
Szlachecka rodzina Janowskich związana od stuleci z ziemią pomorską miała 
wielu swoich przedstawicieli w szeregach duchowieństwa. W okresie przedrozbio
rowym, jak większość ówczesnej szlachty, wprowadzała licznych przedstawicie
li swojej rodziny do stanu duchownego. Podkreślało to nie tylko przynależność 
do Kościoła katolickiego, ale pewną kontynuację w środowisku feudalnym. 
Szlachta dbała bowiem o zachowanie swoich wpływów – przywilejów również 
w hierarchii kościelnej, które służyły często podniesieniu statusu i znaczenia danej 
rodziny we własnym środowisku. Powołania kapłańskie i zakonne były więc  
w pewnym stopniu powszechnym zjawiskiem, które umożliwiało między innymi 
zachowanie w całości majątku rodzinnego, gdy inni jej przedstawiciele wstępo
wali np. do zakonu. Trzeba podkreślić, że szlachta zawsze na pierwszym miejscu 
stawiała Pana Boga jako najistotniejszą część w ich życiu doczesnym, co jest 
widoczne w wielu testamentach z tego okresu, także i w rodzinie Janowskich1. 
Bóg – Honor – Ojczyzna jakże wzniosłe słowa, których nie trzeba tłumaczyć, 
bowiem mówiły przez stulecia same za siebie. Dlatego obsadzanie parafii pleba
nami ze szlachty miało swoje tradycje i podnosiło jej znaczenie oraz wpływ Koś
cioła na życie społecznopolityczne. Jednakże poprzez różne tragiczne wydarzenia 
historyczne, takie jak wojny, pożary i z innych nieznanych nam obecnie przyczyn, 
pozostało niewiele materiałów źródłowych i akt poklasztornych, kościelnych, jak 
i świeckich. Materiały, które zachowały się do naszych czasów, pozwalają nie 
kiedy tylko na bardzo skromne identyfikowanie co poniektórych członków tej 
rodziny. Często mamy do czynienia tylko z nazwiskiem przedstawiciela danej 

1 Zob. testament Tomasza Janowskiego: „Wiem, żem śmiertelny i żadnej nie masz nadziei nikomu unscia 
wyroków Boskich, zaczym widząc się być słabym, tę lichej Dyspozycją czynię substacji mojej.  
W Wierze świętej katolickiej rzymskiej jakom żył i umieram, i podług jej ceromoniów S. S. pocho
wanym być pragnę, ...”, S. J. v. Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Testament Tomasza 
Janowskiego z 1725 roku, „Studia Pelplińskie”, 38: 2007, s. 236237. 
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rodzinny, które jest oderwane od jakichkolwiek dodatkowych źródeł umożliwia
jących określenie ich pochodzenia. W ostatnich latach, poświęconych poszukiwa
niom materiałów dotyczących rodziny Janowskich, a w szczególności przed 
stawicieli stanu duchownego, dotarłem czasami tylko do takich pojedynczych 
zapisów, na bazie których chciałbym tym artykułem ukazać osoby duchowne, 
które pełniły swoją powinność duszpasterską w hierarchii kościelnej. Wszystkie 
informacje podaję chronologicznie, od najstarszego zapisu – daty, biorąc pod 
uwagę nazwisko Janowski jako hasło, a nie zawsze przynależność do rodziny, co 
będzie widoczne w treści samego artykułu. 

Pierwszą postacią, którą udało się ustalić jako osobę duchowną w tej rodzinie, 
był ks. maciej Janowski komendarz czerski w 1588 roku2. Nie udało się nieste
ty odszukać ani ustalić żadnych dodatkowych informacji do ks. Macieja. Również 
nie jest mi wiadomo, kiedy dokładnie przybył i jak długo pełnił posługi kapłańskie 
(duszpasterskie) w parafii czerskiej. U Borcka i Schwengla oraz Mrossa brak 
adnotacji dotyczących duszpasterzy z tego okresu3. Może chodzi tu o ks. Macieja 
Janowskiego z diecezji warmińskiej, który w 15711575 roku był proboszczem  
w Leginach, następnie od 1577 do 1581 roku w Gryźlinach. Na początku 1581 roku 
opuścił diecezję, do której został ponownie przyjęty w 1582 roku. Tegoż roku 
został kapłanem w Olsztynie, gdzie w czasie generalnej wizytacji w 1582 roku 
uskarżał się, że jego dochody są niewystarczające i chce opuścić to miejsce. Dal
sze jego losy na Warmii są nieznane. Urodził się w 1539 roku na Mazowszu  
w diecezji płockiej4. 

Drugą osobą, która oddała się służbie Bożej, była siostra elżbieta Janowska, 
zakonnica żarnowiecka – benedyktynka5. Była ona córką ewangelika, słynnego 
Jozue Janowskiego sędziego ziemskiego puckiego zagorzałego luteranina6.  
W aktach zakonu żarnowieckiego występuje on w imieniu królów Stefana Bato

2 Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADW), Archiwum Biskupów KujawskoPomorskich 
(dalej: ABKP), nr 8 (27): Akta Biskupa Rozrażewskiego 1585-1589, k. 480. Zob. też Z. Chodyński, 
Statuta Synodia Dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, Varsaviae 1890, s. 125.

3 J. G. Borck, Echo sepulchralis sive Epitaphia, Inscriptiones studio et labore A.R.D. Joannis Borck 
Parochi Borzyszkoviensis et Breznensis collecta A.D. 1765, tom 12 Archiwum Diecezjalne w Pelpli
nie (dalej: ADP), Varia, sygn. V 8 i V 9; G. Schwengel, Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae 
Apparatus pauper subsidia literaria poscens a viris bonis et doctis collectus ad interim a Georgio 
Schwengel Cartusiae priore 1749, wydał B. Czapla, „Fontes”, 1619: 19121915; Mross, Kapłani 
archidiakonatu pomorskiego XVIII-XIX wieku, rękopis w ADP, Spuścizna archiwalna po ks. H. Mros
sie (19282000), sygn. 19, s. 176.

4 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1821, cz. 2: Słownik, 
Olsztyn 2000, s. 136.

5 ADP, Akta Klasztorne (Monastica), sygn. żarnowiec – benedyktynki, s. 36, 44, 55v.
6 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, Warszawa 1881, s. 688, 

hasło: Góra, niem. Gohra: „Około tegoż r. 1583 pan Janowski, sędzia ziemski pucki, zagorzały here
tyk, nawet ze zbrojną mocą naszedł kościół, kiedy mu córka umarła, kazał nabożeństwo przez predy
kanta swojego odprawić i córkę w kościele pochować“. Mowa prawdopodobnie o Zuzanie Janowskiej, 
najmłodszej córce Jozuego. Zob. J. Fankidejski, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej diecezji 
chełmińskiej, Pelplin 1880, s. 218219; W. Wiła, Fundacja wejherowskiej Fary a sprawa kościoła 
bolszewskiego, „Studia Pelplińskie”, 31: 2001, s. 187. 
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rego i Zygmunta III Wazy jako ich przedstawiciel przy wyznaczaniu granic po
siadłości tegoż klasztoru7. Z treści dokumentów wynika, iż przychylał on się do 
stanowiska zakonu w wyżej wymienionej sprawie, co świadczy, iż jego stosunek 
do Kościoła katolickiego był przynajmniej neutralny, a nie wrogi. Oddając córki 
swoje, Elżbietę i jej młodszą siostrę Zofię, na naukę języka polskiego oraz edu
kację ogólnokształcącą do szkoły przyklasztornej w pobliskim żarnowcu, miej
scowości położonej niedaleko od rodzinnego Bolszewa, potwierdził, iż nie był 
wrogo ustosunkowany do katolicyzmu. Nauki te miały przygotować jego córki 
do życia w towarzystwie arystokratycznym, gdzie formy dobrego zachowania były 
niezbędne, biorąc chociażby pod uwagę pozycję ich ojca i krąg ludzi, z którymi 
ta rodzina miała do czynienia. Nie bez znaczenia było kształtowanie u dziewcząt 
zwłaszcza wartości moralnych opierających się na wierze katolickiej. Nauki te 
sprawiły, że obydwie siostry podczas kształcenia się przy klasztorze żarnowieckim 
konwertowały i zostały gorliwymi katoliczkami, o czym świadczą informacje 
zasięgnięte z publikacji historycznych8. Elżbieta porzuciła życie świeckie i zosta
ła benedyktynką w żarnowcu. Rodzina jej to stara znana szlachta kaszubska 
wywodząca się z Janowic w ziemi lęborskiej, o której pierwsze wzmianki noto
wane są już w 1286 roku9. A jeszcze wcześniej niejaki Stefan z Janowic w 1284 
roku występuje wśród świadków przy przekazywaniu klasztorowi żarnowieckie
mu wioski Kartoszyno w okręgu puckim od wojewody Dobiegniewa10. Jozua 
Janowski osiadł na Ziemi Puckiej, gdzie powstało nowe gniazdo rodzinne w do
brach Bolszewskich, co znajduje swoje potwierdzenie w licznych zapisach źró

7 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG) Klasztor Cysterek, później Benedyktynek w żarnow
cu, sygn. 942/101, s. 1718v, 33v35; sygn. 942/102, s. 12v, s. 3838v; sygn. 942/105, s. 55c. Rewi
zorzy królewscy zawiadamiają klasztor żarnowiecki, iż zostanie przeprowadzone ponowne wytyczenie 
granic między starostwem puckim i R. Krokowskim; sygn. 942/109, s. 11b, s. 22b. Sędziowie puccy 
na podstawie insertowanego mandatu króla polskiego Stefana Batorego zatwierdzają zmiany w grani
cach dóbr klasztoru i R. Krokowskiego.

8 Zofia Janowska ufundowała złoty kielich dla kościoła swarzewskiego, zob. Katalog zabytków sztuki 
w Polsce. Seria nowa, t. 5: Województwo gdańskie, z. 2: Puck, Żarnowiec i okolice, opr. T. Chrzanow
ski i M. Kornecki, oraz B. Rol i I. Strzelecka, Gdańsk 1989, s. 64, gdzie błędnie nazwisko: „fundacji 
Zofii z Jancuskich Schachmannowej”. Zob. tam fig. 219: Swarzewo, kościół par. kielich z drugiej 
połowy XVII wieku. O. G. Gdańskiego, Kronika Klasztoru Franciszkanów ściślejszej Obserwancji  
w Wejherowie w latach 1633-1676, wyd. G. Labuda, Wejherowo 1996, s. 258–260: „Tegoż roku 1676 
rozeszła się wieść o wielce szlachetnej i bardzo pobożnej matronie Zofii z domu i rodu Janicin [Ja
nowskich], która to zrodzona z rodziców heretyków z woli Boskiej została oddana na naukę dobrych 
obyczajów i języka polskiego do klasztoru w żarnowcu, gdzie wykształcona zarazem w wierze kato
lickiej stała się ostatecznie katoliczką, ...”.

9 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesistz, BerlinDahlem (dalej: GStAPK), sygn. XIII. Haup
tabteilung Reprographie, Film Nr. 2178. Altpreußisches Adelslexikon von Johannes Gallandi, Band: 
GrJw, s. 568 RS: „Cotzat de Janevitz, Bürger zu Cöslin  1286”. Zob. też A. Elzow, Pommerscher 
Adelsspiegel, Landesarchiv Greifswald, Rep. 40, Band III/77, s. 6878; E. H. Kneschke, Neues allge-
meines Deutsches Adels-Lexicon, Band 4, Leipzig 1930, s. 548.

10 M. Dzięcielski, Rodzina von Jannewitz. Szkic genealogiczno-historyczny, „Biuletyn Historyczny Lę
borskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Lęborku”, 2002, nr 1/20, s. 27. Szerzej zob.  
K. Bruski, Rycerstwo ziemi lęborskiej w czasach średniowiecznych, „Biuletyn Lęborskiego Bractwa 
Historycznego i Muzeum w Lęborku”, 1997, nr 4, s. 23.
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dłowych11. Był właścicielem części Bolszewa, Robakowa, Zbychowa i Ustarbowa12. 
Jego żoną została Elżbieta z domu Goddentow13. Jak podaje siostra Małgorzata 
Borkowska (ze znakiem zapytania), ich córka Elżbieta urodziła się ok. 1557 roku14. 
Według dr M. Dzięcielskiego data jej narodzin jest sporna, gdyż ojciec jej Josua 
Janowski w 1561 roku był immatrykulowany na uniwersytecie w Greifswaldzie15, 
co raczej wyklucza narodziny Elżbiety w 1557 roku. W 1600 roku była uczennicą 
w szkole przyklasztornej benedyktynek w żarnowcu, o czym świadczą dowodnie 
dwa wpisy w księdze metrykalnej chrztów, gdzie o Elżbiecie, matce chrzestnej, 
zapisano: per Elisabetam Janowska pro tunc in monasterio manens16. W 1601 
roku z pewnością była już w nowicjacie, gdyż jak podają materiały źródłowe, 
złożyła ona profesję 8 września 1602 roku17. Pięć lat później dowiadujemy się, że 
benedykcję otrzymała 23 września 1607 roku w Chełmnie z rąk biskupa Waw
rzyńca Gembickiego w towarzystwie ośmiu panien z konwentu żarnowieckiego18. 
Przez kolejne kilka lat o niej nie ma żadnych informacji w zachowanych materia
łach źródłowych. Jednakże w aktach klasztoru żarnowieckiego dowiadujemy się, 
iż Elżbieta Janowska występuje 11 września 1615 roku jako kustoszka tegoż 
konwentu w akcie dotyczącym dzierżawy łąk we wsi Odargowo w powiecie puc
kim przez Ernesta Krokowskiego19. Kontrakt ten został ponownie spisany 20 wrze
śnia 1615 roku, w którym to również występuje Elżbieta jako kustoszka 

11 APG, sygn. 519/45, s. 3232v, 33v35, 37; sygn. 519/46, s. 1416, 59v60v, 79v82v; sygn. 519/47,  
s. 61v; sygn. 519/48, s. 16, 58v59v, 123v125, 165v167; sygn. 519/50, s. 1515v, 1621v, 42, 4848v. 
Zob. także Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pome-
raniae episcopo factae, ed. S. Kujot, „Fontes”, 13: Toruń 1897, s. 15, 25, 106, 193, 224, 269.

12 S. v. Boehn, von Jannewitz, Tutzing 1980, s. 6, nr VIIb: „Johna, auf Bohlschau, Rolkau, Sbichau und 
Wusterbau, Landrichter zu Putzig, …”. Zob. też [A. Textor], Festschrift zur 350-jährigen Jubelfeier 
der evangelischen Gemeinde Bohlschau-Bolszewo 1580-1930, [Tczew, b.r.].

13 M. Dzięcielski, Rodzina von Jannewitz. ..., s. 34. Zob. też S. v. Boehn, von Jannewitz..., s. 6, nr. VIIb: 
„Trauung mit Elisabeth von Goddentow”.

14 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1: Polska Zachodnia i Północna, 
Warszawa 2004, s. 316. 

15 Aeltere Universitäts-Matrikeln, Universität Greifswald, hrsg. E. Friedlaender, [w:] Publicationen aus 
den Königl. Preußischen Staatsarchiven, Bd. 52, Leipzig 1893, t. 1, s. 265. Informację tą otrzymałem 
dzięki uprzejmości dr M. Dzięcielskiego, za co serdecznie dziękuję.

16 Tamże, s. 316. Zob. też Archiwum Parafialne w żarnowcu (dalej: APż), Księga metrykalna 15931664, 
s.19, 11 V 1600r. oraz 2 VI 1600r.: Elżbieta Janowska jako uczennica dwukrotnie została matką 
chrzestną, co świadczyć może, że mieszkała już przy klasztorze żarnowieckim.

17 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej..., s. 316; ADP, Akta Klasztorne 
(Monastica), sygn. żarnowiec – benedyktynki, s. 36.

18 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej..., s. 316; ADP, Akta Klasztorne 
(Monastica), sygn. żarnowiec – benedyktynki, s. 44. Zob. też o. W. Szołdrski, Kronika benedyktynek 
chełmińskich, Pelplin 1937, s. 95; J. Fankidejski, Klasztory żeńskie w diecezji chełmińskiej, Pelplin 1883, 
s. 183. „... panny te były: Barbara Tempska, Marusza (Małgorzata) Stynwalecka, zm. 1602, Marusza 
Przepałkowska, z dyecezyi gnieźn., zm. 1649, Helszka Janowska, zm. 1647, Agnieszka  
z Rudek, dyecezyi chełmińskiej, zm 1648, Regina Brejesz, z Brunsberku, zm. 1658, Agnieszka 
Jarzębińska, zm. 1658, Helszka z Gdańska, zm. 1628 podczas wojny w Bysławie, gdzie pochowana”.

19 APG, sygn. 942/117, s. 44c, s. 66a. 
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ADP, Akta Klasztorne (Monastica), sygn. żarnowiec – benedyktynki (s. 36)
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żarnowiecka20. Funkcję tę sprawowała od 1615 do 1625 roku21. W aktach tych 
spotykamy również dokumenty niedatowane22, które poprzez porównanie pisma 
z pismem w innych dokumentach oraz osób, jakie w tych dokumentach występu
ją w tym samym okresie, można ustalić ich przybliżoną datę wystawienia. Elżbie
ta Janowska zmarła w żarnowcu 5 października 1647 roku23. Poniżej przedstawiam 
rodzinę Elżbiety Janowskiej w formie drzewa genealogicznego.

Josua Janowski h. Bawola Głowa
sędzia ziemski pucki

† 10 III 1603
∞ Elżbieta z d. Godętowska (Goddentow)

Marek  Kasper  Jan Elżbieta  Zofia  Zuzanna 
wójt klasztoru  Ernest  (Rózga)  zakonnica  * ok. 1586  zmarła
oliwskiego  kawaler      ∞  żarnowiecka  † 1676  młodo
      ∞  † 1628  Marianna  * ok. 1587  ∞ 23 VIII 1606  † 1583
Katarzyna   Borkówna  † 5 X 1647  Jakub
Hintz   (Borcke)   Schachmann 

Tablica 1. Fragment tablicy genealogicznej Janowskich herbu Bawola Głowa

Trzecią osobą z ziemi pomorskiej, której ślady zachowały się z działalności 
duszpasterskiej, był ks. kasper Janowski proboszcz kościerski w 1647 roku24. 
Postać jego jest historykom na Pomorzu zupełnie nieznana i brak jest jakichkolwiek 
wzmianek w publikacjach odnośnie jego osoby25. Jednakże możemy go odszukać 
w księgach metrykalnych tejże parafii. I tak 14 stycznia 1647 roku ks. Kasper 
Janowski proboszcz kościerski ochrzcił dziewczynkę imieniem Eduigis (Jadwiga) 
z Wąglikowic, małżeństwa sławetnych Jana Stanka i Gertrudy. Rodzicami chrzest

20 Tamże, s. 77b, 88b. „W Imię Trójcy Przenajświętszej Amen. Ku wiecznej pamiątce: My Barbara 
Knutowna starsza, Małgorzata Stynwacka przeorysza, Anna Brunsberska subprzeorysza, Elżbieta 
Janowska kustoszka, Urszula kantorka, Jagnieszka Modliszewska siostra, swoim, i sióstr wszystkich, 
tak że i Conwentu wszystkiego, zgromadzenia Benedicta S., imieniem, zeznajemy...”.

21 M. Borkowska, Legenda żarnowiecka, Gdańsk 1997, s. 80. Zob. też. M. Borkowska, Leksykon zakon-
nic polskich epoki przedrozbiorowej..., s. 316.

22 APG, sygn. 942/117, s. 6161a. Bez daty „In Nomine Sanctissimae Trinitatis Amen. Ad perpetuam rei 
memoriam. Nos Barbara Knuthowna Superior, Margaretha Stinwacka Priorissa, Anna Brunsbergensis 
Subprio(ri)ssa, Elisabet Janowska Custos, Ursula Cantrix, Agnes Modliszewska Soror…”.

23 ADP, Akta Klasztorne (Monastica), sygn. żarnowiec – benedyktynki, s. 55v: „Tegoż roku dnia 5 X 
(1647) umarła Panna Elżbieta Janowska”. Zob. też APż, Księga metrykalna 15931664, s. 251; tu też 
odnotowano zejście Elżbiety 5 X 1647 roku, a pochowana została 7 X 1647 roku w żarnowieckim 
klasztorze.

24 ADP, Księgi metrykalne, sygn. W 47 (Parafia Kościerzyna), s. 22.
25 W jednej z ostatnich publikacji dotyczącej tego obszaru Marek Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej 

od XII do XVIII wieku, Gdańsk 2000, s. 286, wymienił proboszczów kościoła kościerskiego, począwszy 
od 1336 roku. W indeksie tym brak ks. Kaspra Janowskiego.
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nymi byli Stanisław Kolasa i Regina Jalkowa26. W zapisach metrykalnych obej
mujących lata 16421672 brak niestety jakichkolwiek adnotacji o kapłanach 
udzielających chrztu. Ksiądz proboszcz Janowski był pierwszym kapłanem, który 
został odnotowany w księdze, i to dopiero na początku 1647 roku. Adnotację taką 
spotykamy również rok później, mianowicie dnia 6 stycznia 1648 roku ks. Kasper 
Janowski proboszcz kościerski udzielił chrztu dziewczynce o imieniu Marianna 
z małżeństwa sławetnych Jakuba i Zofii. Rodzicami chrzestnymi byli Piotr Nie
sotowski i Regina Andrisowa27. Powyższe zapisy metrykalne mówią nam, że  
ks. Kasper Janowski musiał być, co najmniej przez okres dwóch lat proboszczem 
kościerskim. Od 15 października 1648 roku funkcję tę objął ks. Grzegorz Słu pecki, 
który był także dziekanem mirachowskim28. W Archiwum Diecezjalnym w Pel
plinie, oprócz ksiąg metrykalnych, przechowywane się również akta Konsystorza 
Ge neralnego Gdańskiego z interesującego nas okresu, dotyczące ks. Janowskiego 
jako proboszcza kościerskiego. Z akt tych wynika, że jego instalacja na probostwo 
kościerskie nie odbyła się bez konfrontacji z ks. Andrzejem Toczkowskim, o któ
rej dalej świadczą zapisy konsystorskie. W dniu 11 stycznia 1647 roku wielebny 
ks. Kasper Janowski, prezbiter, przedłożył publiczne wezwanie sądowe i jego 
wykonanie przez rektora szkoły kościerskiej, wystawione dnia 6 stycznia 1647 
roku. Dalej dowiadujemy się, że wielebny ks. Andrzej Toczkowski komendarz 
kościerski po zapoznaniu się z wezwaniem sądowym i jego wykonaniu na probo
stwo kościerskie, które miał objąć ks. Janowski, przedłożył własną prezentację 
królewską na kościół kościerski z dnia 23 czerwca 1646 roku, oraz publiczne 
ogłoszenie tego faktu przez brata Bazylego karmelitę z dnia 21 lipca 1646 ro 
ku. Jednakże ks. Toczkowski tegoż probostwa nie objął, lecz tylko komen 
dę. Dalej czytamy, że aktualny stan rzeczy wyprzedził wcześniejsze ustalenia,  
a ks. Toczkowski życzliwie i dobrowolnie odstąpił od prezenty na kościół kościer
ski. Dalej czytamy, że instalacja (proboszcza) została rozstrzygnięta, a probosz
czowi należy zapłacić 30 polskich florenów za wydatki poniesione za otrzymaną 
prezentację i instalację (proboszczowską) w ciągu dwóch tygodni29. Na kolejnej 
stronie, z dnia 12 stycznia 1647 roku, dowiadujemy się, że ks. Kasper Janowski, 
po dobrowolnym ustąpieniu ks. Andrzeja Toczkowskiego z komendy kościerskiej, 
na proboszcza tegoż kościoła został instalowany i wprowadzony w obecności 
wiarygodnych świadków: ks. Andrzeja Toczkowskiego, szlachetnych Stanisława 
Szukowskiego [żukowskiego], Adama Serwickiego i notariusza konsystorza Jana 

26 ADP, Księgi metrykalne, sygn. W 47 (Parafia Kościerzyna), s. 22.
27 Tamże, s. 26.
28 Tamże, s. 28v. Zob. M. Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej..., s. 286: w indeksie duszpasterzy 

kościerzyńskich odnotowano ks. Grzegorza Słupeckiego dopiero w 1652 roku, winno być 15 X 
1648.

29 ADP, Acta Consistorii Generalis Gedanensis, sygn. G 10, s. 127v.: „Actum 11 Januarii 1647. Venera
bilis Casparus Janowski actu presbyter produxit cridam et eius executionem per Rectorem Scholae 
Bernensis praestitam de die 6 Januarii Anno 1647…”.
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Sophroniusza30. W dokumencie z dnia 22 marca 1647 roku, ks. Andrzej Toczkow
ski występuje przeciwko ks. Kasprowi Janowskiemu proboszczowi kościerskiemu. 
Niestety nie wiemy o co chodziło w tym sporze, gdyż ks. Toczkowski nie stawił 
się, tylko listownie usprawiedliwił swoją nieobecność chorobą. Na co ks. oficjał 
odpowiedział pisemnym upomnieniem31. W aktach klasztoru kartuskiego mamy 
piękny zapis w języku polskim, datowany na 31 października 1681 roku w Kliń
czu. Dotyczy on sporu o kościół grabowski, a raczej o kaplicę, którą wybu dowali 
ojcowie kartuzi własnym kosztem za czasów Filipa Bolmana przeora kartuskiego, 
dla swoich i braci prywatnych nabożeństw, na które przychodziło dużo okolicznej 
ludności32. Piotr Lewalt Powalski, ławnik sądu ziemskiego tczewskiego33, w swo
im oświadczeniu pisze, że pamięta trzech proboszczy kościerskich, Wojciecha 
Nyczkowskiego, Janowskiego i Grzegorza Słupeckiego, i nie są mu znane jakie
kolwiek roszczenia tychże kapłanów do ojców kartuzów o kaplicę, by miała na
leżeć do kościoła kościerskiego. Roszczenia ks. dziekana kościerskiego do ojców 
kartuzów są mu niezrozumiałe, gdyż nigdy nie słyszał ani nie wie o tym, by kapli
ca była filią kościerską i należała do tegoż kościoła, co potwierdza w dokumencie 
podpisując się własnoręcznie34. Należałoby jeszcze zauważyć, że prawie dwadzieś
cia lat wcześniej, w 1628 roku, o takim samym imieniu i nazwisku występował 
ks. Kasper Janowski jako proboszcz kościoła obornickiego koło Poznania35. Naj
prawdopodobniej jest to inna osoba duchowna, mamy tu jedynie do czynienia ze 
zbieżnością nazwisk tychże kapłanów, o których więcej informacji nie udało się 
ustalić. 

Czwartą osobą duchowną, która również do dziś historykom jest nieznana i nie 
doczekała się żadnej wzmianki w publikacjach historycznych, jest ks. przeor 
augustyn Janowski dominikanin tczewski, odnotowany w 1679 roku36. Jest ona 
ważna dla rodziny Janowskich herbu Janowski, gdyż może być członkiem tej linii 

30 Tamże, s. 128v: „Reverendus Casparus Janowski, post liberam recessionem Reverendi Andreae To 
czkowski commendarii Bernensis pro tunc existensis”.

31 Tamże, s. 6868v: „Reverendus Andreas Toczkowski contra Reverendus Casparus Janowski Parochum 
Bernensis. …”. Akta te były pisane chronologicznie, lecz jak widać po paginacji, przy oprawianiu 
księgi zostały przestawione, stąd pozorny brak chronologii.

32 APG, Klasztor Kartuzów w Kartuzach, sygn. 945/114, s. 10. 
33 Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, opr. K. Mikulski, Wrocław 1990, s. 162, nr 1237: 

ławnik tczewski w latach 16621672. Jak wynika z dokumentu Piotr Lewalt Powalski był nim jeszcze 
31 X 1681 roku.

34 APG, Klasztor Kartuzów w Kartuzach, sygn. 945/114, s. 10.
35 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Księgi grodzkie, Wałcz, sygn. 22, k. 3535v: Zob. też 

Teki Dworzaczka, udostępnione przez Bibliotekę Kórnicką PAN na stronach internetowych, http: 
//teki.bkpan.poznan.pl, gdzie czytamy „X. Kasper Janowski, prob. obornicki, pw GG. Andrzejowi  
i Katarz. Obornickim, ol. Andrzeja Skóry z Gaju Oborn. podczaszego kalis. synowi i córe, b. poseso
rom Obornik i pw Jadwidze Siedleckiej ich matce, dóbr tych pani opr. i dożyw., i Janowi Sokołowskiemu, 
ście radziejow., dd. król. koło Obornik obec. possess., tj. Stara Wieś, Bogdanowo, l. Nowy Folwark  
i Uścikowo (f.35)”.

36 Książnica Kopernikańska w Toruniu (dalej: KKT), rkps TN 141 (S. Maroński, Wyciągi z akt kancela-
rii biskupiej w Pelplinie), t. 9, zeszyt 27, s. 54 (stara s. 65). 
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Janowskich, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę pewną kontynuację osób du
chownych i świeckich z rodzin Janowskich na terenie pobliskich parafii w tym 
czasie – to jest około 1679 roku i w późniejszych latach. W polskiej literaturze 
naukowej nie ma publikacji dotyczących obsady konwentu dominikanów w Tcze
wie37. Jedynie w niemieckiej publikacji, Franz Schultz wymienia na podstawie 
notatek ewangelickiego pastora Schneidera zmiany personalne w klasztorze do
minikanów w Tczewie na urzędzie przeora. Nazwiska tychże braci są zapisane 
chronologicznie:

1625 – przeor Johann Chrysostomus lektor,
1649 – od 1 września P. Fabianus Myszlyński s. teol. dr przeor tczewski; 
             P. Gustinus Supprior ibidem,
1651 – dnia 2 grudnia Tomasz Franczkovicz przeor konwentu tczewskiego,
1669 – Tadeusz Jagello s. teologii lektor, przeor tczewski,
1670 – od 11 września P. Clemens, przeor tczewski38.
Natomiast z rozprawy przed konsystorzem gdańskim na Biskupiej Górze  

z 8 czerwca 1733 roku dowiadujemy się, że toczył się proces Pawła Czapiewskie
go, dominikanina, komendarza parafii Kokoszkowy, przeciwko miastu Starogard39. 
Chodziło o zwrot dzwonu, który bezprawnie zabrano z filialnego kościoła kokosz
kowskiego w Szpęgawsku i przekazano do zboru luterańskiego w Starogardzie. 
Na potwierdzenie przynależności dzwonu do parafii Kokoszkowy okazano m.in. 
dokument wystawiony 4 marca 1679 roku przez księdza przeora klasztoru domini
kańskiego w Tczewie Augustyna Janowskiego. Jest tam zeznanie dwóch świadków 
– Jana Gołego z Kokoszkowych i Macieja Węgrowskiego ze Szpęgawska, którzy 
pamiętają, że dzwon z kościoła w Szpęgawsku należał do parafii Kokoszkowy,  
a przywłaszczył go sobie dzierżawca dóbr szpęgawskich, mieszkaniec Starogardu 
i przekazał do zboru luterańskiego w tym mieście40. Niestety ta jakże cenna infor
macja jest jedyną dziś wzmianką o Augustynie Janowskim, o którym z pewnością 
w przyszłości uda się pozyskać nowe źródła do jego biogramu. 

37 Zob. na przykład Dominikanie Gdańsk – Polska – Europa. Materiały z konferencji międzynarodowej 
pt.: Gdańskie i europejskie dziedzictwo. Zakon dominikanów w dziejach Gdańska. Gdańsk – Pelplin 
2003. Tczewa dotyczy jedynie artykuł M. Haftki i B. Jesionowskiego, Architektura klasztoru domini-
kanów w Tczewie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, s. 335337. 

38 F. Schultz, Geschichte des Kreises Dirschau, Dirschau 1907, s. 179: „hinzuzufügen wären die Prioren 
des Dominikanerklosters, da der evangelische Pastor Schneider in seinen kurzen Excerpten jedes Mal 
den Personenwechsel in diesem Amt erwähnte, so z. B. i. J. 1625 Prior Joh. Chrysostomus Lec 
tor, …”. 

39 ADP, Visitatio nonnullarum ecclesiarum in Archidiaconatu Pomeraniae sitarum per Perillustrem olim 
Reverendissimum Josephum Ignatium Narzymski Archidiaconum Pomeraniae in anno 1728, sygn. 40, 
s. 113: „Cum quibus reccomendatur Fr. Paulus Czapiewski Sacri Ordinus Praedicatorum Commen
darius Kokoßkoviensis”. Na podstawie informacji (G 48, s. 206207) dotyczącej rozprawy na Biskupiej 
Górze z dnia 8 czerwca 1733 roku stwierdzam, że Paweł Czapiewski był komendarzem w parafii 
Kokoszkowy do co najmniej 1733 roku, por. T. Nowicki, Słownik biograficzny rządców parafii archi-
diakonatu pomorskiego w XVIII wieku, Lublin 2004, s. 54, gdzie tylko informacja: „W czasie wizytacji 
w 1729 roku pełnił funkcję komendarza w parafii Kokoszkowy”. 

40 ADP, Acta Consistorii Generalis Gedanensis, sygn. G 48, s. 206207. 
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Kolejną osobą, która włożyła habit, była siostra katarzyna eleonora Janow-
ska norbertanka z klasztoru żukowskiego41. Jej rodzina jest znana. Jest to cór
ka Kazimierza Janowskiego herbu własnego, dziedzica części wsi Puzdrowo  
w parafii Sierakowice42, który był wójtem konwentu kartuskiego w Kartuzach 
(16701688)43 oraz sprawował urząd sędziego surogata w grodzie skarszewskim44, 
i Anny (Barbary) z Puzdrowskich herbu Junosza45. W dniu 14 sierpnia 1678 roku 
illustrissimus ac reverendissimus ks. Jan Malachowski udzielił 126 osobom sa
kramentu bierzmowania, w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w żukowie. Wśród 
bierzmowanych była również córka Kazimierza Janowskiego, Katarzyna Eleono
ra46. Na kolejnej stronie natrafiamy jeszcze na trzy inne osoby o nazwisku Janow
ski47. Niespełna dwa lata później od momentu bierzmowania, w dniu 28 kwietnia 
1680 roku Katarzyna przyjęła habit i została mniszką w tutejszym zakonie norber
tanek. Dnia 28 kwietnia następnego roku złożyła profesję. Przez kilka kolejnych 
lat nie mamy o niej żadnych informacji. Jak dowiadujemy się z materiałów źródło
wych, w dniu 7 lutego 1688 roku otrzymała benedykcję z rąk sufragana włocław
skiego Piotra Mieszkowskiego48. Większość swego życia, to jest 64 lata, spędziła 
w tutejszym klasztorze, gdzie była chórową. Zmarła 1 lutego 1744 roku49.

41 Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen-Klosters Zuckau bei Danzig, wyd. M. Perlbach, Danzig 
1906 (= „Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens 5”), s. 14. Jak się okaże dalej, owa 
Barbara w innym z aktów wymieniana jest jako Anna Puzdrowska.

42 Zob. S. J. v. Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Michał Janowski – wójt klasztoru kartuzów 
w Kartuzach, „Studia Pelplińskie” 36: 2005, s. 161: „Nowe światło na stosunki własnościowe  
w Puzdrowie rzucił wyciąg z akt ziemskich mirachowskich w Kościerzynie, gdy przed sądem ziemskim  
27 listopada 1684 r. stawił się Jan Sadzik Puzdrowski, syn nieżyjącej Katarzyny Kętrzyńskiej i zeznał, 
że swoje dobra dziedziczne w Puzdrowie w powiecie mirachowskim województwa pomorskiego 
sprzedaje małżonkom Kazimierzowi i Annie z Puzdrowskich Janowskim za 1150 fl., zezwalając na 
ich intromisję”

43 ADP, Monastica, Kartuzy 2, k. 126v127v (advocatus Cartusiae). Zob. też S. J. v. Janowski, Studia 
z dziejów rodów kaszubskich. Michał Janowski... , s. 157.

44 APG, sygn. 520/6 (Księga miejska Skarszew), k.2929v, 7070v.
45 E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, t. 1, Leipzig 1863, s. 534535 (Bojan 

Pucdrowski h. Junosza); J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków1927, s. 80, oraz ostatnio P. Pragert, 
Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 2, Gdańsk 2007, s. 288. 

46 Archiwum Archidiecezjalene w Gdańsku (dalej: AAG), Księgi metrykalne, sygn. W 1777 (Parafia 
żukowo), s. 127: „Catharina Leonora Janowski. Patrina fuit Teresia Kosnicka”.

47 Tamże, s. 127 v: Na powyższej stronie są jeszcze Franciszek Jan Janowski i Kazimierz Stanisław Ja
nowski, ale z braku materiałów źródłowych potwierdzających ich pokrewieństwo z Katarzyną Eleonorą, 
dziś nie można ich jeszcze ująć w drzewie genealogicznym. Natomiast trzeci z nich Michael Casimi
rus Jankowski to może być Michael Casimirus Janowski. 

48 ADP, Monastica, Kartuzy 10 (Documenta Varia), s. 139: tu, według Schwengla, Katarzyna jest córką 
Kazimierza i Barbary Janowskich, dobrodziejów klasztoru; Kartuzy (Kartuzy 10, s. 131  Benefactores), 
sygn. 26 (Ad historiam ecclesiasticam...), s 356; Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae Apparatus 
pauper subsidia literaria poscens a viris bonis et doctis collectus ad interim a Georgio Schwengel 
Cartusiae priore 1749, wyd. B. Czapla, „Fontes” 16: 19121915, s. 352; W. Szołdrski, Miscellanea 
żukowskie, „Nasza Przeszłość”, 6: 1957, s. 342, nr 47; M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich 
epoki przedrozbiorowej..., s. 356.

49 Tamże.
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Dnia 26 czerwca 2004 roku w żukowie udało się odnaleźć nieznany rękopis 
ks. Jana Gotfryda Borcka z charakterystycznym jego pismem50. Był on kapłanem 
i kaznodzieją w żukowie w latach 17441751, historykiem Kościoła pomorskie
go51.

50 Autora rękopisu przechowywanego w Muzeum Parafialnym w żukowie, rękopisu nie posiadającego 
strony tytułowej, wydanego przez o. W. Szołdrskiego jako tak zwane Miscellanea żukowskie („Nasza 
Przeszłość”, 6: 1957, s. 327377), zidentyfikował dr Jacek Kowalkowski z Poznania. 

51 J. Kowalkowski, Ksiądz Jan Gotfryd Bork (1717-1772) – nowe fakty z życia i twórczości, „Studia 
Pelplińskie”, 30: 2000, s. 69101. 

Rękopis ks. Jana G. Borcka w Muzeum Parafialnym w żukowie
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Jego dzieło jest niezmiernie cennym materiałem archiwalnym, w którym po
dane są między innymi informacje o długości życia zakonnic w tym zgromadzeniu. 
Z adnotacji tych dowiadujemy się, że Katarzyna Janowska była w zestawieniu  
ks. Borcka czwartą z kolei najdłużej żyjącą zakonnicą żukowską, jak widać na 
zamieszczonej powyżej ilustracji52. Rodzice Katarzyny oraz jej brat Michał byli 
dobroczyńcami tegoż klasztoru, co zostało odnotowane w znanych nam już źró
dłach i publikacji M. Perlbacha. W Muzeum Parafialnym w żukowie znajduje się 
też inny rękopis z epoki, na bazie którego Max Perlbach wydał w Gdańsku 1906 
roku jakże często cytowaną i znaną publikację Das Totenbuch des Prämonstra-
tenserinnen-Klosters Zuckau bei Danzig53. Poniżej zamieszczam wycinek zdjęcia 
strony z oryginału nekrologu żukowskiego, gdzie wymienieni są między innymi 
Janowscy jako dobrodzieje klasztoru żukowskiego54. 

Dobroczyńcy zakonu żukowskiego w nekrologu norbertanek żukowskich 

Poniżej przedstawiam rodziców i rodzeństwo Katarzyny Janowskiej w formie 
drzewa genealogicznego. 

Janowski Kazimierz Jan herbu własnego 
wójt klasztoru kartuskiego

† 22 I 1689
∞ Barbara (Anna Puzdrowska)

† 19 II 1689

Michał   Tomasz Karol Katarzyna
Kazimierz   Ignacy  Eleonora
† 28 X 1724 † 1725 † 1733 † 1 II 1744
wójt klasztoru   pleban lignowski  norbertanka 
kartuzów w K.  dziekan gniewski

Tablica 2. Fragment tablicy genealogicznej Janowskich herbu własnego

52 Muzeum Parafialne w żukowie (dalej: MPż), [J. G. Borck], rękopis (brak sygn.), s. 58; W. Szołdrski, 
Miscellanea żukowskie..., s. 342, nr 47.

53 Źródło to odnalazłem w Muzeum Parafialnym w żukowie.
54 MPż, rękopis (brak sygnatury i paginacji), Martyrologium Romanum et Monologium klasztoru 

żukowskiego, papier, XVI, XVII do 1852 r. Zob. Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen-Klosters 
Zuckau bei Danzig, ... . s. 14.
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Szóstą osobą, która wstąpiła do stanu duchownego, a drugim dominikaninem 
był ks. rajmund Janowski również przeor tczewski55. Pierwsze śluby zakonne 
złożył 22 stycznia 1685 roku w Poznaniu56. Przeorem w Tczewie wybrany został 
21 czerwca 1704 roku przez Radę Prowincji57. Zmarł w 1705 roku w Tczewie58. 
Po raz pierwszy spotykamy go przed Sądem Miejskim w Skarszewach dnia  
18 lutego 1693 roku, jako dominikanina konwentu gdańskiego59. Dokonał on 
wpisu do akt ławniczych w Skarszewach pozwu z Trybunału Piotrkowskiego 
przeciwko urzędnikom sądu grodzkiego skarszewskiego. Dzień później został 
dokonany kolejny wpis, kiedy stawili się ławnik Bartłomiej Bolle i Adrian Butti
cher pisarz skarszewski w imieniu swoim i nieobecnych ławników i przyjęli ze
znanie chłopa Macieja Piasecznego pod przysięgą przed urzędem, którego treści 
brak. Dokument ten został przez brata Rajmunda Janowskiego dominikanina 
podpisany60. W kolejnym akcie z 25 października 1697 roku występuje jako wika
riusz tutejszej parafii wraz z ks. Wilhelmem Kędzierskim plebanem godziszew
skim61 w sprawie o czary. Przed radą miasta ks. Rajmund Janowski, komendarz 
skarszewski, prowadził sprawę Anny Wodowej skazanej wcześniej i niesłusznie 
spalonej na stosie za czary. Zeznanie złożone przez nieboszczkę Katarzynę De
karkę, która wcześniej posądziła Annę Wodową o czary, były bezpodstawne  
i wymuszone na niej torturami. Przed swoją śmiercią, bojąc się wyroku boskiego, 
wszystkie zeznania odwołała. Również inni świadkowie tegoż procesu inkwizy
cyjnego zostali upomniani za fałszywe zeznania w sprawie Anny Wodowej62. Na 
kolejnych stronach ksiąg miejskich Skarszew spotykamy ks. Rajmunda Janow
skiego wielokrotnie, i tak dnia 11 lutego 1700 roku, ks. kan. Jan Jugowski udzie
la pełnomocnictwa ks. wikaremu Janowskiemu w sprawie przeciw majstrowi Börg 
Drewes przed sądem miejskim w Skarszewach. Ks. Janowski przedłożył pisemną 
skargę przeciw oskarżonemu, który stawił się osobiście w sądzie i odpowiadał na 
zarzuty. Przed sądem inkwizycyjnym ma zapaść zatwierdzenie wyroku dnia  

55 Archiwum Ojców Dominikanów w Krakowie (dalej: AODK), sygn. Pr. (Prowincja ruska) 35, s. 293. 
Porównaj G. Kloskowski, Nekrolog Dominikanów z Gdańska i Tczewa, „Miesięcznik Archidiecezji 
Gdańskiej”, R. 51: 2007, nr 79, s. 412: „1705, NN – RP Janowski Rajmundus Prior”. 

56 AODK, sygn. Pp. (Prowincja polska) 76, s. 31v.
57 AODK, Kartoteka. Erazm Świątkiewicz urzędu przeora tczewskiego nie przyjął, dlatego Rada Prowin

cji wybrała nowym przeorem Rajmunda Janowskiego.
58 Tamże... . Według akt kapituły zmarł pomiędzy 20 września 1704 a 10 września 1707 roku.
59 APG, sygn. 520/6 (Księgi miasta Skarszew), s. 194v195.
60 Tamże, s. 194v.
61 Tamże, s. 154: „In sonderzeit aber der Ehrwürdigen P[ater] Wihelmy Kędzirsky Godsischauscher Pfarr 

Herren, (...) Raymundi Janowsky dieser Stadt Pfarr Kirchen vicary des testium…”. Zob. też T. Nowi
cki, Słownik biograficzny rządców parafii..., s. 98: „... był cystersem z Lądu. Od 1690 do 1710 roku 
był plebanem w Godziszewie”.

62 APG, Księgi miasta Skarszew, sygn. 520/21, s. 158. Ostatnio o procesach czarownic na podstawie 
ksiąg miejskich Skarszew od końca XVII wieku, jednak bez powyższego procesu, pisał J. Wijaczka, 
Procesy o czary przed sądami miejskim i wojewodzińskim w Skarszewach w końcu XVII i w pierwszej 
połowie XVIII wieku, [w:] Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo – 
społeczeństwo – kultura, pod red. B. Dybasia i D. Makiłły, Toruń 2003, s. 81104. 
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18 lutego tegoż roku63. Dnia 25 listopada 1700 roku przed sądem wojewody po
morskiego stawił się ojciec Rajmund Janowski jako pełnomocnik opata pelpliń
skiego Jerzego Skoroszewskiego z dokumentem, w którym mowa o dobrym 
słudze, szlachetnym Wawrzyńcu Brandcie, generale wojsk królewskich64.

Księgi miasta Skarszew (APG, sygn. 520/21, s. 189v.)

Ksiądz Rajmund Janowski pełnił funkcję wikariusza oraz komendarza skar
szewskiego w latach 16971705. W księgach miejskich występował w spra wach 
o czary, rozboje i dłużników kościoła skarszewskiego, którzy nie byli wstanie 
spłacić swoich należności w ustalonym terminie65. Proboszczem w tym czasie był 
ks. kan. Jan Jugowski66. O dziwo, cztery lata później, po śmierci Rajmunda Ja
nowskiego (†1705), Jugowski przyjął na wikariusza Karola Ignacego Janowskie
go67, o którym piszę poniżej. Jakie było pokrewieństwo pomiędzy tymi kapłanami, 
dzisiaj jeszcze nie wiemy, co odnosi się również do wyżej opisanego Augustyna 
Janowskiego przeora dominikanów tczewskich.

Kolejna osoba duchowną, której postać jest częściowo znana z publikacji, to 
ojciec kazimierz szymon Janowski cysters oliwski, syn Michała i Agnieszki68. 
życie tego zakonnika było niezmiernie burzliwe i zostało częściowo udoku men
towane69. Kazimierz urodził się 1695 roku w Patułach, został ochrzczony 14 wrze
śnia 1695 roku przez proboszcza goręczyńskiego Jana Jerzego Bryzowicza70. Jako 

63 APG, Księgi miasta Skarszew, sygn. 520/21, s. 188.
64 ADP, Monastica, Pelplin Cystersi 12, s. 4041v.
65 APG, Księgi miasta Skarszew, sygn. 520/21, s. 154161v; s. 188189; s. 210v211; s. 231232v;  

s. 237v; s. 259260v; s. 266v267v.
66 ADW, S. Chodyński, Katalog prałatów i kanoników włocławskich, Włocławek 1914 (rkps), s. 346350. 

Zob. też T. Nowicki, Słownik biograficzny rządców parafii..., s. 9394.
67 ADP, Acta Consistorii Gedanensis (1700–1709), sygn. G 23, k. 815.
68 Annales monasterii Olivensis Ord. Cist., wyd. P. Czaplewski, „Fontes”, 20: 1917, s. 532.
69 A. Lubomski, Die Mönche von Oliva, SonderAbdruck, brak miejsca wydania i roku, s. 74, nr 264: 

Casimirus Janowski.
70 ADP, Monastica, Kartuzy 10 (Documenta Varia), s. 235: „d. 14 Sept: Georg Joan. Bryzewicz Par. 

Goręczyn. primum infantem baptizavit” – tu, według G. Schwengla ks. J. Bryzewicz po raz pierwszy 
udziela chrztu 14 września 1695 roku w parafii goręczyńskiej, co oznaczałoby, że Kazimierz Janowski 
był jego pierwszym ochrzczonym dzieckiem.
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rodzice chrzestni zostali wymienieni dziedzic Rąt Adam Gabriel Lniski i dziedzic 
Małego Klincza Stanisław Jerzy Powalski71. Początek jego edukacji miał miejsce 
z pewnością w szkole przyklasztornej w Kartuzach, gdzie ojciec Kazimierza, 
Michał Janowski, sprawował urząd wójta klasztornego, jak i wcześniej jego ojciec 
Kazimierz Janowski, którego nasz cysters był wnukiem i imiennikiem72. We wrześ
niu 1711 roku w wieku 16 lat znalazł się w spisie uczniów kolegium jezuickiego 
w Braniewie jako pochodzący z woj. pomorskiego syn Michała i Agnieszki73. 
Czte ry lata później 11 października 1715 roku przybył do seminarium duchowne
go w Chełmnie „Wielebny Pan Kazimierz Janowski, szlachetny kleryk, syn staro
sty chełmskiego [Chełmu Gdańskiego], prepozyt lipnowski w diecezji włocławskiej74 
mający dwuletnie studia teologiczne”75. Kolejną wzmiankę o Kazimierzu Janow
skim odnotowano 11 listopada 1719 roku, kiedy to wizytator Mikołaj Antoni 
Łukomski ostrzega go w obecności braci zakonnych, by zmienił swoje zacho wanie, 
gdyż prawie wszyscy bracia się na niego uskarżali, że pije, jest opryskliwy i obra
ża swoją mową innych braci76. Dzięki miłosierdziu ojców cystersów w Szczyrzy
cach został tam przeniesiony. Groziła mu kara więzienia, gdyby nie zmienił 
swego postępowania77. W zbiorach biblioteki seminaryjnej w Pelplinie zachował 
się manuskrypt z adnotacją łacińską Fra[tris] Casimiri Janowski Pro[fessi] Ol[i-
vensis] Sa[cri] Or[dinis] Cist[erciensis], który był prywatną własnością Kazimie
rza Janowskiego. Były to ćwiczenia duchowne dla młodszych zakonników. 
Ksią żkę tę podarował Kazimierz Wojciechowi Leskiemu w Pelplinie w 1723 roku78. 
Po śmierci swojego ojca, Michała Janowskiego († 28 X 1725), którego osoba była 
znana w sądach grodzkich i królewskich, jak również miała wysokie wpływy  
w polskiej armii79, oraz wielokrotnie reprezentowała zakon cystersów oliwskich 
i pelplińskich80, syn jego Kazimierz złożył podanie o odwołanie swoich ślubów 
zakonnych w domu prowincjała wągrowieckiego z prośbą o wystąpienie z zakonu. 

71 ADP, Spuścizna archiwalna po ks. Alfonsie Mańkowskim, z. 19, s. 17. 
72 S. J. v. Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Michał Janowski... , s. 156158. 
73 G. Lühr, Die Schüler des Braunsberger Gymnasiums von 1694 bis 1776 nach dem Album Scholasticum 

Braunsbergense, „Monumenta Historiae Warmiensis”, 12: 1934, s. 61, nr 1283.
74 Parafia Lipiny (Lippensis) w diecezji płockiej, por. S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypo-

spolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006, s. 130 i 273.
75 ADP, Sem 16 – ad 1677, s. 82: „Reverendissimus Dominus Casimirus Janowski Nobilis Clericus filius 

Capitanei Stolcemburiensis Praepositus Lippensis Diaecesis Wladislauiensis duorum annorum theo
logiae venit ad Seminarium 11 Octobris”.

76 A. Lubomski, Die Mönche von Oliva…, s. 74.
77 Tamże, s. 74.
78 ADP – Biblioteka seminaryjna, Exercitia tyronum religiosorum per duodecim menses distributa quintu-

pliciter, sygn. 430 (342), s. 2: „A subscripto iste liber donatus est mihi, Pelplini Anno 1723 F. A. Leski 
mp”. Wojciech Leski przyszły biskup chełmiński (17471758) w owym czasie (1723) wstąpił do za
konu pelplińskiego, zob. Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 844: „Do zakonu wstąpił 
1723 w Pelplinie, gdzie studiował filozofię i teologię”. Zob. też P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce 
w latach 965-1999 Słownik biograficzny, Warszawa 2000, kol. 244.

79 A. Lubomski, Die Mönche von Oliva…, s. 74. Zob. Annales monasterii Olivensis…, s. 532.
80 ADP, Monastica, Pelplin Cystersi, sygn. P 12, s. 2727v; P 68, s. 274276v, s. 281282, s. 288289,  

s. 290292. 
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Prowincjał odrzucił jego prośbę, podkreślając ważność jego ślubów. Jednakże 
dano mu możliwość odwołania się do Rzymu od powyższej decyzji w odpowied
nim miejscu, czego jednakże Kazimierz nie uczynił81. Po nieudanej próbie wystą
pienia z zakonu dostał zgodę od swojego przełożonego – przeora na przeniesienie 
do innego klasztoru. W ciągu niespełna trzech lat był prawie we wszystkich pol
skich klasztorach, jednak nigdzie nie znalazł swojego miejsca. W dniu 15 listopa
da 1736 roku znalazł się na liście zakonników oliwskich jako RP. Casimirus 
Janowski refectorarius”82. W tym domu zakonnym był jeszcze 1 lipca 1739 roku, 
jak wynika z wypisów ks. P. Czaplewskiego, z których dowiadujemy się, że w tym 
dniu zebrali się Przewielebni Ojcowie w osobach:

Br. Iwo Roweder przeor oliwski83, 
Br. Tobiasz starszy,
Br. Krzysztof przewodniczący,
Br. Henryk opiekun spichlerza ,
Br. Kilian komendarz u św. Jakuba,
Br. Maurus podprzeor,
Br. Onufry aptekarz,
Br. Urban opiekun spiżarni i kierownik młyna,
Br. Augustyn archiwista. 
Na tej radzie, dotyczącej całego konwentu, podjęto decyzję, aby profes Kazi

mierz Janowski został wysłany do klasztoru w Ciemnej Dolinie. Ustalono zakup 
konia i wozu oraz niezbędnych rzeczy do drogi84. Dnia 3 września 1739 roku 
Zaleski85 wysłał Kazimierza Janowskiego, jako komisarza zakonu, do nowo zało
żonego klasztoru cystersów w Kimbarówce na skraju litewskiej granicy86. Miał 
być tam kantorem, ale i tu jego osoba nie była mile widziana, gdyż jego niespo
kojna natura oraz ostry język i łamanie reguły zakonnej, były nie do zniesienia  
i dlatego został przegoniony. Bez czekania na odwołanie Kazimierz wyruszył  
w drogę powrotną do Oliwy. I tak w dniu 21 lipca 1740 roku zjawił się ku prze
rażeniu braci zakonnych w progach klasztoru oliwskiego. Z podróży powrócił bez 

81 A. Lubomski, Die Mönche von Oliva…, s. 74. 
82 Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, sygn. Ms. Boruss. Fol. 630, s. 205208. Zob. też 

Biblioteka Gdańska – PAN, sygn. Ms. 5864: A. Lubomski, Dzieje Klasztoru Cystersów w Oliwie, cz. 
2, pkt. 6: Die Zahl der Mönche Olivas, s. 178180. 

83 BG PAN, sygn. Ms. 5864: A. Lubomski, Dzieje Klasztoru Cystersów w Oliwie, cz. 2, pkt. 5: Die 
Prioren Olivas, s. 69163.

84 ADP, Monastica, GdańskOliwa – Cystersi 3: Ks. P. Czaplewski, Odpisy z Biblioteki Miejskiej  
w Gdańsku, rękop. 1353, fol. 11-181, s. 7. Oryginał w BG PAN (Ms. 1353) zaginął.

85 Liber mortuorum monasterii Coronoviensis O. Cist., wyd. A. Mańkowski, „Fontes”, 25: 1931, s. 33. 
Ostatnio wydał G. Kloskowski, Nekrolog Cystersów z Oliwy, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”, 
R. 52: 2008, nr 13, s. 192.

86 Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 1446 – Kimbarówka, dawne opactwa cystersów i cysterek 
k. Mozyrza na Białorusi. Szerzej zob. R. Witkowski, Kimbarówka, [w:] Monasticon Cisterciense 
Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospoli-
tej, Poznań 1999, s. 129134.
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Lokalizacja klasztoru Cystersów w Kimbarówce (rys. P. Orzechowski)

swojego poprzedniego wyposażenia, gdyż w Warszawie oddał flisakom resztę 
swojego wyposażenia za przewóz tratwą do Gdańska, ale i to nie wystarczyło, bo 
bracia musieli dopłacić im jeszcze 3,5 guldena87. W dniu 26 marca 1741 roku 
Kazimierz Janowski pełnił urząd Procurator causarum. Funkcja ta była związana 
z częstymi terminami sądowymi i podróżami, co dawało nadzieję ojcom cystersom, 
że ich brat Kazimierz znajdzie swoje miejsce i będzie wreszcie pomocny, i nie 
będzie wywoływał niepokoju w domu zakonnym88. Jak wynika z nekrologu ko
ronowskiego, ostatnie lata swojego żywota spędził w Wągrowcu, gdzie zmarł  

87 Annales monasterii Olivensis…, s. 612.
88 APG, sygn. 940/412, s. 122, „Procurator Causarum – P. Casimirus”.
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9 marca 1746 roku89. Niezrozumiałe jest, dlaczego Kazimierz, który zmarł  
w Wągrowcu, nie został odnotowany w tamtejszym nekrologu90. W domu prowin
cjonalnym w Mogile nekrolog również nie ujawnia faktu jego zgonu91.

Nowe informacje o osobie Kazimierza Janowskiego zostały odnotowane w ne
krologu pelplińskim, gdzie podano oprócz jego śmierci informację, że był 23 lata 
zakonnikiem oraz 12 lat kapłanem i zmarł mając ok. 42 lata92. Wszystkie te informa
cje są niezgodne z faktami, które zostały powyżej udowodnione. Kazimierz Janow
ski był cystersem co najmniej 27 lat i w chwili zgonu liczył 51 lat. W nekrologu 
oliwskim pod datą dzienną 9 marca zapisano, że Kazimierz [Janowski] zakonnik  
i kapłan zmarł w Wągrowcu i tam został pochowany 9 marca 1746 roku93.

ósmą osobą duchowną, której znikome ślady udało się ustalić, był ojciec Lu-
dwik Janowski franciszkaninreformat. Był on synem Michała Janowskiego 
i Katarzyny (Teresa) Gleisenówny Dorengowskiej herbu własnego (Dwie Trąby)94. 
Ludwik Janowski urodził się w 1713 roku na Zaspie (obecnie dzielnica Gdańska). 
Tegoż roku, dnia 7 maja, ojciec Tobiasz [Pukel] zakonnik oliwski95 udzielił mu 
chrztu, rodzicami chrzestnymi byli Antoni Preis i Sara Hantenlschi96. W swym 
niedługim życiu pełnił funkcję przełożonego Prowincji Wielkopolskiej Ojców 
Reformatów oraz gwardiana i lektora filozofii i teologii w kilku klasztorach97. 
W dokumencie z dnia 30 lipca 1748 roku, zatwierdzającym regułę Bractwa pol
skiego i niemieckiego Drogi Krzyżowej w Chełmie Gdańskim, wśród osób pod
pisujących tenże dokument na piątej pozycji występuje brat Ludwik Janowski. 
Zmarł 20 lutego 1752 roku w Warszawie i tam został pochowany98. Należy jeszcze 

89 ADP, Liber mortuorum, sygn. Koronowo 3 (12531810), s. 10. Zob. też Liber mortuorum monasterii..., 
s. 37. 

90 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Wągrowiec – Cystersi, sygn. Aż 4/14: [Kalendarz zmarłych 
zakonników, ich rodzin i benefaktorów klasztoru w Wągrowcu, XVIXVIII w.], s. 68. Pod datą dzienną 
9 marca brak wpisu zgonu Kazimierza Janowskiego. 

91 Nekrolog Klasztoru Mogilskiego, rękp. 858, s. 37. Również pod datą dzienną 9 marca brak wpisu 
zgonu Kazimierza Janowskiego.

92 ADP – Biblioteka Seminarium Duchownego, Nekrologium (1220-1826), sygn. 310 (631), s. 78. Źródło 
to otrzymałem dzięki uprzejmości Grzegorza Kloskowskiego, który odszukał w rękopisie pelplińskim 
i przekazał mi tą informację. Tą drogą składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.

93 G. Kloskowski, Nekrolog Cystersów... , s. 193.
94 J. Kowalkowski, Małżeństwo Józefa Wybickiego i Kunegundy Drwęskiej w latach 1773-1775, „Gene

alogia. Studia i Materiały Historyczne” 5: 1995, s. 73. W artykule tym J. Kowalkowski podaje, że 
siostra Teresy, żony Michała Janowskiego, była babką Józefa Wybickiego autora Hymnu Narodowego. 
Z tego wynika, że potomkowie Teresy i Michała Janowskich byli z nim spokrewnieni. Zob. też tamże, 
s. 74, Tablica 1: Przodkowie Józefa Wybickiego, gdzie mamy wizerunek herbu Dorengowskich Dwie 
Trąby.

95 A. Lubomski, Die Mönche von Oliva…, s. 6364: „… Pfarrer an St. Jakub in Oliva… „
96 AAG, Księgi metrykalne, sygn. D 128 (Parafia Oliwa), 7 Maja 1713 r.
97 J. Wendland, Aus der Geschichte der Königlich-Preußischen Immediatstadt Stolzenberg bei Danzig, 

„Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins”, 73: 1937, s. 171207; ks. G. Trybalski, Klasztor 
Ojców Reformatów w Gdańsku Chełmie w latach 1666-1813, „Pietas et Studium”, R. 5:1966, nr 3,  
s. 157174.

98 KKT, rkps TN 63 (Akta Bractwa Drogi Krzyżowej w Stolzemberku), s. 4657: „Fr[ater] Ludovicus 
Janowski P. P. et Descriptor STL mpp.”
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dodać, że dobroczyńcami tego zakonu byli: Michał Janowski, wieloletni starosta 
Chełmu Gdańskiego99, ojciec Ludwika i ks. Karol Janowski proboszcz lignowski 
i brat rodzony Michała Janowskiego, który w swoim testamencie zapisał ojcom 
reformatom 100 florenów100. Poniżej w formie drzewa genealogicznego rodzice 
i rodzeństwo braci Kazimierza i Ludwika Janowskich.

Michał Kazimierz Janowski h. własnego
starosta stolzenberski

wójt klasztoru kartuskiego
† 28 X 1724 

∞ 1. przed 1692 Agnieszka † 29 V 1702
∞ 2. 1703 Agnieszka

∞ 3. przed 1713 Teresa Doręgowska h. własnego
          1           1      2      2  2     3        3     3

Stanisław  Kazimierz  Jan  Anton  Jakub  Ludwik  Wojciech  Franciszek 
 Szymon  Paweł   Zygmunt   Piotr 
* N.N.  * 14 IX 1695  * 1704  * N.N  * 1705  * 7 V 1713  * 9 IV 1717  * 3 IV 1719
 † 9 III 1746   † 1 VI 1762  † 5 VII 1705  reformat  † 25 IV 1717
 cysters  ∞
   Anna 
   Puttkamer 

Tablica 3. Fragment tablicy genealogicznej Janowskich herbu własnego

Jako następną osobę duchowną pragnę przedstawić ks. karola ignacego 
Janow skiego, proboszcza lignowskiego i dziekana gniewskiego101. Jest on kapła
nem występującym w przekazach historycznych, lecz informacje o nim są skąpe. 
W zbiorach rodzinnych udało się zgromadzić dużą ilość materiałów do życiorysu 
tego kapłana102, co skłoniło mnie do napisania obszerniejszego biogramu, który 
ukaże się w późniejszym czasie w „Studiach Pelplińskich”. Obecnie podaję jedy
nie pokrótce najistotniejsze fakty z jego życia. Był synem Kazimierza i Anny 
Janowskiej z Puzdrowskich. Data jego urodzenia jest nieznana, jedynie wiadomo, 
że pochodził z Kaszub, gdzie jego rodzice i rodzeństwo byli wielokrotnie odno
towani w księgach miejskich103. W aktach Konsystorza Gdańskiego dnia 19 lute
go 1709 roku otrzymał prowizję na wikariat w Skarszewach od Jana Kazimierza 

99 ADP, Monastica, Kartuzy 20: Regestrum coadiutoris F. G. Schwengel 1724–1727, s. 130: Capitalia 
– „MD. Janowski”. Zob. też S. J. v. Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Michał Janowski..., 
s. 175. 

100 ADW, ABKP, nr 37 (49), k. 36. 
101 T. Nowicki, Słownik biograficzny rządców parafii... , s. 90.
102 Na podstawie dokumentów i metryk zebranych podczas kwerend przez autora niniejszego opracowa

nia.
103 S. J. v. Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Michał Janowski... , s. 157158.
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Jugowskiego104. W dniu 1 maja 1712 roku występuje jako komendarz w kościele 
św. Jakuba w Lęborku105. Na podstawie zapisów w księdze metrykalnej w Lębor
ku Karol Janowski sprawował tam powinności duszpasterskie od 24 kwietnia 1712 
roku do co najmniej 1714 roku. Również na podstawie ksiąg metrykalnych  
z parafii Wielkie Walichnowy wiadomo, że był proboszczem lignowskim przed 
27 listopada 1717 roku106. Według T. Nowickiego, plebanem w parafii Lignowy 
był od 1716 roku aż do śmierci. Wiadomo również, że sprawował urząd dziekana 
gniewskiego od 1720 roku107. Karol Janowski był aktywnym kapłanem, o czym 
świadczą liczne dokumenty (z pieczęcią herbową używaną przez Karola wielokro
tnie na przestrzeni kilkunastu lat), które, jak już nadmieniałem, ukażą się w odręb
nej publikacji. Zmarł po 25 sierpnia 1733 roku, jak dowiadujemy się z jego 
testamentu, który Karol Janowski własnoręcznie w tym dniu podpisał108. Karol 
Janowski jest dziewiątym duchownym, który pochodził z Pomorza i na nim muszę 
dziś poprzestać, gdyż pochodzenie i korzenie rodzinne pozostałych duszpasterzy 
w tym artykule są nie udokumentowane. Warto jeszcze nadmienić, że Karol  
w swoim testamencie zapisał kwotę 100 florenów dla każdego z niżej wymienio
nych klasztorów:

Konwentowi Ojców Reformatów w Chełmie Gdańskim, 
Konwentowi Ojców Bernardynów w Nowem,
Konwentowi Ojców Karmelitów w Gdańsku,
Konwentowi Ojców Dominikanów w Tczewie,
Konwentowi Ojców od Miłosierdzia w Gdańsku.
Benefaktorami klasztorów najczęściej bywali członkowie rodzin, których 

przed stawiciele rodu byli duchownymi w danym konwencie. W przypadku domi
nikanów tczewskich mieli Janowscy tam swoich przedstawicieli, których Karol 
Janowski z pewnością znał i był świadom ich przynależności rodzinnej. W Kon
wencie Reformatów w Chełmie Gdańskim miał swojego bratanka Ludwika Ja
nowskiego. Co do pozostałych konwentów stwierdzam, że jeszcze nie dotarłem 
do wielu materiałów źródłowych rozrzuconych po różnych archiwach, tak kościel
nych, jak i państwowych, by zebrać dane do wszystkich mi znanych duchownych 
o nazwisku Janowski w różnych konwentach.

Na zakończenie pragnę czytelnikom tylko wymienić Janowskich, których 
odnalazłem podczas kwerend archiwalnych, ale skąpa ilość materiałów źródłowych 
nie pozwala ich przypisać do rodziny Janowskich z Pomorza. Są to następujący 
duchowni:

104 T. Nowicki, Słownik biograficzny rządców parafii... , s. 9394.
105 ADP, Księgi metrykalne – w zbiorach archiwum znajduje się kopia księgi metrykalnej Parafii Św. 

Jakuba w Lęborku, (bez sygn.)
106 ADP, Księgi metrykalne, (Parafia Walichnowy Wielkie), s. 49. 
107 T. Nowicki, Słownik biograficzny rządców parafii... , s. 90.
108 ADW, ABKP, nr 37 (49), k. 3536v.
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Ojciec Paweł Janowski – franciszkanin konwentualny, gwardian chełmiński, 
o którym czytamy, że był wybitnym kaznodzieją109, lektorem filozofii w Pozna
niu110. W 1759 roku tenże Janowski wraz z gwardianem Gorczyńskim z Gdańska 
zapisał legat w wysokości 3000 tysięcy guldenów na klasztor Franciszkanów  
w Chełmnie111. Złożył hołd królowi pruskiemu w 1772 roku112. W aktach przecho
wywanych w Pelplinie, dotyczących konwentu w Chełmży spotykamy jego wła
snoręczne adnotacje113. Wyjaśnienie jego pochodzenia dziś nie jest możliwe  
z braku materiałów źródłowych, ale w przyszłości z pewnością uda się ustalić 
nowe fakty dotyczące jego osoby i rodziny. 

Ojciec Piotr Janowski – bernardyn, przeor w Gołańczy114. Święcenia subdia
konatu przyjął 4 czerwca 1754 roku115, diakonatu 22 lutego 1755 roku116, a świę
cenia kapłańskie 24 lutego 1755 roku117. Wymieniany był w wykazie księży 
promotorów i starszych Bractwa św. Anny w latach od 1777 do 1788 roku118. Zmarł 
20 kwietnia 1805 roku w wieku 75 lat119. W dniu dzisiejszym nie jestem w stanie 
dokładnie określić jego pochodzenia i przynależności rodzinnej. 

Ojciec dominik Janowski – dominikanin z Torunia120. Święcenia diakonatu 
otrzymał 25 kwietnia 1745 roku121 i prezbiteratu 1 maja 1745 roku122. Dnia 18 lis
topada 1750 roku jako profes konwentu w Płocku złożył egzamin i został studen
tem w Krakowie, gdzie studiował do 1753 roku. Zmarł 25 kwietnia 1768 roku 
w Płocku123.

Ojciec stanisław Janowski – franciszkanin konwentualny chełmiński, świę
cenia subdiakonatu przyjął 24 maja 1766 roku124. Również brak danych do  
niego.

109 Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, pod red. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego, Warszawa 
1981, s. 189.

110 Bibliografia Polżska, Stulecie XVXVIII, t. 18, Kraków 1901, s. 465466.
111 J. Seemann, Ueber das Franziskaner–Kloster in Culm, „Jahresbericht über das Königliche Katholische 

Progymnasium zu Neustadt in Westpreußen”, Neustadt in Westpreußen 1860, s. 15. 
112 E. v. żernickiSzeliga, Geschichte des Polnischen Adels. Nebst einem Anhange: Vasallen – liste des 

1772 Preussen huldigenden Polnischen Adels in Westpreussen, Hamburg 1905, s. 26.
113 ADP, Monastica, II Chełmża – franciszkanie. Liber Conventus Culmensis Ordinis Miniori Conventi 

S.P.N. Francisci 1741-1776, s. 1212v.
114 M. Bär, Westpreussen unter Friedrich dem Grossen, t. 2, Leipzig 1909, s. 777: Die Nachhuldigungen. 

4. Aus dem Nakeler Kreise: „Die Vollmacht ist durch den Guardian Petrus Janowski und 5 Mitglieder 
unterzeichnet”.

115 ADW, Akta sufraganów włocławskich i pomorskich (dalej: ASWłP), nr 09 (101), s. 26. 
116 Tamże, s. 27v.
117 Tamże.
118 Z. Malewski, Bydgostia Sacra, I. Bractwo św. Anny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1933, s. 50. Starsi 

Bractwa: 17771778 Piotr Janowski, Maciej Freylich; 17821783 Piotr Janowski; 17841788 Piotr 
Janowski, Andrzej Minior.

119 J. Kowalkowski, Spis pochowanych w klasztorze Bernardynów w Gołańczy (1712–1826) [w przygo
towaniu do druku].

120 ADP, Sem.16 – ad 1677, s. 90: „R. Dominicus Janowski Ordinis Praedicatorum”.
121 ADW, ASWłP, nr 09 (101), s. 12v: Subdiakon 19 grudnia 1744 roku.
122 Tamże.
123 AODK, Kartoteka. 
124 ADP, C 54a: Liber Ord. 17501824, s. 65. Święcenia otrzymał w Chełmży z rąk sufragana chełmińskiego 

Fabiana Franciszka Pląskowskiego bpa tytularnego Martyropolis.
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Ks. Bernard Janowski – Święcenia subdiakonatu otrzymał 9 stycznia 1752 
roku, diakonatu 16 stycznia 1752 i prezbiteratu 23 stycznia 1752 roku w Chełmży 
z rąk sufragana chełmińskiego Fabiana Franciszka Pląskowskiego bpa tytularne
go Martyropolis125. Święcenia kapłańskie otrzymał na podstawie prowizji na wi
kariat w katedrze w Chełmży. Instytucję na beneficjum w Kurzętniku otrzymał  
w 1764 roku. Zmarł w wieku 65 lat 9 grudnia 1792 roku jako prepozyt parafii Ku
rzętnik126.

Ojciec Florian Janowski – dominikanin z Gdańska. Śluby zakonne złożył  
8 maja 1710 roku w Gdańsku127. Wyjaśnienie pochodzenia tej osoby duchownej 
jest obecnie niemożliwe z braku materiałów źródłowych, które to są rozproszone 
po wielu archiwach w Polsce i poza granicami naszego kraju, w Berlinie czy też 
we Lwowie. 

Ks. anton norbert Janowski – augustianin, komendarz zakrzewski 1799 
1802128. W 1799 roku był odnotowany również w księdze metrykalnej Krajenki 
jako wikariusz129. Zapewne to on występuje wcześniej w akcie z dniu 26 listopa
da 1795 roku, kiedy wikariusz parafii czerskiej ks. Bonifacy Augustynowicz130 
udzielił sakramentu małżeństwa sławetnemu Michałowi Grabowiczowi i Agniesz
ce Kamrowskiej, których świadkami byli Anton von Janowski wraz z Simonem 
von Osowskim131. Chciałbym podkreślić, że w parafii czerskiej w tym czasie Ja
nowscy występowali wielokrotnie, co może świadczyć, że Anton von Janowski, 
był członkiem tej rodziny Janowskich, wywodzącej się z ziemi kaszubskiej.  
Z informacji zawartych w Fontesie XIXV dowiadujemy się, że był przyjęty  
w dniach 2330 lipca 1800 roku jako notariusz i pisarz w konsystorzu kamieńskim132. 
Również 23 lipca 1800 roku odnotowany jest jako urzędnik skarbowy tego konsy
storza133. Zmarł w 1807 roku w Barcinie jako wikariusz tej parafii134. 

125 ADP, C 54a: Liber Ord. 17501824, s. 5. 
126 ADP, C 67, s. 4041, 192193 i katalog zmarłych kapłanów (brak paginacji) nr 40. 
127 AODK, sygn. Pp.75, s. 68.
128 O. Goerke, Der Kreis Flatow, Gifhorn 1981, s. 323. L. BończaBystrzycki, Parafia katolicka świętej 

Marii Magdaleny w Zakrzewie (1821-1945), Koszalin 2005, s. 32. 
129 ADP, Spuścizna archiwalna po ks. Alfonsie Mańkowskim, z. 26, s. 91.
130 ADP, Księgi metrykalne, sygn. W 205 (Parafia Czersk), s. 218v. Dominikanin z konwentu gdańskiego, 

zmarł 9 marca 1796 – zob. G. Kloskowski, Nekrolog Dominikanów z Gdańska i Tczewa, Miesięcznik 
Archidiecezji Gdańskiej, R.51: 2007, nr 79, s. 412.

131 ADP, Księgi metrykalne, sygn. W 205 (Parafia Czersk), s. 218v.
132 Monumenta Vetustiora ad Archidiaconatum Camenensem Pertinentia, wydał P. Panske, „Fontes TNT” 

1115: 19071911, s. 566: „1800 23, et 30. Jul. Antonius Norbertus Janowski, Vicarius Zakrzeviensis, 
assumptus Notarius scribitur, …”

133 Tamże, s. 569: „23. Jul. 1800 A. N. Janowski Fiscalis, Notarius assumptus.”
134 „Elenchus Totius Cleri ArchDiaecesis Gnesnesis” 1808, s. 121. 
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Ks. aleksander Janowski – kanonik wolborski135. Prałatscholastyk kruszwic
ki w latach 16621678136, urząd ten objął po przejściu Piotra Mieszkowskiego na 
dziekana kruszwickiego. Zrezygnował dobrowolnie w 1678 roku. Po nim funkcję 
tę pełnił Teofil Grzembski137.

Ks. krzysztof Janowski – kanonik kruszwicki138, objął prebendę w Morzycach 
od 14 października 1686 i posiadał ją do 1702 roku139. Zmarł około 1702 roku140. 
Wice kantor katedry włocławskiej w latach 16881691, w latach 16831700 alta
rzysta141. Z akt konsystorza wynika, że był wikarym katedry włocławskiej już 
10 stycznia 1679 roku142. Kolejny zapis w tych aktach mamy z dnia 26 sierpnia 
1680 roku, kiedy to został odnotowany na urzędzie prokuratora 143.

Nowo odrestaurowany krużganek z XIV wieku  
w klasztorze benedyktynek w żarnowcu

135 S. Chodyński, Katalog prałatów i kanoników... , s. 616
136 ADW, ks. Antoni Fiutak, Prałaci i kanonicy kolegiaty kruszwickiej, maszynopis, s. 39. G. Kloskowski, 

Katalog prałatów i kanoników kruszwickich. [opracowanie przygotowywane jest do druku]. 
137 ADW, ABKP, nr 24 (39), s. 57: „6 XI 1662  Institutio ad Scholasteriam Ecclesia Collegiata. Crusuicien

sis. Aleksander Janowski Canonico Valboriensis, Preposito Falkoviensis”. Zob też w ABKP, nr 25 (40), 
s. 37.

138 ADW, S. Chodyński, Katalog prałatów i kanoników... , s. 187.
139 ADW, Akta konsystorza generalnego włocławskiego (dalej: Konsystorz) 24 (126), s. 67. W dniu 

14 październka 1686 roku został odnotowany jako kanonik kruszwicki. 
140 ADW, A. Fiutak, Prałaci i kanonicy... , s. 39.
141 Wikaryusze Katedry Włocławskiej (Collegium Vicariorum), z akt kapituły włocławskiej zebrał i spisał 

ks. Stanisław Chodyński, Włocławek 1912, s. 33, 34, 51 i 165. 
142 ADW, Konsystorz 24 (126), s. 15. 
143 Tamże, s. 17, s. 21. W ostatnich słowach chciałbym wspomnieć o wszechstronnej pomocy i cennych 

radach, uzyskanych dzięki uprzejmości ks. prof. Anastazego Nadolnego, któremu tą drogą pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania.

 




