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Znajduj cy si  w dziale personalnym poszyt, zawieraj cy akta ks. Wiktora 
Kr kowskiego1 jest jednym z siedmiuset XIX-wiecznych poszytów z dossier 
ksi y diecezji kujawsko-kaliskiej2, które przetrwały po og  archiwum diece-
zjalnego we Włocławku w nocy z 16 na 17 sierpnia 1920 r.3 Zawarte w nim 
dokumenty (11 pism) prezentuj  wybrane pod k tem działalno ci s du ko ciel-
nego fakty z ycia osoby, której post powanie mo e budzi  kontrowersje, 
jednak s  cennym przekazem dotycz cym ówczesnych stosunków panuj cych 
wewn trz kleru, wzajemnych relacji ksi y, obyczajowo ci i mentalno ci niektó-
rych reprezentantów tego stanu. Zachowane akta pozwalaj  poniek d odtworzy  
charakterystyczn , nietuzinkow  osobowo  przedstawiciela szeregowego 
duchowie stwa parafialnego. Pozostałe informacje biograficzne pochodz   
z około stu (w skali całego yciorysu) innych dokumentów, tj. akt stanu 
cywilnego, akt notarialnych, dzieka skich, konsystorskich oraz drukowanych 
publikacji ródłowych (schematyzmy)4.  

                                                 
* Piotr Szkutnik, mgr, asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu 

Łódzkiego. 
1 Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADWł), Akta diecezji kujawsko-kaliskiej, 

Archiwum Konsystorza Generalnego Włocławskiego, Akta personalne, Akta ks. Kr kowskiego 
Wiktora (1827–1880). 

2 ADWł, Akta diecezji kujawsko-kaliskiej. Archiwum Konsystorza Generalnego 
Włocławskiego. Akta personalne [inwentarz], oprac. W. Kujawski, Włocławek 2006. 

3 Z ci kich dni Włocławka, „Kronika Dyecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1920, R. 14, s. 246;  
S. Librowski, Sprawozdanie z działalno ci Archiwum Diecezjalnego we Włocławku 1945–1958, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1959, t. 1, z. 1, s. 152. 

4 Dokumentacj , b d c  podstaw  bada  biograficznych duchowie stwa omawia T. Nowicki, 
ródła do bada  biograficznych nad osiemnastowiecznym katolickim duchowie stwem 
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Publikowane w ostatnich latach yciorysy duchownych, urodzonych w pier-
wszej połowie XIX w., opisuj  wielu przedstawicieli duchowie stwa nie- 
pełni cego najwy szych godno ci ko cielnych. Opracowania biograficzne s  
jednak cz sto skoncentrowane na najwa niejszych wydarzeniach z ycia 
opisywanej jednostki5, nie zawsze omawiaj  szczegółowo jej drog  zawodow  
wobec braku odpowiednich przekazów lub te  z powodu ich niekompletnego 
wykorzystania. yciorysy s  zamieszczane np. jako prezentacja sylwetki autora 
publikowanego przekazu epistolograficznego, stanowi cego rdze  narracji6, 
b d  te  opieraj  si  w du ym stopniu na przekazach o charakterze 
pami tnikarskim czy kronikarskim7. Artykuły, dotycz ce jednej postaci, cz sto 
przybieraj  posta  biogramów, co wi e si  z ich niewielk  obj to ci . 
Szczególnie w przypadku prac opisuj cych wielu ksi y, yciorysy s  zwi złe  
i krótkie8. Wnikliwie opracowane biografie duchownych dotycz  najcz ciej 
jednostek wybitnych, zasłu onych za ycia i wyró nionych równie  po miert-
nie9. Zrekonstruowany yciorys ks. Kr kowskiego wydaje si  przy nich do  
obszerny i interesuj cy, bior c pod uwag  niewysoki status zawodowy tej osoby. 

Koneksje rodzinne ks. Kr kowskiego z Szadkiem oraz praca duszpasterska  
w o ciennej parafii wi  jego osob  z ziemi  szadkowsk  w okresie zapewne 
najwi kszej yciowej aktywno ci tej postaci. W podtytule niniejszego tekstu nie-
przypadkowo podano urz d i probostwo, które ks. Kr kowski dzier ył najdłu ej, 
spo ród ł cznie kilkunastu parafii, w których pracował.  

Ks. Kr kowski prawdopodobnie wpłyn ł w du ym stopniu na decyzje 
zwi zane z migracj  i wyborem nowego miejsca zamieszkania swych krewnych. 
Był silnie przywi zany do rodziny, jego działania dowodziły, e pomoc 
udzielana swym najbli szym była dla niego priorytetem. Doradzał w podejmo-

                                                                                                                         
parafialnym, „Studia Archiwalne” 2004, t. 1, s. 101–107. Dla XIX w. katalog tych ródeł mo na 
poszerzy  m. in. o wy ej wymienione teczki personalne, akta stanu cywilnego i notarialne. 

5 Zob. m. in. W. Wla lak, Działalno  o wiatowa ks. Ludwika Zaborskiego w powiecie 
pilickim (1817–1821), „Nasza Przeszło ” 2006, t. 105, s. 141–162; Cz. Maziejuk, Ksi dz Józef 
Mleczek (1827–1891) – proboszcz bialski, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2006, nr 1, s. 7–17. 

6 Zob. m. in. W. Caban, Nieznane listy ksi dza Krzysztofa Szwermickiego z Syberii, „Almanach 
Historyczny” 2004, t. 6, s. 415–423; E. Niebelski, Nieznane listy rodzinne do zesła ca z 1863 roku 
ksi dza Leopolda Zgodzi skiego, „Almanach Historyczny” 2004, t. 6, s. 425–437.  

7 Zob. m. in. K. Rulka, Powszednie fascynacje i kłopoty ks. Floriana Kosi skiego, 
włocławskiego dostojnika ko cielnego drugiej połowy XIX wieku, „Zapiski Kujawsko-
Dobrzy skie” 2006, t. 21, s. 111–128. 

8 Zob. m. in. Cz. Pest, Proboszczowie parafii w. Trójcy w Strzelnie w latach 1837–1918, 
„Ziemia Kujawska” 2000/2001, t. 14, s. 75–96; T. Szugalski, Proboszczowie i komendarze pilscy 
w latach 1815–1914, „Studia Koszali sko-Kołobrzeskie” 2001, nr 6, s. 155–162; W. Wla lak, 
Duchowie stwo parafii Rz nia w okresie niewoli narodowej, „Cz stochowskie Studia 
Teologiczne” 2006, t. 34, s. 227–238. 

9 Zob. np. J. Dybiec, Ł. Kamykowski, A. Kubi  i in. (red.), wi ty Józef Sebastian Pelczar 
(1842–1924) rektor Uniwersytetu Jagiello skiego i biskup przemyski, Kraków 2005. 
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waniu najwa niejszych decyzji yciowych rodze stwa, w których realizacji 
uczestniczył. Zapewne spowodował po rednio, e jego najbli si krewni osiedlili 
si  w Szadku. Błogosławił np. zwi zek mał e ski siostry Antoniny z Julianem 
Godzi skim, którzy s  przodkami wielu obecnych mieszka ców tej miejsco-
wo ci. Decyzja taka, cho  w minimalnym stopniu, wpłyn ła na wzbogacenie 
mieszcza stwa o nowy element napływowy oraz na pó niejszy i obecny kształt 
demograficzny miasteczka10.  

W opisanym poni ej okresie ycia ks. Kr kowski nie przebywał jeszcze  
w rejonie Szadku, co wynikało poniek d z praktyki zwi zanej z jego powoła-
niem i wykonywanym zawodem. Przebieg kariery duchownego zwykle wyzna-
czały cz ste nieraz zmiany miejsca pracy, szczególnie w okresie wikariatu, co 
wi zało si  z pobytem w ró nych parafiach w obr bie diecezji. Do wiadczenia 
zdobyte w tym czasie, procentowały jednak pó niej, gdy pracował ju  w 
dekanacie szadkowskim. 

Wiktor Kr kowski urodził si  w D browicach. Przyszedł na wiat 4 wrze nia 
1827 r. o godzinie 9 wieczór (zob. fot. 1). Był synem szewca Jana i Barbary  
z Hanikowskich mał onków Kr kowskich, zamieszkałych w D browicach.  

 

Fot. 1. Akt urodzenia ks. Wiktora Kr kowskiego.  
ródło: APŁ, Akta USC D browice, sygn. 29, Akta urodze  nr 80 

Urodził si  jako najstarsze dziecko spo ród o miorga rodze stwa. Wiktor miał 
pi ciu braci (Kajetana, Franciszka, Ksawerego, Seweryna i Ignacego) i dwie 
siostry (Mariann  i Antonin ). Ró nica wieku mi dzy nim a najmłodszym 
dzieckiem z rodze stwa, urodzonym w 1849 r., wynosiła a  21 i pół roku. 
Najmłodsi bracia Wiktora (Ksawery, Seweryn i Ignacy) przyszli na wiat  
                                                 

10 Posta  ks. W. Kr kowskiego była ju  wzmiankowana w artykule omawiaj cym kr g 
rodzinny jego szwagra. Zob. P. Szkutnik, Julian Godzi ski (1840–1913) yciorys wójta Szadku, 
„Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3, s. 35–54. 
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w czasie, gdy był on ju  poza domem rodzinnym. Jednak ł czyła ich do  silna 
wi  emocjonalna. Starsze stwo Wiktora rzutowało równie  na zakres jego 
przyszłych rodzinnych obowi zków. Jako najstarszy stał si  naturalnym 
opiekunem młodszego rodze stwa, jak równie  matki, ju  przed mierci  swego 
ojca. Wiktor, wychodz c z domu i pod aj c szlakiem kariery ko cielnej, zabrał 
ze sob  w t  podró  dom rodzinny, a ci lej jego mieszka ców.  

Ojciec ks. Kr kowskiego zadbał o szybk  rejestracj  faktu urodzenia syna  
w aktach stanu cywilnego i zarazem o dopełnienie sakramentu chrztu wi tego. 
Ju  o 6 rano nast pnego dnia, tj. 5 wrze nia 1827 r., zło ył zeznanie przed 
urz dnikiem stanu cywilnego oraz proboszczem parafii D browice ks.  
J. Guzowskim. Jednocze nie odbył si  chrzest dziecka, maj cego dopiero  
9 godzin ycia. wiadkiem zapisanym w akcie urodzenia i jednocze nie chrze-
stnym został Marcin Dominowski zamieszkały w D browicach, licz cy 
wówczas 34 lata, który był szewcem, a zatem koleg  po fachu ojca dziecka. 
Ojciec Wiktora, imaj cy si  ró nych miejskich zawodów, był nie tylko 
szewcem, ale równie  kramarzem, a nast pnie wła cicielem gospodarstwa 
rolnego w D browicach. Drugim wiadkiem był Antoni Dominowski, licz cy  
70 lat gospodarz z D browic, zapewne ojciec Marcina. A. i M. Dominowscy 
nale eli do najbli szego kr gu towarzyskiego mał onków Kr kowskich, 
wyst puj  jako wiadkowie równie  w ich akcie lubu. Matk  chrzestn  Wiktora 
została Marianna Majewska. M. Dominowski jako jedyny, obok urz dnika stanu 
cywilnego, podpisał akt. Pozostali wymienieni w akcie, w tym ojciec dziecka, 
byli niepi mienni11. 

Jako najstarsze dziecko z rodze stwa, Wiktor był wychowywany przez 
młodych rodziców. Matka w chwili jego narodzin miała 21 lat, a ojciec 26 lat.  

W dzieci stwie Wiktor wraz z rodzicami przetrwał epidemi  cholery, 
panuj c  w D browicach w sierpniu 1831 r.12 Jego ojciec z tego powodu 
zaniechał osobistego stawienia si  przed urz dnikiem stanu cywilnego, by 
zarejestrowa  nowo narodzonego młodszego syna Kajetana. Prawdopodobnie 
ofiar  zarazy padła babka macierzysta Wiktora, Tekla Hanikowska. Zmarła  
w D browicach 22 sierpnia 1831 r. w wieku 50 lat13. Dziadków ojczystych  
W. Kr kowski nie mógł zna  osobi cie, poniewa  umarli przed jego narodze-
niem. Jego najdłu ej yj cy dziadek (macierzysty) Antoni Hanikowski zmarł po 
sierpniu 1831 r.  

                                                 
11 Archiwum Pa stwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta Urz du Stanu Cywilnego (dalej: USC) 

D browice, sygn. 29, Akta urodze  nr 80.  
12 Choroba zaka na zebrała do  obfite niwo w parafii. Ogólnie w 1831 r. zmarło 205 osób, 

czyli 2 razy wi cej ni  w roku poprzednim, tj. w 1830, kiedy odnotowano 101 zgonów (por. KP 
D browice, Ksi ga zmarłych 1826–1837, k. 67–118). 

13 APŁ, Akta USC D browice, sygn. 34, Akta zgonów nr 148. 
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Jan Kr kowski nie był pi mienny, ale zadbał o podstawowe przynajmniej 
wykształcenie swych dzieci. W rodzinie Wiktora umiej tno  pisania czy przy-
najmniej podpisywania si  była znana w poprzednich generacjach. Dowodzi 
tego wy ej wspomniany autograf A. Hanikowskiego (wspomniany w aneksie 
artykułu). Poza Wiktorem, co najmniej elementy edukacji w zakresie podpi-
sywania si  przyswoili na pewno jego brat Kajetan i siostra Antonina, o czym 
wiadcz  ich autografy pod aktami urz dowymi  

Nie sposób dokładnie ustali , co wpłyn ło na decyzj  rodziców, by Wiktor 
obrał karier  duchown . Mo liwe, i  było to równie  jego własne postanowie-
nie, podyktowane duchowym powołaniem b d  te  wzgl dami materialnymi. 
We wspomnieniach ksi y z tego okresu motywy wst pienia w stan duchowny 
bywaj  opisywane do  ogólnikowo14. Perspektywa dobrze uposa onej, stabilnej 
posady i mo liwo  zdobycia presti u w społecze stwie były zapewne wystar-
czaj cym motywem takiej decyzji. Do nauki w seminarium młodego chłopca 
mogły motywowa : poprawa statusu społecznego oraz zwi zane z ni  zaszczyty15.  

Na kształtuj c  si  osobowo  dziecka mogła równie  rzutowa  pobo no  
rodziców i wewn trzne relacje najbli szych krewnych. Rodzice Wiktora byli 
katolikami. Mał e stwo ich mogło jednak przechodzi  kryzys w czasie, gdy 
Wiktor rozpoczynał sw  ko cieln  karier . Wskazuje na to wieloletnia rozł ka 
jego rodziców, matka bowiem przebywała u boku syna, ojciec za  pozostawał  
w rodzinnych D browicach. Mo liwe, e pocz tki kryzysu mał e skiego 
pojawiły si  po narodzinach ostatniego potomka. Ignacy, najmłodsza latoro l 
rodziny, urodził si  31 stycznia 1849 r. w D browicach16. W 1849 r. jego brat 
Wiktor był ju  diakonem. Jeden z donosów z czasów wikariatu ks. 
                                                 

14 Ks. Adolf Majewski urodzony 5 wrze nia 1841 r. i wychowuj cy si  na Podlasiu 
wspominał: Ojciec uczył mi  słu y  do mszy w. [Rodzice] z ch ci  te  słuchali moich o wiadcze  
od dzieci stwa powtarzanych, e b d  ksi dzem, gdzie  bowiem znajd  si  rodzice prawdziwie 
chrze cija scy, a zatem czcz cy z całego serca wszystkie wi to ci naszej religii, a osobliwie 
tajemnice ołtarza, którzy by nie ofiarowali swoich dzieci na słu b  panu Bogu w stanie kapła skim 
[…]. Gdy w 17 roku ycia to  samo o wiadczenie powtórzyłem, ojciec ostrem ołnierskiem 
spojrzeniem usiłował zajrze  do duszy mojej, kwestyonował nawet moje powołanie, bior c za 
podstaw  do swoich obaw ten szczegół, e gdy inni chłopcy, a nawet mój brat rodzony biegli na 
wy cigi do zakrystji, aby słu y  do mszy, ja poprzestawałem na tem, e gdziekolwiek w k ciku, za 
ławkami si  modliłem. Zob. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Dział r kopisów, Rps akc. 6737, 
Majewski Adolf ks., Autobiografia, s. 1–2.  

15 Urodzony w 1842 r. ks. J. S. Pelczar we wspomnieniach przytacza własne tego typu 
aspiracje, jako ucznia: W szkole korczy skiej byłem uczniem celuj cym i brałem co roku ordery, bo 
pan Bóg dał mi bystre poj cie, wiern  pami  i niezwykł  ch  do nauki. Ju  wówczas marzeniem 
moim było zosta  ksi dzem, a snad  w głowie małego chłopca gnie dziły si  tak e my li ambitne, 
skoro raz – jak dobrze pami tam – na czyje  zapytanie, dlaczego pragn  zosta  ksi dzem, 
odpowiedziałem: Bo chc , aby ludzie mówili do mnie „Jegomo ” i całowali mnie w r k . Zob.  
S. J. Kupczewska, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara „Mój yciorys”, [w:] J. Dybiec,  
Ł. Kamykowski, A. Kubu  i in (red.), wi ty Józef Sebastian Pelczar…, s. 27. 

16 Kancelaria parafialna (dalej: KP) D browice, Ksi ga urodze  1843–1859, dok. nr 15 z 1849 r. 
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Kr kowskiego sugeruje negatywne relacje mi dzy nim a jego ojcem, czyni c 
syna winnym rozł ki rodziców17. Wiarygodno  donosu mo na ocenia  kryty-
cznie, jednak sygnalizuje on pewne dysonanse w łonie rodziny.  

Nauki w zakresie szkoły elementarnej Wiktor pobierał zapewne w samych 
D browicach. Tutaj mieszkał w czasie jego dzieci stwa nauczyciel Jan 
Kołaczkowski18. Zapewne był on pedagogiem tak e Wiktora, na co wskazuj  
do  bliskie kontakty rodziny Kołaczkowskich z Kr kowskimi19. 

Parafia, z której wywodził si  Wiktor, nale ała do archidiecezji warszaw-
skiej. Wiktor udał si  jednak na kursy seminaryjne do o ciennej diecezji 
kujawsko-kaliskiej, przy której granicy le ała jego rodzinna miejscowo . Przed 
kursem seminaryjnym wymagano wówczas odbycia nauki w szkole redniej20. 
Nale y zatem przyj , i  Wiktor pobierał nauki w ramach tej szkoły, nie- 
wykluczone, i  równie  w tej diecezji. Nast pnie wst pił do seminarium. Ze 
wzgl du na blisko  geograficzn  wybór padł na seminarium diecezjalne we 
Włocławku.  

Wiktor Kr kowski wst pił do seminarium w 1845 r., najprawdopodobniej 
latem, a wi c nie uko czywszy jeszcze 18 lat. Nauka w seminarium 
włocławskim na pocz tku XIX w. trwała 3 lata. W roku akademickim 1845/46, 
funkcjonował ju  kurs czteroletni. W seminariach wykładano wówczas teologi  
moraln , dogmatyczn , histori  Ko cioła, histori  naturaln , prawo kanoniczne, 
polityczne, prawa narodów, ekonomi  polityczn , pismo w., łacin , logik , 
matematyk , geometri , fizyk , geografi , rysunków, uczono administrowania 
sakramentów, ceremonii i piewu21. Kr kowski rozpocz ł nauk  wraz z innymi 

                                                 
17 Archiwum Archidiecezji Cz stochowskiej (dalej: AACz), Ksi gi konsystorskie, KK 214,  

s. 479–482. 
18 Jan Kołaczkowski 18 listopada 1841 r. był okre lony jako nauczyciel szkoły elementarnej 

miasta D browice (zob. KP D browice, Ksi ga urodze  1826–1842, dok. nr 94 z 1841 r.) 
19 Wraz z innym obywatelem D browic, Wiktorem Pryli skim 3 maja 1840 r. Jan 

Kołaczkowski, licz cy wówczas 46 lat, został wiadkiem zapisanym w akcie urodzenia siostry 
Wiktora, Antoniny. Matk  chrzestn  Antoniny była Salomea Kołaczkowska, zapewne ona Jana 
(zob. APŁ, Akta USC D browice, sygn. 46, Akta urodze  nr 47). 

20 D. Olszewski, Struktura społeczna duchowie stwa diecezji kielecko-krakowskiej (1835–
1864),[w:] J. Leskiewiczowa (red.), Społecze stwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o uwar-
stwieniu i ruchliwo ci społecznej, t. 6, Warszawa 1974, s. 148. 

21 A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w., Lublin 1961, s. 46. 
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21 alumnami na roku22. Na li cie alumnów z pierwszego roku nazwisko Wiktora 
zostało zapewne nie wiadomie zdeformowane i zapisane jako Kr gowski23.  

Rok wst pienia do seminarium był wyj tkowo obfity w powołania. Podczas 
studiów Wiktora w seminarium (1845–1848) aden z przyj tych po nim roczni-
ków nie był tak liczny, wynosił wtedy od 10 do 17 alumnów. Poza kolegami  
z roku Wiktor, rozpoczynaj c studia, stykał si  równie  ze starszymi alumnami, 
których ł cznie w 1845 r. w seminarium było 33. W tym czasie ucz szczał do 
seminarium tylko o rok wy ej, Marceli Blumski, po którym Kr kowski pó niej 
przej ł probostwo w Borszewicach. Mo na zakłada , i  niektórzy spo ród 
wspomnianych alumnów nale eli do towarzyskiego kr gu Wiktora. Z jednym  
z alumnów, G. Bukwi skim, spotkał si , jak te  z wielu innymi, na swej 
zawodowej drodze, równie  w parafii Borszewice. Pierwszy rok studiów był 
najliczniejszy, jednak nie wszyscy spo ród tego grona kontynuowali nauk . Na 
kolejnych latach studiów liczba kolegów z roku topniała. W 1846 r. na drugim 
roku kursu było ju  tylko 18 alumnów, na trzecim roku w 1847 r. gremium to 
liczyło 17 alumnów. W 1848 r. na czwartym roku kursu Kr kowski studiował 
ju  tylko z 6 kolegami, którzy dotrwali do tego etapu nauki, a byli to:  
I. Rudnicki, W. Grodzicki, K. Jany, A. Sielski, A. Zarzycki, I. Borysiewicz24. 
Wiktor nale ał zatem do grupy najwytrwalszych, najsilniej zmotywowanych 
kleryków. Z pewno ci  z osobami, z którymi ko czył edukacj  w seminarium, 
ł czyło Wiktora najwi cej wspólnych prze y  i wra e .  

Nauczycielami Kr kowskiego w seminarium w 1845 r. byli ksi a: Jakub 
Krajewski25, prefekt seminarium i profesor rubryki26; Tomasz Bojanowski27, 
dyrektor, profesor teologii moralnej, pastoralnej i prawa kanonicznego; 

                                                 
22 Byli to: Aleksander Zarzycki, Karol Pollner, Tomasz Cie li ski, Wincenty Czy ewski, 

Grzegorz Bukwi ski, Ignacy Rudnicki, Wincenty Grodzicki, Teofil Pokorski, Kacper Drozdowski, 
Kazimierz Jany, Jan Jakubowski, Antoni Sielski, Ludwik Łaski, Kwiryniusz Kaszubowski, Ignacy 
Str czy ski, Jan Wojciechowski, Wawrzyniec wi tecki, Julian Przysiecki, Kacper Stali ski, 
Ignacy Borysiewicz, Andrzej Caba ski.  

23 Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 
1846…, Warszawa [1845], s. 46. 

24 Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 
1849…, Warszawa [1848], s. 44. 

25 Ks. Jakub Krajewski (ur. 1798 r.) w latach 1835–1836 uczył prawa kanonicznego, filozofii, 
wymowy i piewu w seminarium w Lublinie. Zob. A. Petrani, Nauka…, s. 91. 

26 Rubryki to prawa i przepisy liturgiczne, normuj ce czynno ci obrz dowe. Zob. ks.  
A. Now[owiejski], Rubryki, [w:] Encyklopedja ko cielna podług teologicznej encyklopedji 
Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych 
 i wieckich osób, wyd. M. Nowodworski,, t. 23, Warszawa 1899, s. 558.  

27 Ks. Tomasz Bojanowski (1800–1854) przeniósł si  nast pnie z Włocławka do Lublina, 
gdzie 1847–1848 uczył jako profesor teologii moralnej i pastoralnej, poza tym wykładał prawo 
kanoniczne i teologi  dogmatyczn . W 1851 r. przeniósł si  do Płocka. Zmarł w Warszawie. Zob. 
A. Petrani, Nauka…, s. 91. 
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Franciszek K pi ski, profesor teologii dogmatycznej, historii ko cioła i elo-
kwencji; Jakub Kamie ski, profesor hermeneutyki w., j zyka łaci skiego  
i ceremonii; oraz Józef Orzechowski, profesor filozofii, doktryn katolickich  
i piewu28.  

Nauk  w seminarium Kr kowski zako czył otrzymaniem ni szych wi ce , 
tzw. diakonatu. Osi gaj c ten najni szy stopie  w hierarchii ko cielnej nie 
posiadał uprawnie  kapła skich, mógł jednak czyta  ewangeli  w czasie mszy 
w., obja nia  j  wiernym, uczy  katechizmu itp.29  

Wykonuj c obowi zki w tym zakresie, Wiktor Kr kowski został wysłany na 
pierwsz  placówk  parafialn  w swej karierze, tj. do nieodległego od Włocławka 
miasta Kowal. Pracował w Kowalu w 1849 r. wraz tamtejszym wikariuszem ks. 
Józefem Czarnowskim pod kuratel  miejscowego proboszcza ks. Józefa 
Stobieckiego, kanonika honorowego płockiego30. Celem praktyki diakona było 
zdobycie odpowiednich kompetencji.  

Po okresie diakonatu Kr kowski przyj ł wła ciwe wi cenia kapła skie 
prawdopodobnie w 1851 r. we Włocławku z r k urz duj cego wówczas 
administratora diecezji, ks. Michała Jana Marszewskiego. W pi mie z 3 kwietnia 
1854 r. ten e administrator wspomina, e ks. Kr kowski nie uko czył jeszcze  
3 lat kapła stwa31, zatem jego wi cenia nast piły po 3 kwietnia 1851 r. 
Schematyzmy podaj  niekonsekwentnie jako rok wi ce  1850 lub 1851.  

Podobnie jak wi kszo  młodych ksi y, ks. Kr kowski odbywał sta  w ko-
lejnych parafiach jako wikariusz. Wybór parafii, w której miał pracowa  nowo 
wy wi cony ksi dz, cz sto zale ał od inwencji samego przyszłego wikariusza, 
jak równie  jego potencjalnego przeło onego. Alumni ostatniego roku semi-
narium sami, b d  za po rednictwem konsystorza, zabiegali o znalezienie przy-
szłego miejsca pracy. Nast pnie wikariusz podpisywał z proboszczem umow  
dotycz c  przyszłego uposa enia i składał przysi g , e nie b dzie opuszcza  
wikariatu bez wiedzy i zezwolenia przeło onego32.  

Praktyka duszpasterska wikariusza wi zała si  równie  z odci eniem przeło-
onego, tj. proboszcza od cz ci obowi zków parafialnych. Obowi zki wika-

riusza regulowały umowy z proboszczem, m. in. nale ało do nich administro-
wanie sakramentami, sprawowanie mszy wi tej w niedziele i wi ta33.  

                                                 
28 Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 

1846…, Warszawa [1845], s. 45. 
29 X. A. E., Djakon, Djakonat, [w:] Encyklopedja..., t. 4, Warszawa 1874, s. 196. 
30 Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 

1850…, Warszawa [1849], s. 10. 
31 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 153, s. 458. 
32 W. Jemielity, Diecezja augustowska czyli sejne ska w latach 1818–1872, Lublin 1972,  

s. 160.  
33 W. Jemielity, Uposa enie i obowi zki wikariuszy w diecezji augustowskiej czyli sejne skiej, 

„Prawo Kanoniczne” 2001, t. 44, nr 1–2, s. 154–155.  
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Według schematyzmów, ju  latem, a najpó niej jesieni  1850 r., ks. 
Kr kowski był wikariuszem w parafii Bolesławiec, poło onej w dekanacie 
wieruszowskim. Jego przeło onym został ks. Roch Dobrzelewski, tamtejszy 
proboszcz i kanonik honorowy kaliski. Ró nica wieku mi dzy zwierzchnikiem  
a podwładnym wynosiła 20 lat34 i niew tpliwie wpływała na wzajemne relacje 
ksi y. Była to pierwsza placówka, w której ks. Kr kowski nabywał praktyk  
duszpastersk  w nowej roli. Pobyt w tej parafii pełnego temperamentu i mło-
dzie czej energii ksi dza doprowadził do do  powa nego sporu z przeło onym. 
Ks. R. Dobrzelewski zdecydował si  w rezultacie napisa  list do Konsystorza 
Generalnego Kaliskiego35, w którym donosił o niepoprawnym zachowaniu 
swego wikariusza. Odpowied  konsystorza, wydana 21 maja 1851 r. mityguj ca 
wikariusza nie tylko nie za egnała sporu, ale jeszcze bardziej go podsyciła.  

Proboszcz parafii Bolesławiec, dor czaj c wikariuszowi osobi cie wspo-
mnian  decyzj  konsystorza, wystosowan  do ks. Kr kowskiego, doznał nowego 
uchybienia władzy, a to przez harde oznajmienie tego  wikariusza, e tylko 
przemoc i dokuczenie niesprawiedliwe młodszym od starszych maj  teraz 
miejsce. Ten e proboszcz, relacjonuj c w za aleniu z 27 maja 1851 r. przebieg 
wydarze , wskazuje na zarozumiało , samowol  i niewypełnianie obowi zków 
przez podwładnego: A gdy utrzymywałem słuszno  rozporz dzenia i dania 
mego, aby bez poprzedniego zezwolenia nie wydalał si  samowolnie gdzie chce, 
jak dot d bywało, gdy  ja, utrzymuj c wikarego ze swoich funduszów, pragn  te  
mie  wła ciwe wyr czenie i pomoc mianowicie w wi to, a gdy si  oddali, 
winien postara  si  o zast pstwo lub prosi  proboszcza o załatwienie 
[wszyst]kich posług parafialnych, w ten czas odrzekł z najwi ksz  pogard , e 
proboszcz nie jest całkowit  jego władz , e on tu jest na funduszu erekcyjnym36, 
a tym samem od proboszcza niedepe[ndu]ie37. 

Proboszcz miał prawo i obowi zek kontrolowa  wikariusza w zakresie 
miejsca pobytu i przemieszczania si . Nadzór tego typu nakazywało probo-
szczom prawo wieckie. Dnia 12 marca 1846 r. Komisja Rz dowa Wyzna  
Religijnych i O wiecenia Publicznego, uzupełniaj c swoje rozporz dzenie  

                                                 
34 Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 

1851…, Warszawa [1850], s. 29. 
35 Instytucja s downictwa ko cielnego. Konsystorz Generalny Kaliski został powołany  

31 grudnia 1818 r. Był najwcze niej zało onym konsystorzem na terenie nowo powstałej diecezji 
kujawsko-kaliskiej. W 1885 r. został przemianowany z generalnego na okr gowy (foralny),  
a w 1918 r. wraz z innymi konsystorzami zlikwidowany. Zob. W. Wla lak, Organizacja i działal-
no  Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819–1918, Cz stochowa 2004, s. 11–12, 
40, 46. 

36 Fundusz kreowany na potrzeby erygowanej (zało onej) parafii, z którego dochodów mogły 
korzysta  uprawnione do tego osoby.  

37 Dependowa  – zale e , by  zawisłym; od łac. dependeo (zale , podlegam). Zob.  
W. Doroszewski (red.), Słownik j zyka polskiego, t. 2, Warszawa 1965, s. 86. 
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z 28 lutego 1846 r., stwierdziła, i  aden wikariusz nie mo e si  oddala  z domu 
bez wiedzy i pozwolenia proboszcza. Dziekani i proboszczowie mieli za zadanie 
kontrolowa  wikariuszy, by pod jakimkolwiek pozorem nie uprawiali 
schadzek38.  

Spór duchownych w Bolesławcu, jak si  okazuje, miał podło e finansowe  
i dotyczył prawdopodobnie nadmiernego obci ania wikariusza prac , bez 
odpowiedniego wynagrodzenia. Zachowania młodego ksi dza wynikały z prze-
wiadczenia o jego niezale no ci od proboszcza w sferze dochodów, które 

według przedstawionej powy ej relacji pochodziły z fundacji mieszczan 
Bolesławca.  

W dalszej cz ci donosu proboszcz dowodził swych racji jak, równie  
wykazywał działania ks. Kr kowskiego sprzeczne z interesami probostwa  
w Bolesławcu oraz brak opanowania wikariusza podczas rozmowy z przeło-
onym: skoro za  chciałem zreflektowa  go i okaza  dowodami mylno  tych 

twierdze , któremi został napojony od nieprzyjaciół, to jest niektórych 
buntowniczych mieszczan nie chc cych płaci  składki za wznoszenie budowli 
proboszczowskich przez Rz d Krajowy nakazanych, których to mieszczan 
zamiast odwodzi  od bł du, to owszem utwierdza w fałszywym przekonaniu, 
jakoby proboszcz uciemi ył ich niesprawiedliwie daniem składki, kiedy sam 
winien z funduszów ko cielnych wznie  nowe budynki, wtedy nie przyj ł tej 
refleksji, lecz trzasn wszy mocno drzwiami wydalił si .  

W sporze mieszczan z proboszczem wikariusz poparł tych pierwszych, 
poniewa  uwa ał ich za fundatorów swej pensji. Bu czuczne zachowanie 
młodego wikariusza z pewno ci  pogorszyło ju  i tak napi te relacje ze 
zwierzchnikiem. Kolejny jednak dowód niesubordynacji przepełnił czar  
goryczy przeło onego. Zapewne najbardziej godz cym w presti  i reputacj  ks. 
Dobrzelewskiego było jego publiczne spostponowanie wobec parafian przez 
wikariusza. Do wiadczenie to zapewne zadecydowało ostatecznie o wysłaniu 
donosu. Jak opisuje proboszcz w li cie do konsystorza: Nast pnie w niedziel  
[…] 5t  po wielkiej nocy kiedy homilia39 jest owszem o modlitwie tedy zamiast 
mie  nauki do parafian, to [ks. Kr kowski] niestosown  jak  napisał 
konferency  do proboszcza z wyrzutami, e po to si  pnie do godno ci, aby  
w szponach nielito ciwych dławił brata swego itp. i t  z najwi kszem 
uniesieniem i passy  deklamował czytaj c (jak zawsze). A kiedy podpisany 
maj c wychodzi  ze summ  z pokor  oznajmił tylko JX wikaremu, e uwa a 
dzisiejsz  nauk  całkiem za niestosown  do tutejszych parafian naonczas  

                                                 
38 W. Jemielity, Rezydencja duchownych w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 2001,  

t. 44, nr 3–4, s. 188–189. 
39 Homilia – jest mow  do ludu, obejmuj c  prosty wykład jakiego[ ] ust pu pisma [w].,  

z buduj cem zastosowaniem do ycia. Zob. X. S. Ch[ody ski], Homilja, [w:] Encyklopedja…, t. 7, 
Warszawa 1875, s. 421. 



Barwna posta  w sutannie 59

z wyra n  szykan  odpowiedział, e owszem uwa a za wła ciwe zastosowan  do 
obecnej okoliczno ci. Wobec tak zaognionych relacji, wynikaj cych z zacho-
wania wikariusza zniewa aj cego zwierzchnika, proboszcz parafii Bolesławiec 
skonstatował w li cie, charakteryzuj c podwładnego: Co wszystko uwa aj c za 
karygodne i w dalszym post pie zatamowanem bydz winne uznaje za cisły 
obowi zek donie  niniejszem ps. Konsystorzowi Jeneralnemu do dalszego 
u ytku, aby zapobiedz ci głym nadu yciom młodego, a tyle zarozumiałego  
o sobie kapłana.  

Reakcja s du ko cielnego była jednak do  wywa ona i sprowadziła si  do 
rozdzielenia zwa nionych stron bez szczegółowego badania i wnikania  
w przedmiot sporu. Kieruj cy wówczas konsystorzem surogat40 ks. Adam 
Woyciechowski41, notabene poprzednio wicedziekan dekanatu szadkowskiego42, 
adnotuj c na marginesie donosu tre  swej decyzji w tej sprawie, polecił: 
Zaskarg  niniejsz  w kopii przesła  JW. Administratorowi Dyecezyi z przed-
stawieniem aby dla uniknienia dalszych nieporozumie  a nast pnie 
korespondencyi raczył udzieli  translokacj 43 Xi dzu Kr kowskiemu44. 
Przeniesienie kłopotliwego wikariusza do innej parafii było najprostszym, 
najszybszym i najmniej dotkliwym dla stron konfliktu rozwi zaniem. Przypadki 
podobnych konfliktów nie były odosobnione i zdarzały si  te  w innych 
diecezjach45. Ogólnie jednak młodsi ksi a okazywali szacunek starszym.  
W połowie XIX w. ksi dz starszy sam lub w gronie innych, gdy był powód, 
silnie zgromił młodszego i był pewny, e hardej odpowiedzi nie otrzyma, bo 
drudzy si  za nim ujm 46. 

Z mocy rozporz dzenia administratora diecezji, ks. Kr kowski został 
przeniesiony do parafii Kamie sk w dekanacie brze nickim. Po opuszczeniu 
wikariatu w Bolesławcu ks. Kr kowski przybył tam 11 wrze nia 1851 r. 
Młodemu ksi dzu towarzyszyła matka wraz z jego bratem małym47. Był nim 
zapewne najmłodszy brat wikariusza, tj. Ignacy, licz cy wówczas 2 i pół roku,  
a zatem wymagaj cy najwi kszej, spo ród rodze stwa, opieki matki. Nie byli to 
                                                 

40 Surogat – s dzia ko cielny pracuj cy w konsystorzu. Zob. W. Wla lak, Organizacja…,  
s. 90. 

41 W. Wla lak, S downictwo ko cielne w diecezji włocławskiej czyli kaliskiej (1819–1918), 
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 2002, t. 54, z. 1, s. 375. 

42 P. Szkutnik, Duchowie stwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835, „Biuletyn Szadkowski” 
2007, t. 7, s. 42–43. 

43 Translocatio – przeniesienie, przemieszczenie beneficjanta z jednego beneficjum do 
drugiego przez wła ciw  władz , tj. papie a lub biskupa. Zob. ks. P. D[mochowski], 
Przeniesienie, [w:] Encyklopedja…, t. 22, Warszawa 1898, s. 185.  

44 ADWł, Akta diecezji kujawsko-kaliskiej, Archiwum Konsystorza Generalnego 
Włocławskiego, Akta personalne, Akta ks. Kr kowskiego Wiktora (1827–1880), k. 2–3. 

45 W. Jemielity, Diecezja…, s. 161. 
46 J. Popiel, Wie  dawna a dzisiejsza. Ze wspomnie  starego człowieka, Kraków 1910, s. 37.  
47 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 249. 
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jednak tylko towarzysze podró y. Ks. Kr kowski utrzymywał krewnych ze 
swych skromnych dochodów wikariusza. ycie rodziny na koszt krewnego-
duchownego nie było wówczas zjawiskiem odosobnionym. Obci onym 
utrzymaniem do  licznej familii był np. poprzednik ks. Kr kowskiego  
w Borszewicach48.  

Ks. Kr kowski przybył do Kamie ska z wielkiem napomnieniem, aby zł  
opini , jak  przez swoje nie wła ciwe sprawowanie si  nabył w parafii 
Bolesławskiej, polepszył przykładaniem si  gorliwem do obowi zków, jakie s  
przepisane dla ka dego kapłana.  

Po przybyciu zrelacjonował swemu nowemu przeło onemu, proboszczowi 
parafii Kamie sk, ks. Feliksowi Ossuchowskiemu przebieg sporu z poprzednim 
zwierzchnikiem w Bolesławcu. Ks. F. Ossuchowski zareagował z rezerw  do 
nowego podwładnego. Szczególne wra enie zrobiło na nim przedstawione przez 
ks. Kr kowskiego pismo administratora diecezji, wyliczaj ce przewinienia  
i zawieraj ce wskazanie drogi wła ciwej. Jak pisze proboszcz, zimny dreszcz 
przeszedł po moim ciele, e człowiek tak młody i tak w krótkiem czasie mógł tyle 
pokaza  bł dów. Proboszcz Kamie ska u wiadomił przy tym ks. Kr kowskiego, 
e dostał si  na ubogi wikariat oraz czy krótko czy dłu ej na nim pozostawa  

b dzie zechciał korzysta  z polece  JWX. Administratora. Ks. Ossuchowski 
o wiadczył równie  ks. Kr kowskiemu, e parafia w Kamie sku nie posiada 
funduszów oraz słu by na utrzymanie jego krewnych. Ks. Kr kowski starał si  
jednak za wszelk  cen  zapewni  byt swej rodzinie. Prosił proboszcza, aby miał 
wzgl d na matk , czego, jak pisze proboszcz, lubo z wielk  niech ci , lecz nie 
byłem w stanie na krótki czas tego odmówi . Ks. F. Ossuchowski zaznaczył przy 
tym, by ks. Kr kowski zadbał o ulokowanie matki w innym miejscu lub 
wyjednał u administratora inny wikariat49.  

By  mo e z nostalgii lub bardziej z ch ci zabezpieczenia godziwej 
egzystencji najbli szym, ks. Kr kowski postarał si  o zgod  na przej ciowy 
wyjazd z Kamie ska do rodzinnych D browic i Włocławka. wiadectwo na 
wyjazd na 3 dni wystawił mu dziekan brze nicki 18 wrze nia 1851 r.50  
W D browicach mieszkał jego młodszy brat Kajetan oraz ojciec Jan, mógł ich 
zatem po drodze odwiedzi . Mo liwe, e zła sytuacja materialna rodziny 
zmusiła pozostałych jej członków, czyli matk  i drugiego młodszego brata do 
tułaczki wraz z ks. Kr kowskim.  

Przebywaj c we Włocławku, udał si  na audiencje do administratora diecezji 
kujawsko-kaliskiej ks. M. J. Marszewskiego. Ks. Kr kowski doniósł wówczas 
swemu zwierzchnikowi z najwi kszym płaczem, e b d c w koniecznym 

                                                 
48 Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Akta dekanatu lutomierskiego i łaskiego, sygn. 185,  

s. 98v. 
49 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 249–250. 
50 AACz, Ksi gi dzieka skie, KD 37, s. 59. 
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obowi zku utrzymywania przy sobie swej matki, tej w Kamie sku mie  przy 
sobie nie mo e, gdzie wikariusze na stole s  proboszczowskim i dla braku 
odpowiedniego miejsca, oddzielnego gospodarstwa prowadzi  nie mog  bez 
czego, utrzymanie matki nie jest dla niego mo liwem.  

W pi mie do Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego51 z 22 wrze nia 1851 r. 
administrator diecezji rozwa ał wobec tego, gdzie przenie  ks. Kr kowskiego. 
Proponował translokowa  go do parafii Tuszyn, a w jego miejsce w Kamie sku 
ulokowa  ks. Młodeckiego, równie  czekaj cego wówczas na przydział parafii52.  

Brak natychmiastowej decyzji o translokacji z biegiem czasu pogarszały 
relacje ks. Kr kowskiego z jego nowym zwierzchnikiem. Ks. Ossuchowski 
zauwa ył, e ks. Kr kowski nie tylko nie realizuje jego uwag i zalece , ale 
wr cz mimo gnu nego swojego ycia przy wielkiej jakiej  zarozumiało ci, 
chocia  w istocie du o jeszcze dzieci stwa i nie wiadomo ci rzeczy tycz cej si  
kapłana na parafii towarzyszy mu, wymaga jakich  nadzwyczajnych wygód  
i usługi nie tylko dla siebie, ale i dla swojej familii, tak dalece, e i gro b  
zapowiada moim słu cym wyrazami gminnemi obiecuj c pi ci  w pysk wali , 
tak jak gdyby z prawa nale cego mu si  wymaga  tego, do czego nie jestem mu 
obowi zany. Przywi zanie, troska i zapobiegliwo , jak  ks. Kr kowski otaczał 
swoj  rodzin , wywoływała konsternacj  u proboszcza z powodu ró nych nieraz 
prozaicznych sporów. Ks. Kr kowski kilkakrotnie z oburzeniem domagał si  dla 
swojej matki, a eby przy kawie na niadanie było zawsze masło do chleba lub 
bołek i eby [jak donosi proboszcz] moi ludzie byli tak dla niego jako i matki na 
ka de zawołanie, z czego gdy ju  kilka odebrałem za ale  od mojej słu cej, i  
je eli dłu ej x. Kr kowski w Kamie sku pozostanie, to proboszcz nie b dzie  
w stanie słu cych utrzyma 53.  

Wymagania kulinarne ks. Kr kowskiego, ponadto równie  dotycz ce 
zaopatrzenia w inne niezb dne do egzystencji produkty, nie odbiegały od normy. 
Przykładowo według umowy z 1838 r., zawartej w Suwałkach mi dzy 
proboszczem a wikariuszami, tym ostatnim zapewniono mieszkanie, opał i po-
sług  domow , cho  wikariusze musieli dokonywa  drobnych reparacji okien  
i drzwi. Proboszcz gwarantował obiad i kolacj , rano za  tylko kaw  i mie-
tank , przy tym o cukier musieli zadba  sami wikariusze54. Ks. Kr kowski 
nadu ywał jednak swych praw, próbuj c zmusi  zwierzchnika, by przynale ne 
wikariuszowi usługi realizowano w stosunku do jego matki. Powstał w ten 

                                                 
51 Instytucja s downictwa ko cielnego. Konsystorz Foralny Piotrkowski został powołany  

1 stycznia 1819 r. Obejmował dekanaty znajduj ce si  w południowej cz ci diecezji kujawsko-
kaliskiej. W 1918 r. wraz z innymi konsystorzami został zlikwidowany. Zob. W. Wla lak, 
Organizacja… 

52 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 247–248. 
53 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 250. 
54 W. Jemielity, Diecezja…, s. 213–214. 
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sposób spór równie  o charakterze ambicjonalnym. Wikariusz nie pozwalał 
traktowa  swej matki jak słu cej.  

Proboszcz Kamie ska alił si  wi c w pi mie do Konsystorza Foralnego 
Piotrkowskiego z 17 pa dziernika 1851 r., pisz c przykro mi jest, e od 
człowieka tak nikczemnego odbieram […] niewdzi czno  i ubli enie osobie 
mojej i gdyby dłu ej tak było, bardzo pr dko grób mój b dzie. Ks.  
F. Osuchowski, nie czekaj c dalszych gorsz cych nast pno ci, opisał reakcj  
podwładnego, korzystaj c z jednego wypadku, jaki miał miejsce gdym [jak pisze] 
mu wyrzucał jego niewła ciwe post powanie z mojemi słu cemi. Ks. 
Kr kowski z wielkim oburzeniem i gro n  postaw  powiedział [wówczas], e nie 
jest na mojej łasce i e równie tak dla niego jak i matki wygody czyni  
powinienem. Ks. Kr kowski zastosował przy tym retoryk  zbli on  do tej, która 
wywołała pisemn  ripost  proboszcza w Bolesławcu.  

Proboszcz Kamie ska, nie chc c pisa  donosu na podwładnego do 
administratora diecezji, jak to zrobił ks. R. Dobrzelewski, ju  wówczas poprosił 
konsystorz o przeniesienie ks. Kr kowskiego do innej parafii. Na miejsce za  ks. 
Kr kowskiego proponował swego poprzedniego wikariusza ks. W dołowskiego. 
Pod koniec listu do konsystorza ks. F. Ossuchowski zaznacza, e miałbym 
jeszcze wiele do wystawienia niewła ciwych post powa  x. Kr kowskiego, lecz 
nie chc c robi  tamy przyszło ci jego, zamilczam i zostawiam prowadzenie jego 
innemu proboszczowi. Podkre la równie , ze jego yczenia s  w zwi zku z ycze-
niami parafian55.  

Mimo do  przekonuj cej argumentacji proboszcza, odpowied  konsystorza 
zamieszczona w pi mie z 20 pa dziernika 1851 r., wystawionym w Łasku, nie 
zawierała ani jednego słowa nagany w stosunku do młodego wikariusza. S d 
ko cielny wr cz raczej przej ł si  do  trudn  sytuacj  materialn  ks. 
Kr kowskiego, który jak podano przy tak szczupłej pensyi złp. 300 rocznie 
utrzyma  si  nie mo e. Zalecił zatem ks. Ossuchowskiemu, aby podwładnemu 
1/3 cz ci akcydensów56 odst pi , jak powszechnie wsz dzie wikariusze 
pobieraj , albo zamiast akcydensów oznaczy  mu ogóln  kwot  rocznie. 
Konsystorz polecił równie  proboszczowi, by wypłacał ks. Kr kowskiemu 
miesi cznie koncernens57. 

                                                 
55 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 250, 255. 
56 Akcydensy – ofiary składane duchowie stwu przez wiernych za wykonane posługi religijne, 

np. zwi zane z pogrzebem. Miały charakter wpływów okazyjnych, przygodnych, 
okoliczno ciowych, st d te  wywodzi si  ich nazwa. Zob. H. Karbownik, Ofiary iura stolae na 
ziemiach polskich w latach 1285–1918. Studium historycznoprawne, Lublin 1995, s. 25–26.  

57 Zapewne od concerno (miesza , ł czy ). Zob. A. Jougan, Słownik ko cielny łaci sko-polski, 
Warszawa 1992, s. 132; lub cerno (rozdziela , oddziela , rozstrzyga , decydowa , postanawia   
o czym ). Zob. M. Plezia (red.), Słownik łaci sko-polski, t. 1, Warszawa 1959, s. 481. Koncernens 
to pensja wypłacana wikariuszowi przez proboszcza, wynikaj ca z ich umowy dotycz cej podziału 
dochodów z parafii.  
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Konsystorz w osobie oficjała58 ks. Andrzeja Mulzowa liczył ponadto znaj c 
nie zmazany i wspaniały charakter WJXdza Proboszcza, e b dzie miał pewny 
wzgl d i na Matk  pomienionego X. Kr kowskiego puki nie zdarzy si  wakans 
do przesiedlenia go59.  

Wyczekuj ca postawa s du ko cielnego w tej sprawie nie powinna budzi  
zdziwienia. Wydawanie decyzji, powoduj cych natychmiastowe translokacje 
ksi y po ka dym sporze zaistniałym w wielu parafiach oficjalatu, 
powodowałoby kadrowo-administracyjny chaos, niestabiln  obsad  personelu 
probostw, co wpływałoby negatywnie na wydajno  jej pracy.  

Niemniej list z 19 pa dziernika 1851 r., wysłany przez oficjała w zwi zku ze 
wspomnianym donosem z Łasku do ks. Kr kowskiego, jest napisany w do  
surowym tonie. Ks. A. Mulzow pisze w nim: Ledwo ks. Kr kowski przeniósł si  
z Bolesławca na wikariat do Kamie ska, ju  zachodz  za alenia przeciw niemu 
o niespokojne prowadzenie si . Oficjał tłumaczy dalej młodemu ksi dzu, e 
proboszcz Kamie ska nie jest zobowi zany utrzymywa  jego bliskich, pisz c 
Ko ciół Bo y nie zna ksi ych ojców i matek, tylko wi ci kapłanów do pracy, 
którym obmy la fundusze do skromnego utrzymania. Oficjał proponował, by ks. 
Kr kowski utrzymał matk  z własnej pensji i postarał si  obmy li  dla niej 
swoim kosztem lokal. Podkre lił, e ks. Kr kowski nie ma prawa odgra a  si  
biciem, eby słu cy proboszcza dla niej usługi robili. Zalecał równie  pokor   
w post powaniu: Napomina konsystorz ks. Kr kowskiego a eby si  skromniej 
zachował, przestał na pensji, jak  ma wyznaczon , z proboszczem ył w zgodzie 
i jedno ci, szanuj c go jako swego zwierzchnika, od którego ma utrzymanie. 
Skuteczno  przesłania miała wzmocni  potencjalna sankcja zawarta w ko -
cowej cz ci listu. W razie przeciwnym, je eli swoj  zarozumiało  i brudy, 
które go mazały w Bolesławcu, i tu w Kamie sku dalej rozpo ciera  b dzie 
niezawodnie odesłanym zostanie do x.x. Bernardynów w Przyrowie na pokut , 
aby uległego i pokornego nabył ducha.  

Relacje ks. Kr kowskiego z proboszczem Kamie ska nadal nie układały si  
poprawnie. Prawdopodobnie uległy nawet pogorszeniu. W rezultacie sam ks. 
Kr kowski wysłał do Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego, datowane na 16 
grudnia 1851 r. w Kamie sku, za alenie przeciw ks. F. Ossuchowskiemu  
o obel ywe słowa przez niego i jego gospodyni  miotane na jego osob . Jak 
zaznaczył nadawca, wszystkie spisa  niepodobie stwem. List jest napisany r k  
ks. Kr kowskiego, charakterem du o mniej czytelnym ni  wcze niejsze pismo 
jego zwierzchnika.  

                                                 
58 Oficjał – s dzia pracuj cy w konsystorzu, sprawuj cy jurysdykcj  s dowo-administracyjn  

w zakresie mniejszych spraw ko cielnych w porozumieniu z biskupem na terenie wyznaczonego 
okr gu s downictwa ko cielnego. Zob. W. Wla lak, Organizacja…, s. 168–169. 

59 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 255. 
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Ks. Kr kowski na wst pie stwierdził, e słowa te nie tylko krzywdz  moj  
osob , ale i ha bi  charakter kapłana, czego pomimo tak  zniewag  przykrył-
bym milczeniem, gdyby obelgi jego nie były wspólne z obelgami jego gospodyni. 

Nast pnie zaprezentował swoje trudne finansowo poło enie i nieprzyjemne 
wydarzenia. W tydzie  po uroczysto ci wszystkich wi tych, jeszcze mi nie 
udzielono drzewa do ogrzania pokoju zalałem si  nie raz łzami jak moja biedna  
i nieszcz liwa Matka przez kilka tygodni suchy kawałek chleba zajada  
przymuszon  była, a to dla braku drzewa, którego nie udzielano, poszedłem wi c 
wreszcie do proboszcza z pro b  o drzewo wzmiankowane odpowied  jego była 
gminna wyrazy „upomina si  jak Bernardyn jak Parobek”. W przytomno ci 
mojej ukochanej matki i swoich słu cych nazwany zostałem od wiel.  
X. Ossuchowskiego „paskudnikiem60”. Ks. Kr kowski nie krył oburzenia  
w zwi zku z tym epitetem oraz podkre lał swoje po wi cenie dla własnej matki. 
Uwa ał, e nie powinien by  tak traktowany z powodu, e nieszcz liw  matk   
z do  szczupłych funduszów utrzymuj[e] i to jest nie moralne „zgorszenie 
parafii”, wdzi czno , przywi zanie i miło  synowska (?).  

Z drugiej strony ks. Kr kowski, chc c podkre li  szlachetno  swego 
post powania, stawiał w złym wietle przeło onego. Dzi ki temu motywy 
działa  ks. Kr kowskiego pozytywnie kontrastuj  z domniemanym przewinie-
niem proboszcza. Ks. Kr kowski pi tnował ycie prywatne zwierzchnika, 
opisuj c podejrzenia zwi zane z jego gospodyni : Utrzymywanie za  gospodyni 
kobiety obcej, której we wszystkim pobła a nawet i ubli a  nie wzbrania, któr  
co rok wyprawia na 6 lub 8 tygodni nie wiadomo gdzie? Co tym bardziej cał  
okolic  i parafian utwierdza niejako w pewno ci, e z połogiem wyje d a, to  
w mniemaniu jego nie robi zgorszenia parafian? 

Obrazki koegzystencji ks. Kr kowskiego z gospodyni  proboszcza zawieraj  
interesuj ce detale codziennej krz taniny: W wtenczas tylko u ywałem miłej 
spokojno ci, gdy podobnie i w tym roku wyjechała na 6 tygodni, lecz jak tylko 
przybyła ró nych nieprzyjemno ci i niepokoju doznaje, gdy np. za dam wody 
do umycia lub par  drzazek na podpał mokrego drzewa, którego nie szcz dz  
teraz, ale na podpał ani jednej drzazgi, których nie brakuje, nie przynios  
umy lnie, aby dokuczy  to wtenczas w najgminniejszych wyrazach odezwała si  
do mnie, których przytoczy  nawet enuj  si .  

Ks. Kr kowski nie mógł liczy  w zakresie swych wymaga  na 
konstruktywny dialog ze zwierzchnikiem. Uwagi pod adresem gosposi spowo-
dowały tylko restrykcje ze strony proboszcza: A gdy zaniosłem za alenie do 
proboszcza to zamiast satysfakcji zakazał słu cym, aby mi wody do naczynia 
ani adnej posyłki do miasta a mo e i drzewa nie ka e przynosi .  

                                                 
60 Paskudnik – człowiek wyrz dzaj cy szkod . Zob. A. Kry ski, W. Nied wiedzki (red.), 

Słownik j zyka polskiego, t. 4, Warszawa 1908, s. 76. 
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Wikariusz twierdził równie , e wypełniał nienagannie swe obowi zki 
duszpasterskie: Nadto cz sto mi wyrzuca, e nie ma ze mnie adnego wyr czenia, 
nie pojmuj  wi c, jakiego da po mnie wyr czenia, poniewa  wszystkie 
obowi zki parafialne z ch ci  wypełniam, nawet i akta pisa  przyrzekłem. Racz 
przeto Prze wietny Konsystorzu t  rzecz rozstrzygn  i wybawi  z tak przykrego 
poło enia61.  

Zapewnienia ks. Kr kowskiego, dotycz ce jego aktywno ci kancelaryjnej, 
by  mo e pozostały jedynie w sferze deklaracji. W parafialnych ksi gach 
Kamie ska chrztów, lubów i zgonów z lat 1851–185262, prowadzonych po 
łacinie na potrzeby administracji ko cielnej, brak zapisów dokonanych jego 
charakterem pisma czy autografów. Wpisów metryk łaci skich dokonywali przy 
tym nie tylko proboszczowie, ale równie  ich podwładni. Metryk  lubu Józefa 
Nattianiec i Anny liwi skiej, zawartego w Kamie sku 31 maja 1852 r., 
przykładowo sporz dził tamtejszy wikariusz Ludwik Oberfeld63.  

Ks. Kr kowski, kre l c swe godne po ałowania poło enie materialne, starał 
si  równie  wyjedna  wsparcie finansowe dla siebie: A dla poło enia ko ca 
wszelkim kollizyjom Prze wietny Konsystorz raczy najłaskawiej mi wyznaczy  
ordynaryj 64, bo prowadz c dwa stoły w aden sposób w czasie takiej dro yzny 
wiktuałów utrzyma  si  nie mog  zwłaszcza, e proboszcz za trzeci  cz  
akcydensów wyznaczył mi tylko 200 złp. to z obowi zkiem wszelkich oblig 
parafialnych65 w tej kwocie które odprawiam. Wyznaczona przez proboszcza dla 
ks. Kr kowskiego kwota, stanowi ca zryczałtowany przychód ze wspomnianych 
akcydensów, nie odbiegała jednak od normy. W 1848 r. w dekanacie 
tykoci skim w diecezji augustowskiej równie  takiej wysoko ci kwot  przyj to 
jako ekwiwalent cz ci dochodów z jura stolae, przypadaj cych wikariuszom66.  

Formuły grzeczno ciowe i czołobitno , cho  standardowe, miały pomóc  
w przekonaniu odbiorcy o uczciwych i rzetelnych przesłankach nadawcy: Pewny 
jestem, e pro b  m  pewny skutek uwie czy. Miło mi przy tym zał czy  wyraz 
gł bokiego szacunku i powa ania.  

Dopisek pod spodem listu, powstały ju  po jego zredagowaniu, a datowany 
na 17 grudnia 1851 r., donosi o kolejnym zaostrzeniu kryzysu opałowego 
wikarego. W dniu dzisiejszym poleciła gospodyni słu cym, aby mi ani kawałka 

                                                 
61 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 251–253. 
62 AACz, Ksi gi metrykalne, KM 439, s. 253–289; KM 440, s. 150–163; KM 441, s. 114–129. 
63 AACz, Ksi gi metrykalne, KM 440, s. 161. 
64 Ordynarya – obrok pewien roczny, kwartałowy, ordynaryjna stale ustanowiona płata słu by 

w zbo u. Zob. M.S.B. Linde (red.), Słownik j zyka polskiego, t. 3, Lwów 1857, s. 578–579.  
65 Obligi – zobowi zania wykonania okre lonej posługi religijnej. Obligi stanowiły msze 

fundowane przez wiernych za dusze zmarłych. Zob. W. Wla lak, Dzieje ko cielne Paj czna, 
Paj czno 2005, s. 103; W. Jemielity, Diecezja …, s. 207. W cytowanym opisie obligi dotycz  
szerszego zakresu czynno ci kapła skich.  

66 W. Jemielity, Diecezja…, s. 212. 
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drewna nie przynie li tylko ebym ja sam z podwó a sobie nosił lub moja 
matka67.  

Przekaz jest tym cenniejszy, bo prezentuje wersj  wydarze , pochodz c  od 
podejrzanego, który co prawda nie ustosunkował si  do szeregu zarzutów, ale 
stara si  udowodni , i  oskar yciel równie  nie jest bez winy.  

Spór ks. Kr kowskiego z proboszczem Bolesławca i Kamie ska miał podło e 
finansowe. Dla proboszcza Kamie ska utrzymanie familii wikarego było 
kłopotliwe. W skali dłu szego okresu wi zało si  z powa nymi kosztami, 
zwłaszcza e ju  sam zwierzchnik miał liczne wydatki zwi zane z utrzymaniem 
swego personelu na plebani. Konflikty na tym tle musiały si  wi c wcze niej czy 
pó niej pojawi .  

Zarzuty ks. Kr kowskiego w stosunku do ks. Ossuchowskiego nie były 
jednak bezpodstawne. W mało przyjacielskich relacjach pozostawał on i z inny-
mi wikariuszami, st d te  i wiarygodno  jego relacji obci aj cej ks. 
Kr kowskiego mo na ocenia  krytycznie. Podobne obserwacje, dotycz ce ycia 
intymnego proboszcza Kamie ska, poczynił ponadto jeden z nast pców ks. 
Kr kowskiego na wikariacie, ks. Aleksander Müller. O skali i zaawansowaniu 
sporu, wynikłego mi dzy ks. Ossuchowskim i ks. Müllerem wiadczy ich 
interwencja w obronie swoich praw u administratora diecezji. Relacje 
wspomnianych ksi y były podobne do relacji ks. Kr kowskiego z proboszczem 
Kamie ska.  

W li cie do ks. Kupczy skiego, dziekana dekanatu piotrkowskiego, z 18 gru-
dnia 1853 r. oficjał Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego, ks. A. Mulzow, 
poinformowany przez administratora diecezji o sporze ksi y Ossuchowskiego  
i Müllera, donosi, e pierwszy oskar a drugiego, e obowi zków swoich nie 
dopełnia, e jest zuchwały, hardy i pija stwu si  oddaje. Drugi zarzuca 
pierwszemu gorsz ce ycie, e wszelkich nieporozumie  i zaj , jakie mi dzy 
proboszczem i wikariuszami w Kami sku od dawna i do dzi  dnia maj  miejsce, 
przyczyn  jest osoba trzecia, która na probostwie znajduj  si  (zapewne 
gospodyni). Konflikt był znacznie powa niejszy ni  w przypadku nieporozumie  
z ks. Kr kowskim. Oficjał zlecił bowiem temu  dziekanowi weryfikacj  
wzajemnych zarzutów obu stron w drodze dochodzenia68. W wyniku 
przesłucha  ks. Müller, sam równie  nie b d cy bez winy, został przeniesiony 
na inn  placówk  duszpastersk 69.  

W rezultacie wzajemnych denuncjacji ksi y doszło do translokacji ks. 
Kr kowskiego za poparciem wy ej wymienionego oficjała. Przeniesienie 
nast piło w 1852 r. Według schematyzmów, latem tego roku ks. Kr kowski był 

                                                 
67 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 253. 
68 AACz, Ksi gi dzieka skie, KD 140, s. nlb. 
69 W. Wla lak, Organizacja…, s. 183. 
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ju  wikariuszem w Kłomnicach70. Wyst pienie jego nast pcy na wikariacie  
w Kamie sku, wspomnianego ju  Ludwika Oberfelda, w metryce z 31 maja 
1852 r. pozwala zaw zi  czas translokacji najpó niej do wiosny 1852 r. 
Wdzi czno  za t  decyzj  ks. Kr kowski wyraził w li cie do Konsystorza 
Foralnego Piotrkowskiego z 2 kwietnia 1853 r., b d c w nim przekonany  
o wspaniałomy lno ci Ja nie Wielmo nego Pana Dobrodzieja, której dobro-
czynnych skutków i obecnie doznaje przez przesiedlenie mnie łaskawie  
z Kamie ska do Kłomnic. Ks. Kr kowski zaznaczył nast pnie, i  zmiana 
poprawiła jego poło enie w stosunku do sytuacji w Kamie sku. Podkre lił 
jednak, e byłoby znacznie lepiej gdyby nie ci ył na mnie obowi zek 
utrzymania matki z czworgiem rodze stwa nie maj cych z k d in d wsparcia 
tylko ja biedny szczupłe moje fundusze jakie s  przywi zane do obecnie 
posiadanego wikariatu z nimi podzielam i na tak wielk  drogo  wiktuałów 
n dzne z nimi, jak mog  p dz  ycie71.  

W tym czasie (w 1852 r.) przy yciu pozostawało jeszcze sze cioro 
rodze stwa ks. Kr kowskiego. Drugi według starsze stwa brat ks. 
Kr kowskiego, Franciszek, urodzony 4 kwietnia 1837 r.72, zmarł w dzieci stwie, 
licz c 2 lata i 8 miesi cy w D browicach 11 grudnia 1839 r.73  

Pierwszy w kolejno ci, według starsze stwa, brat Kajetan zawarł zwi zek 
mał e ski najwcze niej z rodze stwa, st d w ogóle nie uczestniczył w jego 
parafialnych peregrynacjach.  

Wyswatano go w bardzo młodym wieku (liczył 18 lat) z wybrank  du o od 
niego starsz  (liczyła 28 lat). lub Kajetana nast pił jeszcze przed wi ceniami 
kapła skimi Wiktora Kr kowskiego, st d pobłogosławił ten zwi zek miejscowy 
wikariusz ks. Apolinary Kossenda. Kajetan po lubił 12 sierpnia 1849 r.  
w D browicach Katarzyn  z Gwizdków. Katarzyna była wdow  po Stanisławie 
Piotrkowskim, zmarłym w D browicach rok wcze niej 30 czerwca 1848 r.  
i w tym e mie cie gospodarstwem si  zajmuj c[ ].  

Stan cywilny oblubienicy, jej pozycja maj tkowa i du a ró nica wieku 
nowo e ców wiadczy wyra nie o materialnym aspekcie maria u. Dobór tej 
pary był wynikiem stara  wdowy o godnego nast pc  w osieroconym przez 
pierwszego m a gospodarstwie oraz zabiegów rodziców pana młodego o zape-
wnienie potomkowi odpowiedniego statusu maj tkowego. Nawi zuje do tego 
typowa formuła, znajduj ca si  w akcie lubu, jako te  zezwolenie ustne 
rodziców nowoza lubionego obecnych aktowi nast piło74. O tym o enku 

                                                 
70 Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 

1853…, Warszawa [1852], s. 32. 
      71 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 269. 

72 KP D browice, Ksi ga urodze  1826–1842, dok. nr 42 z 1837 r. 
73 APŁ, Akta USC D browice, sygn. 44, Akta zgonów nr 64. 
74 KP D browice, Ksi ga lubów 1826–1850, dok. nr 8 z 1849 r. 
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niew tpliwie decydowały wzgl dy finansowe, zwi zane z d eniem rodziców do 
szybkiego usamodzielnienia ekonomicznego syna. Wobec nie najlepszych 
stosunków ks. Kr kowskiego z ojcem, najprawdopodobniej jego brat Kajetan 
stanowił dla niego rodzinn  ostoj  w D browicach, które niew tpliwie cz sto  
w czasie swych niesłu bowych podró y odwiedzał. 

Marianna, starsza siostra ks. Kr kowskiego i trzecie według chronologii 
urodze  dziecko mał onków Kr kowskich, w tym czasie była jeszcze nie- 
zam na. Niedługo potem wst piła jednak w zwi zek mał e ski z mieszka cem 
D browic. lub odbył si  w D browicach 19 lutego 1854 r. W akcie lubu 
Marianna jest okre lona jako zamieszkała przy rodzicach w D browicach. 
Wiktor, brat Marianny, był ju  ksi dzem, jednak nie pobłogosławił tego 
zwi zku. Ks. Kr kowski pozostawał prawdopodobnie w bli szych relacjach  
z młodsz  siostr  Antonin . Kilka lat pó niej poł czył j  bowiem sakramentem 
mał e stwa z Julianem Godzi skim. lub Marianny celebrował zapewne podpi-
sany pod aktem lubu, jako zast pca urz dnika stanu cywilnego, ks. Wincenty 
Serementa, wikariusz parafii D browice. Status społeczny wybranka Marianny 
wiadczy o zwi zku zdecydowanie mniej korzystnym ekonomicznie od mał e -

stwa jej brata Kajetana. Oblubieniec Marianny, Piotr Szczerbakowicz był 
ubogim kawalerem, pracuj cym na słu bie w D browicach75.  

Wspomniana przez ks. Kr kowskiego w li cie do oficjała czwórka najmło-
dszego rodze stwa, b d cego wówczas przej ciowo na jego utrzymaniu, to 
zapewne pozostali niepełnoletni trzej bracia i siostra jeszcze stanu wolnego, 
licz cy od kilku do kilkunastu lat. Mo na zakłada , e w podró ach wikarego 
brali zatem udział: Ksawery, Seweryn, Ignacy i Antonina Kr kowscy. Liczba 
krewnych utrzymywanych przez ks. Kr kowskiego malała w zwi zku ze sto-
pniowym ich si  usamodzielnianiem si .  

Ks. Kr kowski nie stanowił zatem balastu w bud ecie rodziców, wr cz 
przeciwnie, inwestycja w jego wykształcenie procentowała najbli szej rodzinie 
przez wiele lat. Ks. Wiktor starał si  zrekompensowa  rodzinie wysiłek 
finansowy, zwi zany z jego wieloletni  edukacj . Wsparcie finansowe ks. 
Kr kowskiego było zapewne nie tylko oczekiwane, ale wr cz wymagane przez 
jego najbli szych. Dziwi jednak argumentacja ks. Kr kowskiego, i  to on stał si  
głównym ywicielem rodze stwa i matki, zwłaszcza e ich ojciec nadal ył. 
Status gospodarza rolnego, jaki posiadał Jan Kr kowski, nie wskazuje raczej na 
jego ubóstwo.  

Na unikni cie niektórych konfliktów w ród personelu ko cielnego parafii 
Kłomnice pozwalała sytuacja lokalowa probostwa. Wikariusz miał tam do 
dyspozycji osobny wolno stoj cy budynek. Jego opis, pochodz cy z 8 stycznia 
1856 r., zapewne w niewielkim stopniu odbiega od stanu, w jakim si  ten obiekt 
znajdował za czasów ks. Kr kowskiego w latach 1852–1853.  
                                                 

75 KP D browice, Ksi ga lubów 1851–1884, dok. nr 8 z 1854 r. 
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Inwentarz probostwa kłomnickiego z 1856 r. podaje, i  obok plebanii w stro-
nie zachodniej za małem sadeczkiem staraniem i nakładem p. x. Brzezi skiego 
ze starej plebanii jest dom mieszkalny dla wikariusza długi łokci 25, wysoki  
5 z drzewa na podmurowaniu w w gieł76, gontami kryty z kominem murowanym 
w rednim stanie77. Przyjmuj c, i  pomiaru dokonano według systemu miar 
długo ci, obowi zuj cego w Królestwie Polskim w latach 1819–1849, stosuj c 
tzw. łokie  nowopolski, wynosz cy 0,576 m78, długo  wikariatki wynosiła  
14,4 m, a wysoko  2,88 m. Stan budynku mógł by  zwi zany ze zu yciem 
budulca, z którego był wykonany. Materiał, pochodz cy z rozbiórki poprzedniej 
rezydencji proboszczowskiej, mógł liczy  w czasie opisu co najmniej 20 lat. 
Została ona rozebrana zapewne w czasie budowy nowej plebani w 1837 r.79  

Wyposa enie i wn trze wikariatki nie było zbyt komfortowe: Przy wchodzie 
z frontu [domu wikariusza] s  drzwi pojedyncze na zawiasach elaznych z zam-
kiem, w sieni podłoga ju  zrujnowana, po lewej stronie s  dwa pokoje fazowane, 
zawiasami, hakami i zamkami opatrzone podłoga zrujnowana. ciany 
otynkowane na kliniki i wapno, okien cztery dubeltowych, z których zewn trzne 
s  okute zawiasami wrajbrami i rufryglami80, piec jeden z cegły i kominek, 
pokład81 z desek heblowanych. W warunkach tych mieszkał ks. Kr kowski wraz 
ze swoj  do  liczn  rodzin . Kr kowscy nie przebywali w tym budynku sami. 
Po drugiej stronie sieni znajdowało si  mieszkanie dla ko cielnego i w drugiej 
połowie wyrobnika maj ce 3 drzwi pojedynczych gładkich zawiasami i zamkami 
opatrzone, 3 okna pojedyncze, 2 piece i 2 kominki, od strony wyrobnika jest sie , 
z której s  drzwi do wychodu z domu pojedyncze gładkie na zawiasach elaznych 
z klamk . Opis ko czy si  zaleceniem, i  konieczne jest przebudowanie domu 
dla wikariusza82, wskazuj cym na jego niski wówczas standard.  

W Kłomnicach prawdopodobnie nie doszło do nieporozumie , które spowo-
dowałyby wystosowanie przez proboszcza za alenia na nowego wikariusza. 

                                                 
76 W gieł – róg, naro nik, kant, winkiel. Zob. J. Karłowicz, A. Kry ski, W. Nied wiedzki 

(red.), Słownik j zyka polskiego, t. 7, Warszawa 1919, s. 524. 
77 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 169, s. 659. 
78 I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do bada  nad histori  XIX i XX wieku, Warszawa 

2003, s. 39. 
79 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 169, s. 656. 
80 Słowniki XIX-wieczne j zyka polskiego, etymologiczne czy wyrazów pochodzenia obcego 

nie zawieraj  tych terminów. Równie  prace etnologiczne, np. K. Moszy ski, Kultura ludowa 
Słowian, Warszawa 1967, t. 1–2, o nich nie wspominaj . Mo liwe, e okre lenia te oznaczały 
zasuwy. W XIX-wiecznych inwentarzach nieruchomo ci w opisach okien podawana jest w tym 
miejscu informacja o haczykach lub sworzniach do zamykania. Zob. D. Magier, Szlachta powiatu 
radzy skiego w wietle inwentarzy pozostało ci w aktach notariuszy z lat 1812–1830, [w:]  
S. Pi tkowski, K. Skupi ski (red.), Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX–XX wieku, 
Radom 2004, s. 73.  

81 Pokład – podłoga. Zob. A. Kry ski, W. Nied wiedzki (red.), Słownik…, s. 496. 
82 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 169, s. 659. 
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Brak wzmianki w aktach dzieka skich i konsystorskich o ewentualnym konfli-
kcie. Mo liwe, e charakter ks. Józefa Brzezi skiego, kanonika honorowego 
kaliskiego i nowego zwierzchnika oraz osobowo  ks. Kr kowskiego, jego pod-
władnego, pozwalały na pokojow  współprac . Ks. J. Brzezi ski nie nale ał 
przy tym do proboszczów, którzy byliby skłonni utajni  problemy z wikariu-
szem. Dowodzi tego, poni ej wspomniane jego za alenie dotycz ce nast pcy ks. 
Kr kowskiego na tym stanowisku, wysłane do Konsystorza Foralnego 
Piotrkowskiego.  

Ks. Kr kowski, jak wiadcz  o tym akta stanu cywilnego parafii Kłomnice, 
nie był zaanga owany w prace kancelarii parafialnej, w zakresie ich 
prowadzenia. W ród 206 akt urodzenia z 1852 r. brak takich, które byłyby 
sporz dzone jego charakterem pisma. Wszystkie te akta podpisał ks. J. Brzezi ski 
jako pleban kłomnicki83.  

Wobec licznej familii do utrzymania, dalsze zabiegi ks. Kr kowskiego o po-
praw  finansów wydaj  si  zrozumiałe. Ks. Kr kowski nie ograniczał swych 
stara  jedynie do poszukiwa  bardziej intratnego wikariatu. W tym czasie podj ł 
zabiegi o usamodzielnienie si  od kurateli proboszczów. Krokiem do 
niezale no ci ekonomicznej wraz z dost pem do wi kszych dochodów było 
obj cie probostwa w administracj  w roli komendarza. Poszukiwania nowej 
posady ks. Kr kowski rozpocz ł od skierowania podania do najwy szych 
czynników decyzyjnych w diecezji, z czego tłumaczy si  oficjałowi, pisz c: 
Mam przeto nadziej , i  za złe nie wie mie mi ja nie Wielmo ny Pan Dobrodziej, 
i  robiłem kroki do Ja nie Wielmo nego Administratora Dyecezyi o udzielenie 
mi jakiegokolwiek Beneficjum, aby si  lepiej i przyzwoicie utrzyma  jak 
obecnie84. Działania te nie przyniosły natychmiastowych rezultatów. 

Inicjatywy ks. Kr kowskiego dowodz  równie , i  nie potrafił długo 
wytrwa  pracuj c na jednej placówce parafialnej. Trwaj cy około roku pobyt  
w Kłomnicach był dla niego ju  dostatecznie długi, by podj ł starania o nowe 
miejsce pracy. W li cie z 1 marca 1853 r., skierowanym do administratora 
diecezji, ks. Kr kowski prosił zwierzchnika o przeniesienie na wikariat w parafii 
Truskolasy.  

dania młodego wikariusza, zawieraj ce wr cz wskazanie parafii, któr  
sobie wybrał, wydaj  si  do  wygórowane, jednak spotkały si  z przychylnym 
odzewem ze strony administratora, a nast pnie s du ko cielnego. Translokacja 
wymagała jednak zorganizowania przeniesienia dotychczasowego wikariusza  
w Truskolasach w inne miejsce oraz wyszukania nast pcy ks. Kr kowskiego na 
opuszczany wikariat w Kłomnicach.  

W ten sposób w wyniku najcz ciej własnych decyzji i przedsi wzi  ks. 
Kr kowski w okresie wikariatu, zmieniaj c kolejne parafie, przemierzał głównie 
                                                 

83 AACz, Ksi gi metrykalne, KM 2018, k. 33v–55v. 
84 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 269–270. 
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południowe obszary diecezji kujawsko-kaliskiej. Przybył z północnych jej 
rubie y, tj. Włocławka, na graniczn  parafi  oficjalatu generalnego kaliskiego 
do Bolesławca, a na nast pnie przemieszczał si  w obr bie oficjalatu foralnego 
piotrkowskiego, udaj c si  z Bolesławca na zachód do Kamie ska, a st d do 
parafii poło onych na południe i na południowy zachód, tj. Kłomnice  
i Truskolasy (ryc. 1). 

Wybór Truskolas, jako kolejnego miejsca pracy, dokonany przez ks. 
Kr kowskiego, z pewno ci  nie był dziełem przypadku85. Ks. Kr kowski 
spodziewał si , e wikariat ten niebawem b dzie wakowa , a to z powodu złej 
reputacji ks. Wale skiego, dotychczas zajmuj cego t  posad . 

Rachuby te nie zawiodły ks. Kr kowskiego, Administrator przyrzekł mu, e 
skoro odbierze od konsystorza doniesienie, e ks. Wale ski na pokut  skazany 
został, na ten czas przychyli si  do jego pro by. Dalsze wydarzenia pozwoliły 
urzeczywistni  plan ks. Kr kowskiego. Administrator diecezji w li cie z 24 mar-
ca 1853 r. do Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego stwierdza Bardzo 
sprawiedliwie konsystorz post pił, e x. Wale skiego w nałogowem pija stwie 
zostaj cego i gorsz ce ycie niegodne kapłana prowadz cego skazał na 
jednoroczn  pokut  do klasztoru xx. Bernardynów w Przyrowie. Decyzja ta 
spowodowała dywagacje nad jego nast pc , przy czym administrator pami tał  
o pro bie ks. Kr kowskiego, zreszt  jak wynika z tre ci listu na pewno 
niejednokrotnej: przeto nie wypada aby administrator cofn ł swoje przyrze-
czenie i dla uwolnienia si  od natr ctwa x. Kr kowskiego, który nieustannie 
naprzykrza si  o inne miejsce, wzywa Konsystorz Foralny Piotrkowski, aby 
temu  x. Kr kowskiemu wydał applikat  na wikariat do Truskolas. Zabiegi ks. 
Kr kowskiego miały równie  pewien negatywny dla niego skutek uboczny, 
wyra aj cy zniecierpliwienie przeło onego tymi działaniami. Administrator 
wydał sw  zgod  z tem zastrze eniem, e wrazie gdyby proboszcz z niego  
w czasie nie miał by  zadowolniony, albo gdyby on z tego miejsca nie miał by  
kontent i tam tak e narzekał, na tenczas niezawodnie na najlichszy w dyecezyi 
wikariat przeniesiony zostanie. Sankcja ta brzmiała do  gro nie, jednak jak si  
okazało, nie wywarła ona na ks. Kr kowskim wi kszego wra enia.  

Brak cierpliwo ci zwierzchników ks. Wiktora, mógł wynika  z konieczno ci 
organizowania czasochłonnych i do  kosztownych roszad na stanowiskach 
wikariuszy, co skutkowało licznymi perypetiami ks. Kr kowskiego. Oficjał 
Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego, realizuj c tylko decyzj  administratora 
w tej sprawie, musiał wysła  listy a  do 5 adresatów. Na szcz cie dla ks. 
Kr kowskiego proboszcz w parafii Brze nica mógł wówczas tymczasowo 

                                                 
85 W pierwszej połowie XIX w. nieznany był pó niejszy zwyczaj przesyłania wikariusza, 

oparty na wzorach posłusze stwa zakonnego. Wikariusz jako kapłan wiecki decydował o miejscu 
swej pracy. Zob. Z. Skiełczy ski, Archidiecezja warszawska w latach 1818–1830, [w:] H. E. 
Wyczawski (red.), Studia z historii Ko cioła w Polsce, t. 4, Warszawa 1978, s. 182. 
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obej  si  bez pomocy wikariusza. Dzi ki temu pracuj cego tam dot d 
wikariusza ks. Gerlacha postanowiono przenie  do parafii Kłomnice w miejsce 
ks. Kr kowskiego. W tym celu Konsystorz Foralny Piotrkowski, w osobie 
oficjała ks. A. Mulzowa, w pi mie z 31 marca 1853 r. wystawionym w Łasku, 
wysłał ks. Gerlachowi instrument translokacyi na wspomniany wikariat, gdzie 
miał si  uda  zaraz po zako czeniu przeprowadzania spowiedzi wielkanocnej. 

 
Ryc. 1. Miejsca pobytu ks. Wiktora Kr kowskiego w latach 1827–1853 

Strzałki obrazuj  kierunki translokacji ks. Wiktora Kr kowskiego. Linia przerywana 
wyznacza granice diecezji; ci gła granice metropolii 

ródło: na podstawie mapy: B. Kumor, Z. Oberty ski (red.), Metropolie i diecezje na 
ziemiach polskich w 1860 r. zał cznika do Historia ko cioła w Polsce,  

t. 2: 1764–1945, cz. 1: 1764–1918, Pozna –Warszawa 1979 
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Otrzymanie zgody, czy w tym przypadku polecenia przeniesienia si  na inn  
parafi , wi zało si  z opłat . Oficjał w zwi zku z tym napisał, i  według jura 
cancellaria nale y si  za instrument translokacji złp 3, które [ks. Gerlach] zło y 
na r ce x. dziekana, a [to] dla dor czenia ich konsystorzowi. W pi mie z tego 
samego dnia oficjał zawiadomił bezpo redniego zwierzchnika ks. Gerlacha, 
proboszcza parafii Brze nica ks. Kami skiego, o przeniesieniu jego wikariusza, 
doradzaj c by w jego miejsce do pomocy dobrał sobie zakonnika. Kolejne pismo 
równie  z 31 marca 1853 r. oficjał wysłał do inicjatora przesuni  na 
stanowiskach, tj. do ks. Kr kowskiego. W zał czniku do listu ks. A. Mulzow 
wysłał równie  do ks. Kr kowskiego instrument translokacji na wikariat do 
Truskolas, z zastrze eniem jednak, e mo e si  tam uda  dopiero po przybyciu 
swego nast pcy, tj. ks. Gerlacha. Oficjał powtórzył przy tym refleksje i gro by 
administratora diecezji, zwi zane z ci głymi narzekaniami i pretensjami ks. 
Kr kowskiego. Podobnie jak ks. Gerlach, ks. Kr kowski został obci ony opłat  
za instrument translokacji w wysoko ci 3 zł, które miał przesła  poczt  franco86 
konsystorzowi. Pozostałe 2 pisma wysłane przez oficjała w sprawie translokacji 
ks. Kr kowskiego równie  datowano na 31 marca 1853 r. O decyzji w sprawie 
translokacji wikariuszy został nimi poinformowany dotychczasowy opiekun i 
zwierzchnik ks. Kr kowskiego, proboszcz Kłomnic ks. Brzezi ski oraz przyszły 
przeło ony proboszcz w Truskolasach, gdzie ks. Kr kowski miał przyby  po 
odbyciu spowiedzi wielkanocnej87.  

Ks. Kr kowski, oczekuj cy wówczas postanowie  w stosunku do swojej 
osoby, ponaglał konsystorza. Zapewne nie wiadomy zapadłych ju  i korzy-
stnych dla niego decyzji, kontynuował błagaln  korespondencj  w tej sprawie. 
W pi mie wystawionym w Kłomnicach 2 kwietnia 1853 r. prosił o pomoc 
oficjała: Niemniej i tego nie we miesz mi Ja nie Wielm. Pan Dobrodziej za złe, i  
o mielam si  zanie  moj  najuni e sz  pro b  do Niego (gdy wakuj ce 
Beneficja zaj te zostały przez godniejszych i zasłu e szych ode mnie kapłanów) 
o wikariat obecnie podobno wakuj cy w Truskolasach88. 

Przeniesienie nast piło ostatecznie zapewne w kwietniu, a najpó niej latem 
1853 r.89 Ks. Kr kowski rozpocz ł prac  na czwartej placówce parafialnej jako 

                                                 
86 Franko – opłacaj c z góry, bez obci ania odbiorcy listu czy towaru kosztami transportu. 

Zob. W. Doroszewski (red.), Słownik…, s. 967.  
87 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 214, s. 449–452. 
88 AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 164, s. 269–270. 
89 Wskazówk , pozwalaj c  ustali  czas ostatniej translokacji w ramach wikariatu, s  dane ze 

schematyzmów, a tak e informacje o nast pcy ks. Kr kowskiego na stanowisku wikariusza w 
Kłomnicach (by  mo e niebezpo rednim, je li przeniesienie ks. Gerlacha doszło do skutku). 
Kolejny wikariusz parafii Kłomnice, ks. Tomasz ebrowski pracował tam ju  we wrze niu 1853 r. 
Ks. T. ebrowski znany był wtedy z do  dramatycznego przebiegu sporów z ks. J. Brzezi skim, 
wówczas ju  człowiekiem starszym, licz cym 64 lata. Jak opisuje oficjał Konsystorza Foralnego 
Piotrkowskiego, ks. A. Mulzow, w li cie z 18 wrze nia 1853 r. do administratora diecezji,  
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wikariusz. Była to ostatnia parafia, w której przebywał pełni c t  funkcj . 
Cz stotliwo  translokacji ks. Kr kowskiego jako wikariusza była wysoka.  
W ci gu prawdopodobnie 3 lat sprawowania tej funkcji pracował na 4 placów-
kach (zob. tabl. 1). Przyczyny cz stych zmian miejsca pracy ks. Kr kowskiego 
miały charakter finansowy. Wa nym powodem przenoszenia si  wikariuszy  
z jednej parafii do kolejnej były nierówne uposa enia, wynikaj ce z wewn -
trznych, dwustronnych umów wikariusza z proboszczem90.  

Tablica 1. Najwa niejsze etapy ycia na pocz tku kariery ks. Wiktora Kr kowskiego 

Okres Miejsce Wydarzenia 
1827–(?) D browice dzieci stwo, nauka w szkole elementarnej 
(?) (?) nauka w szkole redniej 
1845–1848  Włocławek nauka w seminarium 
1849  Kowal diakonat 
wiosna 1851(?)  Włocławek wi cenia kapła skie 
1851(1850)–IX 1851  Bolesławiec wikariat 
11 IX 1851  
– przed 31 V 1852  Kamie sk wikariat 

przed 31 V 1852– 
IV/VIII 1853  

Kłomnice wikariat 

od IV/VIII 1853 Truskolasy wikariat 

Aneks – Pochodzenie ks. Wiktora Kr kowskiego 

Rodzina Kr kowskich, pochodz ca z miasteczka D browice (siedziba 
parafii), poło onego na północny zachód od Kro niewic w okolicach Kutna, 
uwa ała si  za przedstawicieli stanu szlacheckiego. Przekonuje o tym przekaz 
rodzinny Jana Godzi skiego, siostrze ca ks. Kr kowskiego, który twierdził, i  
Kr kowscy to herbowa, zbankrutowana szlachta91. Równie  bratanica ks. 
Kr kowskiego – Waleria Kr kowska – uwa ała si  za szlachciank 92. Brak 
jednak niepodwa alnych ródłowych dowodów, i  tak faktycznie było. 
Rodzinnego przekazu nie potwierdzaj  najwcze niejsze po wiadczenia ródłowe 

                                                                                                                         
ks. J. Brzezi ski zarzucił ks. T. ebrowskiemu, e ten e wszczynaj c z nim ró ne kłótnie 
przyskakiwał do niego […], l c go najgorszemi słowami (zob. AACz, Ksi gi konsystorskie, KK 
169, s. 620). W rezultacie dochodzenia s dowego i przesłucha  dokonanych przez dziekana ks. T. 

ebrowski został przeniesiony na inn  placówk  duszpastersk  (zob. W. Wla lak, Organizacja…, 
s. 183). 

90 W. Jemielity, Diecezja…, s. 211. 
91 Informacje udzielone w 2005 r. przez Stanisława Godzi skiego, syna Jana. 
92 List Rafała Bogusławskiego z 1 listopada 2007 r., prawnuka brata m a Walerii. 
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dokumentuj ce przeszło  rodu. W metrykach łaci skich parafii D browice  
z ko ca XVIII w. Kr kowscy s  okre lani kwalifikatorem stanowym famatus, 
czyli sławetny, jak np. w metryce chrztu z 26 stycznia 1783 r.93 (zob. fot. 1A). 
Oznacza to, e byli wówczas obywatelami miasta i ksi dz dokonuj cy zapisu 
utrwalił ten fakt. O w ten sposób zarejestrowanej odr bno ci stanowej 
decydowała jednak aktualna pozycja osoby, nie za  jej rodowód. Ówczesny 
status Kr kowskich nie wyklucza zatem ich wcze niejszych szlacheckich 
korzeni. Silna polaryzacja maj tków tego rodu musiała nast pi  ju  w okresie 
staropolskim, co spowodowało, e niektóre gał zie rodu spadły do roli 
mieszczan lub chłopów, inne zamo niejsze pozostały szlacht -ziemia stwem. 
Zubo ałe rodziny szlacheckie osiadały w miastach zajmuj c si  rzemiosłem, 
cho  oznaczało to utrat  poprzedniego statusu94.  

 

Fot. 1A. Najwcze niejszy dokument wzmiankuj cy Kr kowskich z D browic.  
Metryka chrztu z 26 stycznia 1783 r. Walentego, syna Walentego Kr kowskiego 

ródło: KP D browice, Ksi ga chrztów 1782–1813, dok. nr 4 z 1783 r. 

W przypadku Kr kowskich, jak i wielu innych rodów, mimo braku oznak 
przynale no ci do wy szego stanu, pozostawało jednak prze wiadczenie o ł czno-

                                                 
93 KP D browice, Ksi ga chrztów 1782–1813, dok. nr 4 z 1783 r. 
94 Analogiczne dywagacje na temat pochodzenia rodu Kr kowskich z D browic, dotycz  np. 

rodu Kili skich z Trzemeszna, z których wywodził si  słynny Jan yj cy w czasach ojca Wiktora, 
zreszt  jego imiennik i zajmuj cy si  t  sam  profesj . Szlacheckiego pochodzenia słynnego 
szewca z Warszawy nie mo na wykluczy , ale równie  i trudno udowodni  (zob. D. Sidorski, Nie 
znam takiego monarchy. Jan Kili ski, Katowice 1982, s. 14–15). 
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ci z t  „lepsz ” grup  społeczn . Wyga ni cie znamion ustojowo-prawnego 
aspektu szlachectwa nie musiało bowiem oznacza  niwelacji jego kulturowego 
znaczenia w wiadomo ci zdegradowanych jednostek. wiadomo  rodowej 
wy szo ci zwykle trwała nadal, a nawet wzmacniała si , mimo pozbawienia 
wszelkich formalnych dystynkcji95.  

W Królestwie Polskim w połowie XIX w. osoby pochodzenia szlacheckiego 
stanowiły do  znaczny procent duchowie stwa. W diecezji kielecko-
krakowskiej ze stanu szlacheckiego pochodziło ponad 30% kleru. W wi kszo ci 
byli to przedstawiciele rodzin szlacheckich, które nie dokonały legitymacji 
swego pochodzenia przed Heroldi  Królestwa Polskiego. Duchowni stwierdzali 
sw  przynale no  według kryteriów tradycyjnych, tj. deklaruj c zwykle 
jedynie, i  ojciec był szlachcicem, wobec braku dowodów wymaganych przez 
Heroldi 96.  

Zachowanym ródłowym przekazem, który mo na interpretowa  jako 
przejaw przekonania o swym szlacheckim pochodzeniu, czy te  wyraz ch ci 
dostarczenia dowodów w tej mierze, jest prawdopodobnie celowe uszlachcenie 
nazwiska swej babki macierzystej. Dane te ks. Kr kowski zapisał w metryce 
zgonu matki zmarłej w Borszewicach w 1864 r.97 Nazwisko de domo swej babki, 
Madali ska, zaczerpn ł zapewne z aktu lubu rodziców z 1825 r. Okazuje si  
jednak, e kilkana cie lat wcze niej jego przodkowie nosili inne, cho  podobnie 
brzmi ce nazwisko. Znana mu zapewne za ycia wspomniana babka, z m a 
Hanikowska, w metryce chrztu swej córki Józefaty z 14 marca 1810 r. jest 
okre lona jako Thecla de Madeyskie98. Brat owej babki, Jan, równie  
pocz tkowo nosił podobnie brzmi ce nazwisko. Nazwisko sławetnego Jana, 
kramarza, obywatela D browic, w akcie jego lubu z 22 stycznia 1811 r. 
zawartego w D browicach podano w wersji Madeiski99. Akt ten podpisał jako 
wiadek m  Tekli, wówczas równie  kramarz, Antoni Hanikowski100. Jego 

                                                 
95 J. Jedlicki, Klejnot i bariery społeczne. Przeobra enia szlachectwa polskiego w schyłkowym 

okresie feudalizmu, Warszawa 1968, s. 15–16. 
96 D. Olszewski, Struktura…, s. 137. 
97 KP Borszewice, Ksi ga zgonów 1864–1875, dok. nr 6 z 1864 r. 
98 KP D browice, Ksi ga chrztów 1782–1813, dok. nr 22 z 1810 r. 
99 Akt lubu Jana podaje, i  pan młody legitymował si  przed urz dnikiem stanu cywilnego 

metryk  wyj t  z ksi g ko cioła parafialnego nadro kiego [poło onego] w powiecie płockim. S. 
Litak, Ko ciół łaci ski w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 
1996, s. 612, nie wymienia takiej parafii. Miejscowo  Nadró  nale ała wtedy do parafii ałe 
(zob. Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli wła ciciele ziemscy w Koronie 1783–
1784, oprac. S. Górzy ski, Warszawa 2006, s. 615, 616). W metrykach parafii ałe z ko ca  
XVIII w. nazwisko Madejski czy Madali ski jednak nie wyst puje (zob. Archiwum Diecezjalne  
w Płocku, Ksi gi metrykalne parafii ałe, sygn. 1442, 1443; sumariusz ogólny ksi g 1700–1808). 
Na tym etapie bada , geograficzne pochodzenie Madejskich oraz wcze niejsze brzmienie 
nazwiska pozostaje zatem niewyja nione.  

100 KP D browice, Ksi ga ł czna 1811, Akta lubów, dok. nr 1. 
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wyst pienie w tym dokumencie sugeruje bliski zwi zek pokrewie stwa Jana  
z Tekl , nosz cych nazwisko wówczas przechodz ce przeobra enia. Jego 
modyfikacj  wida  ju  w akcie urodzenia z 11 lipca 1811 r. Bonawentury, syna 
Jana, gdzie posłu ono si  wersj  Madali ski101.  

Z pewno ci  o tym znacznym, i jak nale y s dzi , celowym przekształceniu 
nazwiska wiedziała matka ksi dza i on sam. Postanowiono jednak utrwali  
wersj  nazwiska wskazuj c  na ł czno  z zasłu onym i znanym rodem 
szlacheckim Madali skich. Styczno  z jego przedstawicielami b d  przekazami 
o nich posiadał zapewne sam ks. Kr kowski, np. w parafii Dobra, gdzie był 
komendarzem102. Dziedzicem Dobrej, który dokonał w 1805 r. zamiany gruntów 
z tamtejszym probostwem, był równie  Madali ski103.  

D browicka gał  rodu wywodzi si  od pradziada ks. Wiktora, tj. Franciszka 
Kr kowskiego104 (zob. tabl. 1A), jego najwcze niejszego, ustalonego agnata.  

Franciszek znany jest tylko z patronimików zamieszczanych przy imionach 
jego synów. Nazwisko synów Franciszka wyst puje tam w wielu wersjach, 
wiadcz cych o jego niejednolitej ówcze nie pisowni. Zapisywano je w formie 

Kr nkowski, Chr chowski, Kromkowski, Kronkowski, Krómkowski i Kr kowski105. 
Nazwisko Kr kowski po raz pierwszy w ródłach pojawia si  w 1511 r. 
Pochodzi od nazwy miejscowo ci Kr ków106. W przypadku przodków Wiktora 
Kr kowskiego, w tej wersji wyst puje po raz pierwszy dopiero w metryce chrztu 
Józefaty Kr kowskiej z 10 marca 1795 r.  

Fonetyczna forma nazwiska ks. Wiktora powodowała szereg niekon-
sekwencji w jego zapisie. Jeszcze w pokoleniu ojca ks. Kr kowskiego, a wi c 
gdy Kr kowscy mieszkali w parafii D browice ju  co najmniej kilkadziesi t lat, 
pojawiaj  si  inne wersje nazwiska. Nawet zapisy w zapowiedziach i w akcie 
lubu z 1825 r. ró ni  si  mi dzy sob . Brzmienie nazwiska zapisane  

w zapowiedziach Chr kowski i Kr kowski dowodzi, i  urz dnik stanu cywilnego 
zapisywał je ze słuchu, czego nie mógł zreszt  zweryfikowa  niepi mienny 
nosiciel zapisywanego w ró ny sposób nazwiska. 

                                                 
101 KP D browice, Ksi ga chrztów 1782–1813, dok. nr 57 z 1811 r. 
102 Komentarz – duchowny, który otrzymał komend , to tymczasowy administrator, pełni cy 

obowi zki parafialne na wakuj cym probostwie (zob. komenda, [w:] Encyklopedia…, t. 10, 
Warszawa 1877, s. 542–543). 

103 W. Kujawski, Repertorium ksi g wizytacyjnych diecezji kujawsko-kaliskiej 
przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Ko cielne” 2000, t. 74, s. 269. 

104 Przykładow  prezentacj  XVIII- i XIX-wiecznych antenatów i krewnych duchownego 
zawiera np. artykuł R. Zadury, Korzenie genealogiczne bł. ks. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego, ,,Theologica Thoruniensia” 2004, t. 5, s. 463–473. 

105 KP D browice, Ksi ga chrztów 1782–1813, dok. nr 51 z 1783 r., dok. nr 34 z 1785 r., dok. 
nr 26 z 1788 r., dok. nr 13 z 1790 r., dok. nr 5 z 1793 r., dok. nr 15 z 1795 r. 

106 K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etmologiczny, t. 1, Kraków 1999, s. 461. 
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ANTONI
ZABIER

† p. 26 I 1783 r.
JAKUB

MADEJSKI  JADWIGA NNNNN

X
16 I 1825 r. D browice

WIKTOR KR KOWSKI
* 4 IX 1827 r.

D browice par. D browice
b. 5 IX 1827 r. D browice

† 31 III 1880 r. 
Szczerców par. Szczerców

X
p. 26 I 1783 r.

X
p. 10 XII 1804 r.

 

AGNIESZKA ZABIER 
* ok. 1765 r.

 † 10 IV 1825 r. D browice 
par. D browice

BARBARA HANIKOWSKA 
* ok. 1806 r.

D browice par. D browice
† 13 II 1864 r.

Borszewice par. Borszewice

 JAN KR KOWSKI 
b. 12 VI 1801 r. D browice 

* D browice par. D browice  
  † 16 IV 1856 r.

D browice par. D browice

 TEKLA MADEJSKA
vel MADALI SKA

*ok. 1781 r.
  † 22 VIII 1831 r. 

D browice par. D browice

ANTONI HANIKOWSKI  
1774 r.

† 19 II 1832/ 13 II 1864 r.
*ok. 

WALENTY KR KOWSKI 
* ok. 1760 r.

† 10 XII 1804/ 9 V 1813 r.

 FRANCISZEK
KR KOWSKI

* zap. ok. 1720 r.
† p. 26 I 1783 r.

 
Tablica 1A. Ascendentorium ks. Wiktora Kr kowskiego  

ródło: na podstawie metryk ko cielnych i akt stanu cywilnego 

Nazwisko ks. Kr kowskiego w wykazach ksi y diecezjalnych jest cz sto 
deformowane. Nazwisko szlacheckich linii rodu równie  przechodziło podobne 
metamorfozy. Powodem ró nic było zapisywanie w okresie staropolskim litery  

 jako om czy on107. Nazwisko Jana, ojca ks. Kr kowskiego, zapisano w wersji 
Kromkowski jeszcze w 1845 r.108  
                                                 

107 Etymologi  nazwiska Kromkowski wywodzi si  równie  od słów: kromka, kawałek chleba, 
skromny. Zob. tam e, s. 466. 

108 KP D browice, Ksi ga urodzonych 1843–1859, dok. nr 3 z 1845 r. Nazwisko Kr kowski 
nie jest zbyt popularne. W ko cu XX w. mieszkało w Polsce stosunkowo niewielu Kr kowskich 
(pełnoletnich) w liczbie 167 w skali kraju. Wywodz cych si  z tego samego pnia etymologicznego 
i zapewne genealogicznego, Kronkowskich było 147, natomiast Kromkowskich 32, podczas gdy 
nosicieli popularnych polskich nazwisk mo na liczy  nawet w setkach tysi cy. Rozmieszczenie 
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Równie  pisownia rodowego nazwiska matki ks. Kr kowskiego, Barbary, nie 
była w XIX w. ustabilizowana. O ile Barbara do  konsekwentnie okre lana jest 
de domo jako Hanikowska, wyj tkowo Chanikowska109, to ju  w pokoleniu jej 
rodziców dominuje forma Kanikowski.  

Protoplasta rodu Kr kowskich z D browic wyst puje jako osoba zmarła  
w metryce z 1783 r. Mo na jedynie zakłada , e urodził si  on ok. 1720 r. Brak 
danych, by udowodni  pobyt Kr kowskich przed 1783 r. w D browicach. 
Ksi ga bractwa w. Anny, najstarsze ródło antroponomastyczne znajduj ce si  
w kancelarii tej parafii, zawiera wykazy członków od 1749 r. Brak jednak w ród 
nich przedstawicieli rodu Kr kowskich. Rodzina ta mogła jednak nie by  
zainteresowana t  form  aktywno ci religijnej i integracyjnej parafian. 

W ko cu XVIII w. nosiciele nazwiska Kr kowski wyst powali w ró nych 
zak tkach kraju. Imiennika współczesnego protopla cie rodu mo na spotka  np. 
na Kielecczy nie. Franciszek Kromkowski w 1791 r. był dzier awc  królew-
skim, znanym ze sporu z gromadami wsi Malkowice i Wola Malikowska, 
poło onymi koło Staszowa110. Walenty, dziad ojczysty ks. Kr kowskiego, miał 
te  swojego imiennika, posta  mu współczesn  i funkcjonuj c  na terenie 
geograficznie zbli onym. Maksymilian, Ignacy i Walenty Kr kowscy wyst pili 
w 1799 r. przeciw Le niewskiemu o rozgraniczenie w Chodakach cz ci 
zwanych Spotowizna, Chodakowizna111. Poza noszeniem identycznych nazwisk, 
nie sposób ustali  genealogicznych powi za  mi dzy rodem ks. Kr kowskiego  
a wymienionymi Kr kowskimi szlacht .  

Trudno doszuka  si  te  szlachty posesorów Kr kowskich czy 
Kromkowskich, których wło ci w ko cu XVIII w. le ały w pobli u gniazda 
rodowego przodków ks. Kr kowskiego. W wi kszo ci jednak dzier yli wówczas 
ziemi  w obecnej centralnej Polsce. W dekanacie szadkowskim w parafii 
Korczew Jan Kr kowski, komornik ziemski sieradzki 1784 r., był wła cicielem 
wsi Janiszewice112. By  mo e jest on identyczny z Janem Kantym Kr kowskim, 
posesorem Puczniewa, który 13 lipca 1809 r. zawarł w Szadku kontrakt 
dzier awy z Bogumiłem Walewskim, dziedzicem dóbr Gajewniki, Stró y, 
Okupa Małego i Du ego113. 

                                                                                                                         
miejsc zamieszkania nosicieli tych trzech podobnie brzmi cych nazwisk w ko cu XX w. wskazuje 
na ich pochodzenie głównie z obecnej Polski centralnej i Wielkopolski, cho  nie mo e by  w pełni 
miarodajne ze wzgl du na migracje po II wojnie wiatowej (zob. Słownik nazwisk współcze nie  
w Polsce u ywanych, wyd. K. Rymut, t. 5, Kraków 1993, s. 273, 295, 296). 

109 KP D browice, Ksi ga lubów 1826–1850, dok. nr 8 z 1849 r. 
110 Ksi gi referendarii koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, t. 2: 1781–1794, wyd.  

A. Keckowa, W. Pałucki, Kraków 1957, s. 151. 
111 APŁ oddział w Sieradzu, Powiatowa Komisja Sprawiedliwo ci w Sieradzu, sygn. 509. 
112 Regestr Diecezjów …, s. 175. 
113 APŁ oddział w Sieradzu, Akta notariusza J. Dydy skiego, dok. nr 26 z 1809 r. 
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W latach osiemdziesi tych. XVIII w. nieopodal Szadku Kr kowscy 
posiadali, jak wspomniano, dwie cz ci wsi Chodaki w parafii Wierzchy  
w ówczesnym dekanacie lutomierskim. W pobli u Wielunia w tym czasie 
Kromkowski miał cz  wsi parafialnej Chotów. Na południu kraju w dekanacie 
połanieckim, w ówczesnej diecezji krakowskiej, Kr kowscy posiadali wie  
Nasławice. Posiadło ci przechodziły jednak cz sto, np. w wyniku dziedziczenia 
po k dzieli, w r ce innego rodu, co nie gwarantowało trwało ci wyst powania 
danego nazwiska w okolicy. Etymologiczna podstawa nazwiska szlacheckich 
linii rodu, wie  Kr ków, poło ona wówczas w parafii Góra w dekanacie 
stawskim, nale ała w latach osiemdziesi tych XVIII w. do Czartkowskich114. 

W ró nych miejscach Kr kowscy z D browic stykali si  z przedstawicielami 
niew tpliwie szlacheckich gał zi tego rodu. Stryj ks. Kr kowskiego, Kazimierz 
Grzegorz pracował w 1823 r. jako młynarz w parafii Dalików koło Podd bic  
i był okre lany w aktach stanu cywilnego jako sławetny115. W tej samej parafii 
mieszkali równie  inni Kr kowscy, których status społeczny był wy szy. Jeden 
z nich J[a nie] Pan Ignacy Kr kowski w 1817 r. był dziedzicem tamtejszej 
kolonii Wyrobki Bardzi skie116. Rozró nienie statusu Kazimierza Grzegorza  
i Ignacego podkre la odr bno  stanow  tych rodzin, nie wyklucza jednak 
odległych zwi zków genealogicznych mi dzy nimi. Równie  w okolicach 
Szadku we wsi Tarnówka Kr kowscy w XIX w. posiadali maj tek117. Ponadto  
w parafii Borszewice, gdzie w latach sze dziesi tych XIX w. pracował ks. 
Kr kowski, mieszkali przedstawiciele szlacheckiego rodu Kr kowskich. W 1854 
r. dzier awc  folwarku Kłady, poło onego w tej e parafii, był W.[ielmo ny] 
Antoni Kr kowski118. W wiadomo ci lokalnych społeczno ci, w których yli 
Kr kowscy z D browic, niew tpliwie utrwalona była szlachecko  nosicieli tego 
nazwiska.  

Prawdopodobnie wielu nosicieli nazwiska Kr kowski, to potomkowie 
rozgał zionego rodu herbu Tr by ze wsi Kr ków pod Wart . Najwcze niejsze 
wzmianki dotycz ce wła cicieli Kr kowa i jednocze nie protoplastów tego rodu 
pochodz  z pocz tku XV w. Boniecki podaje, i  Stanisław Smok z Kr kowa,  
w sprawie o przygan , z Mikołajem z Tymie ca w 1413 r., z s du kaliskiego 
maj  wyznaczony termin do Gniezna119. Spisy urz dowe z ko ca XVIII i pocz -
tku XIX120 w. nie notuj  innych miejscowo ci o tej nazwie na obszarze 
                                                 

114 Regestr Diecezjów…, s. 88, 133, 166, 317. 
115 KP Dalików, Ksi ga ł czna 1823, Akta urodzonych nr 21.  
116 KP Dalików, Ksi ga ł czna 1817, Akta urodzonych nr 65. 
117 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 12, Warszawa 1906, s. 258.  
118 KP Borszewice, Ksi ga urodzonych 1847–1863, dok. nr 65 z 1854 r.  
119 A. Boniecki, Herbarz…, s. 256. 
120 Zob. Regestr Diecezjów…, s. 166; Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyra-

eniem ich poło enia i ludno ci alfabetycznie uło ona w Biórze Kommissyi Rz dowey Spraw 
Wewn trznych i Policji, t. 1, Warszawa 1827, s. 238.  
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Królestwa Polskiego, st d nale y przyj , i  geograficznie ród ten pochodzi  
z obszarów staropolskiej ziemi sieradzkiej. Nie mo na wykluczy , e spaupery-
zowan  i zdeklasowan  lini  tego rodu byli Kr kowscy z D browic.  

W aktach stanu cywilnego tylko raz okre lono ojca ks. Kr kowskiego 
tytułem wielmo ny, co wskazuje na lepsz  kondycj  rodu (by  mo e jedynie 
finansow ). Okre lnik W.[ielmo ny] przy nazwisku Jana Kr kowskiego znajduje 
si  w tzw. akcie znania (zeznania) urodzenia Kajetana młodszego brata ks. 
Kr kowskiego, który został spisany 1 kwietnia 1846 r.121 W ten sposób w aktach 
była wtedy okre lana szlachta.  

Znane s  szlacheckie koneksje Kr kowskich. Jedynym ich przykładem jest 
mał e stwo Walerii, bratanicy ks. Kr kowskiego, z przedstawicielem starego 
szlacheckiego rodu cibor-Bogusławskich herbu Ostoja, zawarte ok. 1880 r. 
M  Walerii był przedstawicielem zubo ałej linii rodu, by  mo e maj tkowo 
zbli onym do jej statusu materialnego.  
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A COLOURFUL PERSON IN SOUTANE  
FATHER WIKTOR KR KOWSKI (1827–1880)  

ADMINISTRATOR OF THE PARISH OF BORSZEWICE 
part I: curacy (until 1853) 

Summary 

The study of Father Wiktor Kr kowski’s life (1827–1880) has been divided into two 
parts due to space constrains. This is the first part presenting his young years, including 
the time he spent in school, mainly in the seminary in Włocławek, and his church career 
up to 1853. It includes information about his ancestors and closest relatives and attempts 
to explain the etymology of his name.  
Source material for the article consists mostly of church court records, hence much 
attention is devoted to disputes between young curate Kr kowski and his superiors – 
vicars of the successive parishes where he was designated. The conflicts arose as a result 
of his efforts to secure satisfactory livelihood for his mother and siblings. 

 


