa naj]'as'niejszy krol Zygmunt21 teraz udzielajq czcigodnemu Janowi Ottha22 de
Krzepcow. Ten Wedlug dawnego zwyczaju przy rzeczonym kosciele parafialnym
dla swojej pomocy i rozciqgnienia pieczy pasterskiej ma utrzymywaé dwoch Wi-
kariuszow do Wyreczania i nauczyciela szkolki, ma ich zas' Wynagradzaé z swoich
funduszow plebariskich. Do parafii tej, oprocz Wyz'ej Wspomnionego miasteczka,
nalezq nastepujqce Wioski, a mieszkancy ich [s. 117] tutaj przyjmujq sakramenta
swiete: Prusinowice, Kobyla, RZ@plSZ0W23, Wola Rzepisz0Wska2‘1, Tharno'Wka25,
Wilamow, Przatow, Wola Przatowska, DziatkoWice26, Szadkowice, Suchoczasy,
Kromolin, Kotliny minor”, Kotliny major”, Sikucin, Grzybow, Czarczo'W29, Wiel-
kaWies'2°. Jako Wynagrodzenie bedzie pobieral czasowy pleban tegoz' kosciola
dochod gruntowy i inne przychody niz'ej opisane, ktore i teraz ma W swojem po-
siadaniu. A najprzod W spomnionem miescie blisko kosciola pomiedzy domami
mieszczan posiadajeden WylqcznyM na dom plebariski, z ogrodami za domem,
gruntami i innemi dogodnosciami dostatecznemi do utrzymania, niemniej i my
Qlace z drugiej strony kosciola, W granicach cmentarza grunta z domkami dla
Wikariuszow i szkolki. Takzejedizqjatke rzeéniczq, Z ktorejjako czynsz ma placié
utrzymujqcy jatke szesnascie groszy kaz'dego roku. RoWniez' ogrodprzedprzed-
miesciem lez'qcy, idqc ku Wielkiej Wsi, Wraz 2 lqkq, na ktorej zwyklo sie zasiewaé
zboz'e. Dalejpo drugiej stronie rzeczonego ogrodu ku Wsi Czarno'W21 sadzawke, do
ktorej Wplywa rzeka z miasta Szadkupb/nqca, na sadzawce tej stoi miyn, z ktorego
dwie czesci Wszvstkich korzysci bierze mlynarz, trzeciq czesé oddaje plebanowi
jako dziedzicoWi32.

2° Prezenta - prawo do przedstawienia kandydata na urzad koseielny lub beneficjum.
21 Zygmunt I Stary.
22 W tekscie tlumaczenia imie to zapisano W formie Ottza lub Ottra.
22 Rzepiszew.
24 Wola Rzepiszewska.
25 Tarnowka.
21’ Dziadkowice.
21 Kotlinki.
28 Kotliny.
29 Karczowek.
2° Wielka Wies.
31 Karczowek.
22 Bye moie chodzi o m1yn, ktorego czesé zostaia ofiarowana koscio1oWi Najswietszej Marii

Panny W 1383 r. Zob. A. J. Parczewski, Monograjja Szadku, Warszawa 1870, s. 71.
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Takz'e na przedmiesciu idqc ku Uniejowu os'm innych i oddzielnych gruntow
z ogrodami do tychz'e przytykajqcymi dla zagrodnikoW22 pomiedzy tymi pieciu
maja grunta nierowno podzielone i skladajqje gruntafolwarczne plebana W mie-
scie Szadku Wyznaczone. Sq one podzielone pomiedzy zagrodnikow, za co placq
czynsz Wedle rozleglosci gruntow, czasami Wiekszej czasami mniejszej, a nadto
trzy dni W rokpracujq, to [s. 118] jest uprawiajq role, jeden dzien koszq lqki row-
niez' Woz'q siano i drzeWo opalowe na swieta Boz'ego Narodzenia sprowadzajq.
Niemniej dziesieciny plebanowi nalez'ne W miejscu oznaczonem skladac sq obo-
Wiqzani.

Zagrodnicy zasjeden dzien W tygodniu pieszo pracowac powinni. Oprocz po-
Wyzszych ro'l zagrodniczych, pleban kosciola posiada osobne grunta uprawiane
na Wlasnosé i potrzebe sWojq. I takjeden dzial dlugosci os'miu preto'W“ (bissul-
cos2“) pomiedzy rolami Wyz'ej Wspomnionymi zagrodnikow lez'qcy.

Pola zas folwarczne i Wloscianskie Wdluz' ciqgnq sie rowno z polami miesz-
czan. Innejeszcze oddzielne krolewskiepole zaplebaniq idqc ku kaplicy s[Wieteg]
" Idziego dosyé duz'e i obszerne dzialy z lqkami do niego nalezqcemi, z zagajnika-
mi do tegoz' pola dotykajqcemi i rozciqgajqcemi sie do mlyna Ladoga” i Szadko-
Wic. Przy tych lqkach ipolach znajduje sie sadzawka okolo Wyz'ej Wzmiankowanej
kaplicy s[Wieteg]" Idziego. Takz'e i inne pole W Studziennicy inaczej Ogrodzim
zwane lez'qce26, za mlynem Ladoga idqc ku Wsi Dziatkowice lqcznie z iqkami dWie-
ma sadzawkami i lasem, a to Wszystko jest z sobq polqczone.

Ro'Wniez' dziesiecina Wytyczna” naWet z pol zagrodniczych plebanskich, nie-
mniej przydatki W tymz'e Szadku nalez'qce do Wszystkich W ogolnosci i kaz'dego
W szczegole nalez'y do tejz‘e parafii i plebana, a zagrodnicy i kmiecie Winni je
Wlasnemi Wozami plebanowi zwozié. [s. 119] Tak2'e nalez'q do plebana podatki
ofiarne (maldrat)/22) z pieciu siedzib mieszczanskich, ktorych posiadacze czesto
sie zmieniajq i przechodzq z tych Wirmi skladaé proboszczowi, z'yta 36 2A korcy29,
pszenicy roWniez' 36 2%; korcy i tylez‘ oWsa.

Dochodpienieiny za zboz'e Wynosi 34 grosze z innych zas po'l i siedzib sklada-
jqcychpieciodzialy, z kaz'dego takiego dzialu pobierajqpodatki na stol arcybisku-
pa Wynoszqce W zboz'u pieé miar czyli korcy.

22 Zagrodnik - chiop panszczyiniany posiadaj acy nieWie1ki przydzial ziemi.
24 W edycji bissulcorum. Skiad (bisulcus) tWorzy1y 2 zagony (sulcus).
22 Byé nioie chodzi o mlyn zbudowany na Podgorzu (Stary Szadek) przy Wykopanej W 1378 r.

sadzawce. Zob. tarnie, s. 74.
26 Rola Studzieniec i las Ogrozin staly sie Wiasnoseia koscioia W Szadku W koncu XIV W.

Proboszcz 0trzyma1je od Jana Kmity, starosty sieradzkiego. Zob. tamie, s. 74.
27 Dziesieeina Wytyczna — swiadczenie ch1opoW na rzeez Koseioia W postaci 1/10 p1onoW

W kopach na polu.
212 Ma1drat- dziesiecina pobierana W ziarnie.
2° Korzec - dawnajednostka objetosci stosowana dla ciai sypkich, posiadajaca ok. 300 lokalnyeh

odmian, obejmujaca od 10,5 do 120,6 litra objetosci.
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Ro'Wniez' dla kosciolaparafialnego W Zgierzu 2 5 dzialow idqpodatki koscielne
(maldraty) z pozostalych zas I5 dzialow placq podatek dla krolajegomosci i nic
Wiecej nie nalez'y sie plebanowi Wspomnionego miasta i od mieszczan oprocz ko-
lendy, ktorq placq po groszu z kaz'dego domu, i od mieszkancowpo pol grosza.

Wies Wielka, Wies W tejz'e parafii za miastem lez'qca, znajduje sie W niej ra-
tusz krolewski, niemniej i dWa dzialy sqdownictwa — z domu Wiec ratuszowego
i dwoch dzialow nalezacych do sqdo'W, dziesiecina Wytyczna nalez'y do plebana
Wyz'ej Wzmiankowanejparafii. Zpol zas Wlosciariskich placqpodatki na sto'l arcy-
biskupa i kolenda dla plebana z kazdego dzialu po groszu.

Prusinowice, Rzepiszew, Tarnowka, Wies Wilamo'W doparafii Szadek nalez'qce,
W ktorej dziesieciny Wytyczne pochodzqce z pol folwarcznych nalez'q do Wspom-
rzionejparafii Szadek ijej plebana.

Zpol zas Wloscianskich, kmiecie ze sWoich rolplacq W Prusinowicach podatek
ofiarny na stoi arcybiskupa i kolende dla proboszcza [s. 120] We Wsiach Rzepi-
szew i Tarnowka dziesiecine Wytyczna dla mansionarzj/1° kosciola W Uniejewie
i niekiedy dla proboszcza W Spicimierzu. RoWniez' We Wsi Wilamow podatek na
stol arcybiskupa i kolende dla rzeczonego proboszcza. Zpol zas sqdowych, jako
dziesiecine W tej Wsi polozonych, sqdplaci ‘A czesci dochodu ze spraw sqdowych.

Wies' Kobyla, Kotliny jedne i drugie, Dziatkowice, Szadkowice, Suchoczasy,
GraboW‘11, CzarcoW‘12 nalez'qce do tegoz' probostwa W Szadku, dziesieciny Wytycz-
ne tak zpolfolwarcznychjak i Wloscianskich pochodzqce, W calosci skladajqple-
banowi parafii Szadek, sprowadza zas'je pleban do siebie Wozem Wlasnym z pol
folwarcznych. Z pol zas' Wloscianskich, ilekroé kmiecie sprowadzq je Wlasnemi
Wozami, nieplacq dziesieciny ze lnu, z kaz'dej siedzibypo 2 grosze i kolendy grosz.

Wsie Przato'W, Wola Rzepiszowska, nalezqce do Parafii Szadek. W tych Wsiach
jest dom majqcy polafolwarczne z ktoig/ch to pol dziesiecina Wytyczna nalez'y do
proboszcza tejz'e parafii. Zpol zas Wloscianskich Wytyczne dziesieciny Wspomnio-
nej Wsi Przatow nalez'q do proboszcza iparafialnego kosciola W Zgierzu. ZWsi zas
Rzepiszowskiej dla kosciola W Spicimierzu i mansionarzy uniejowskich bedqcych
przy tymz'e kos'ciele. W obydwoch zas' Wsiach kolenda placi sie proboszczowi pa-
rafii Szadek z kaz'dego dzialu po jednym groszu.

[s. 121] Wsie Kromolin, Wola Przatowska i Sikucin do tejz'e parafii nalez'qce,
Wszyscy mieszkancy tych Wsi ze Wspolnych i Wlasnych pol takfolwarcznych jak
Wloscianskich polozonych We Wsi Kromolin podatki ofiarne, W Woli zas PrzatoW-
skiej i Sikucinie dziesieciny Wytyczne W calosci placq na stol arcybiskupa, a ko-
lende dla rzeczonej parafii Szadek z kaz'dego dzialu. Kaz'dy z mieszkanco'W placi
groszjeden.

4° Mansjonarz, mansjonariusz - kaplan, ktory z tytuiu zapewnionego utrzymania by1
Zobowiazany peinié Wyznaczone funkcje duszpasterskie i liturgiczne (np. codzienne spiewanie czy
odprawianie mszy swietej).

41 Zapewne Grabowiny.
‘12 Karczowek.
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Wsie Boczki, Kobyla, nalez'qce do parafii Rossoszyca, We Wsiach tych dziesie-
ciny Wytyczne z pol kmiecich pochodzqce nalezq do tegoz' parafialnego kosciola,
i kiedy zWoz'qje kmiecie, Zpol swoich nieplacq dziesieciny lnu, gdy zas nie ZWoz'q,
placq dziesiecine ze lnu z kaz'dego dzialu po 2 grosze.

Z pol zas folwarcznych dajq dziesieciny Wytyczne do kosciola parafialnego
W Rososzycy do ktorego nalezq.

Wies Rzeczyca nalezqca do parafii Zadzim, W ktorej nie ma Zadnych pol fol-
Warcznych, a chociaz' Wlasciciel ich Wystawil dom, po'ljednakz'e pod ten dom uz'yl
jedynie Wloscianskich. We Wsi tej dziesiecina Wytyczna pochodzqca z Wspolnych
i pojedynczych po'l nalez'y do parafii Szadek i jej plebana, a gdyjq sprowadzajq
kmiecie na miejsce, gdzie sie zwykle dziesiecina sklada, nie placq dziesieciny lnu,
jez'eli nie dostawiajq to placq dziesiecine lnu.

Wies' JanoWice nalez'qca do parafii [s. 122] Mikolajewice. We Wsi tej dziesie-
cina ze Wszystkich polfolwarcznych nalez'y do parafii Szadek i jej plebana. Dzie-
siecirza ta dostawia sie kosztem plebana. Kosciol ten oszacowanyjest na 5 mark‘12
srebra. Co Wszystko tak a nie inaczej Wypisane, a to zgodnie z tem co W ksiqzce
dochodow beneficjow koscielnych sie mies'ci, oznajmujemy, obwieszczamy i po-
swiadczamy nieniejszemi ksiqgami, dla Wiekszej zas' Wiary i powagiprzezpisarza
naszego kapitularnego podpisane, pieczeciq naszq stwierdzié rozkazujemy.
Dan W Gniez'nie dnia 7. miesiqca maja I817 roku.

/ rZgodnosc niniejszej kopii z kopiq laciriskq na papierze bez stempla spisanq po-
swiadcza.
WSzadku dnia 9/ZI kwietnia I 858.
Delegacja spisu majqtku duchownego
Dziekan. Urzed." delegowany Proboszcz
X." Michal Jarmicki‘1‘1 [HNagW...] M Schultz“

Dozor Kosciola
[MP]‘16 Prezes Czlonkowie
Cielecki Glodzinski“ [NagW...] Boleslaw [Kozarski]

[M Kozarski]
Poswiadcza
Asesor Ekonomiczny Okregu Sieradzkiego
Domagalski

42 Marka (grzywna) - sredniowieczna jednostka masy, odpowiadajaca ok. 190-280 g.
44 Ks. Michal Jannicki, urodzony 14 Wrzeénia 1815 r., Wys'Wiecony W 1836 r., dziekan dekanatu

szadkowskiego, proboszcz parafii Burzenin, kanonik honorowy kapituiy kolegiackiej kaliskiej.
Zob. Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1859...,
Warszawa [1858], s. 23.

42 Ks. Micha1 Schultz, urodzony 30 maja 1823 r., Wys'Wiecony W 1846 r., proboszcz parafii
Szadek, kanonik kapituiy katedralnej W1oc1aWskiej. Zob. tamZe, s. 24.

41’ W otoku napis: POWIATSIERADZKI 1] SZADEK |] DOZOR KOSCIELNYPARA: R: C:
41 Jozef Cielecki-Giodzinski Z Charchowa Panskiego, dzierzawca Szadkowic, tesé Antoniego

Leopolda (1826-1880), dziedzica Rzepiszewa. Zob. A. A. Leopold, Rzepiszew - rys historyczny,
,,Biu1etyn Szadkowski” 2002, t. 2, s. 52-53.
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THE PARISH OF SZADEK IN EARLY 16111 CENTURY IN THE LIGHT OF
JAN LASKI’S LIBER BENEFICIORUM

Summary
The description of the parish of Szadek from 1521, included in Jan Laski’s Liber ben-

eficiorum, is the oldest preserved complete register of the posessions and revenues of this
parish. It contains toponomastic data on the property as Well as the legal and economic
situation of Church at that time. It also provides information on the personnel and institu-
tions connected With Church, such as hospitals and parish schools. The Latin edition of
this description from 1880 is presented in this article. Its translation into Polish Was first
published in 1817.


