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„P arafia - pow racający tem at” . W badaniach nad dziejam i K ościoła
w regionie św iętokrzyskim jako swoisty bum erang jaw i się problem atyka pod
stawowych struktur kościelnych, czy ogólniej religijnych, obejm ujących sw o
imi w pływ am i całość życia społecznego w daw niejszych epokach1. D zieje się
tak dlatego, że poza sensu stricte funkcjam i religijnym i parafie zaangażow ane
były także w ośw iatę i opiekę społeczną. Jeśli dodam y do tego rolę, jak ą odgry
w ały w organizacji państwowej aż po w iek X IX (najniższe jednostki terytorialno-państw ow ego ustroju adm inistracyjno-skarbow ego) i uśw iadom im y
sobie ich w pływ na kulturę narodow ą, oczyw istym stanie się fakt, iż parafie
w ciąż pozostają w centrum zainteresow ań badaczy2.
Początek X X I w. przyniósł syntezę Eugeniusza W iśniowskiego, który
p o d su m o w u jąc d o ty ch czaso w ą w iedzę, nieco inaczej sch arak tery zo w ał
parafie w Polsce średniow iecznej, aniżeli w cześniejsi badacze tychże struktur
kościelnych. O pierając się na m odelach m etodologicznych w ypracow anych
na zachodzie Europy, zw rócił uw agę na kw estie wcześniej m arginalizow ane
lub w ręcz pom ijane przez historyków . Zw łaszcza na zagadnienie funkcji

1 Zob. program badań zakreślony przez E. Wiśniowskiego, Parafie w średnio
wiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004, s. 9-16 (seria: Dzieje
chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. J. Kłoczowski;
wcześniejsza wersja tej pracy, o znacznie węższym zakresie problematyki badawczej:
Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, w: Kościół w Polsce,
red. J. Kłoczowski, t. 1, Kraków 1968, s. 235-372). Tam też omówienie krytyczne
starszej literatury, które zwalnia z cytowania szeregu prac.
2 Zob. D. Olszewski, Wstęp, w: J. Gurda, Parafia Książnice Wielkie. Zarys dzie
jów, Kielce 1992, s. 5-12.
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i społecznej roli parafii (tzw. „życie parafialne”), rozum ianej jako grupa spo
łeczna połączona różnym i stosunkam i w konkretnych w arunkach czasowych
i przestrzennych3. Tym sam ym rozw ażania nad h istorią organizacji parafial
nej stały się kluczow e dla poznania kultury społecznej danej epoki4. M yliłby
się jed n ak ten, kto nie dostrzega w cześniejszych sukcesów polskiej historio
grafii, głównie środowiska skupionego w okół Instytutu Geografii Historycznej
K ościoła w Polsce5. Ze starszych prac szczególnie w ażne były rozw ażania
W ładysław a A braham a, Stosław a Laguny, Stanisław a Zachorow skiego, Sta
nisław a Kujota, K arola M aleczyńskiego, Tadeusza Silnickiego i H. F. Schmida6. Zauw ażono w ów czas, że trudności nastręcza ustalenie definicji parafii
w czesnośredniow iecznej, w zależności od przyjętych kryteriów, z których
dwa najbardziej istotne to: terytorium bądź cura anim arum ”7.

3 Przegląd najważniejszej literatury europejskiej zob. E. Wiśniowski, Parafie...,
dz. cyt., s. 10, przyp. nr 3-4. Zob. też J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 2003,
s. 249-257. Omówienie literatury polskiej zob. E. Wiśniowski, Badania nad początka
mi i rozwojem średniowiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich, w: Discernere
vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę
urodzin, Lublin 1992, s. 43-55.
4 Zob. kluczowe dla Polski prace S. Byliny, Spowiedź jako instrument katechezy
i nauki współżycia społecznego w Polsce późnego średniowiecza, „Społeczeństwo
Polski średniowiecznej”, t. 2, 1992, s. 235-265; tenże, Wiara i pobożność zbiorowa,
w: Kultura Polski średniowiecznej, red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 403-450; tenże,
Religijność późnego średniowiecza. Chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Euro
pie Środkowo-Wschodniej w X IV -X V w., Warszawa 2002 (zwłaszcza rozdział: Katechi
zacja ludności); tenże, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza,
Warszawa 2002; oraz I. Skierska, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce,
Warszawa 2003; E. Wiśniowski, Parafie..., dz. cyt.
5 Zob. J. Kłoczowski, Prace nad Atlasem Historycznym Kościoła w Polsce,
„Roczniki Humanistyczne” (dalej RH), 6 (1958), z. 5, s. 259-274; tenże, Rozwój i pro
blematyka badań nad geografią historyczną Kościoła Katolickiego, tamże, 11 (1962),
z. 2, s. 5-93; S. Mielnik, Działalność Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną
Kościoła w Polsce KUL, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (dalej ABMK), 95
(2011), s. 123-131.
6 Omówienie, zob. E. Wiśniowski, Badania nad początkami i rozwojem średnio
wiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich, w: Discernere vera ac falsa...,
dz. cyt., s. 43-55.
7 Zob. Lexicon des Mittelalters, t. 6, s. 1022-1026; M. Sitarz, Parafia, w: Ency
klopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 1324-1326; A. Słowikowska, Kościół
parafialny, w: tamże, kol. 1330-1331; Parafia, parafialny kościół, w: Encyklopedia
Kościelna, red. M. Nowodworski, t. 18, Warszawa 1892, s. 200-202; J. Szymański,
Organizacja Kościoła, Polska, w: Słownik starożytności słowiańskich (dalej SSS),
red. G. Labuda i Z. Stieber, t. 3, cz. 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970, s. 510.
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Do n ajw a żn iejszy c h u staleń p o cz y n io n y ch w zak resie m eto d o lo g ii
badań nad organizacją parafialną na ziem iach polskich - po części także
w okresie przedw ojennym - należy zw łaszcza m etoda ustalania początków
parafii na podstaw ie zachow anych źródeł8. Niestety, nie gw arantuje ona je d 
nak stuprocentow ej pew ności, bow iem m im o, iż zdecydow ana w iększość
historyków opow iada się za X I w., jako czasem pow stania organizacji para
fialnej, to byli i tacy, którzy w oleliby przesuw ać jej genezę naw et na XIII
stulecie. Ten skrajny pogląd - co do późnej chronologii om awianego zjaw iska
- m a o tyle uzasadnienie, że z pew nością w przypadku kościołów na w siach
okres przełom u X II/X III w. był decydujący dla ukształtow ania sieci parafii
w iejskich9.
W ydaje się zatem , że logicznym je st przyjęcie założeń m etodologicznych
zastosow anych przez E. W iśniowskiego w cytowanej w cześniej pracy. R oz
w ażania nad stanem i perspektyw am i badań nad parafiam i w średniow ieczu
na obszarze w spółczesnej diecezji kieleckiej m uszą się koncentrow ać na ta
kich elem entach „składow ych” parafii, jak: terytorium i okręg parafialny10,
charakterystyka uposażenia, dynam ika rozw oju organizacji parafialnej i jej
zasięg, patrocinia, duchow ieństw o, praw a parafialne, w ierni, kościół, bractwa,
szkoły i szpitale, funkcje społeczne i ich rola w strukturze parafialnej, często
kroć eksponowane niejako na m arginesie badań nad organizacją parafialną,
aczkolw iek stanowiące niezbędne uzupełnienie.
W śród źródeł na pierw szym m iejscu należy w ym ienić Liber beneficiorum Jan a D łu g o sza11 i Jana Ł ask ieg o 12, k sięg ę kontrybucji parafialnych

8 Zob.: B. Kumor, Powstanie i rozwój organizacji parafialnej w Małopolsce,
„Sprawozdania TN KUL”, 9 (1958); tenże, Początki organizacji parafialnej na
ziemiach polskich, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 5 (1958), z. 4, s. 103-115;
P. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958;
J. Szymański, Wokół genezy organizacji parafialnej w Polsce, „Przegląd Historyczny”
(dalej PH), 55 (1964), s. 501-508.
9 Por. T. Lalik, Organizacje sąsiedzkie średniowiecznej wsi polskiej - wieś,
opole, parafia, w: tenże, Studia średniowieczne, Warszawa 2006, s. 35.
10 Przykładem może być parafia w Chomętowie. Jeśli za poparcie tezy o istnieniu
parafii uznamy tylko okręg parafialny, to okaże się, że pierwszym takim dokumentem
dla obecnej diecezji kieleckiej byłaby dopiero erekcja parafii Chomętów z 1331/1332 r.,
zob. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej (dalej ZDKiDK), t. 1 (Materia
ły do dziejów Kościoła w Polsce, t. 1), wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, nr 38 i 39.
Co ciekawe, kopia tej erekcji znajduje się w AD Kielce, dok. perg. nr 4 (zob. il. 1).
11 Johannis Dlugossi, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. I-III, w: Opera
Omnia, t. VII-IX, Cracoviae 1863-1864. Analiza krytyczna S. Kuraś, Regestrum
Ecclesiae Cracoviensis, Warszawa 1966.
12 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Koryt kowski, J. Łukowski, t. I, Gniezno 1880.
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z I poł. XV I w .13 oraz spisy św iętopietrza i dziesięciny papieskiej z X IV w .14
P ozw alają one uchw ycić sieć parafialną na całym obszarze obecnej diecezji
kieleckiej w X V w., ale też upraw niają do staw iania w niosków co do rozw oju
gospodarczego (informacje o folwarkach, dziesięcinach, drogach, urządzeniach
przem ysłow ych, dochodach z prebend) i kulturalnego parafii (szkoły, szpitale,
architektura kościołów ) oraz odnośnie do kw estii patrocinów i patronatów.
W m niejszym stopniu m ateriałów dostarczają kodeksy dyplom atyczne katedry
i diecezji krakow skiej, katalog i zbiór dokum entów m ałopolskich bądź źródła
norm atyw ne z zakresu ustaw odaw stw a kościelnego.
Teren naszych rozw ażań pokryw a się z granicam i obecnej diecezji kielec
kiej, aczkolw iek jej późne w yodrębnienie (XIX w.) z diecezji krakowskiej
i gnieźnieńskiej m usi skutkować pew nym i uw agam i i analogiam i, zw łaszcza
w przypadku parafii granicznych. N atom iast cezurą chronologiczną je st I poł.
X V I w., kiedy początki reform acji w yraźnie przyczyniły się do kryzysu orga
nizacji parafialnej.
P rzegląd stanu badań nad średniow ieczną o rg an izacją p arafialn ą na
obszarze obecnej diecezji kieleckiej w ypada zacząć od prac ks. Jana W iśnie
w skiego15. Ten niestrudzony badacz i zbieracz pam iątek przeszłości, działaj ący
na tle m odnego na przełom ie X IX i X X w. nurtu, je st autorem pierw szych
opracowań historycznych dla w ielu parafii diecezji kieleckiej. M ało tego, opu
blikow ał rów nież szereg tekstów źródłowych, dzisiaj ju ż niedostępnych w ory
ginale. Jego prace m ają jeszcze ten „niezatarty” charakter, tak typow y dla
historyków sprzed dziesięcioleci, jakim było bazow anie przede w szystkim na
źródle, odczytyw anym po raz pierwszy. W swoich pracach um ow nie zw anych
„dekanatam i” zestaw ił inform acje dla ok. 170 z 304 (w tym jedna personalna)
parafii obecnej diecezji kieleckiej. Stosow ał przy tym schem at oparty na
kw estionariuszu charakteryzującym przede w szystkim historię m iejscow ości
posiadającej kościół parafialny, zaw ierającym opis kościoła i jego zabytków,
ewentualnie informacje o pozostałych w parafii kościołach, kaplicach, cm enta
rzach, klasztorach. Ponadto publikow ał spisy m iejscow ego duchow ieństw a,
częstokroć lokalne legendy i tradycję ludow ą. Terenu diecezji kieleckiej

13 Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber
retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław 1968.
14 Acta Camerae Apostolicae, t. I-II, w: Monumenta Poloniae Vaticana, wyd.
J. Ptaśnik, t. I-II, Cracoviae 1913-1914. Por. T. Gromnicki, Świętopietrze w Polsce,
Kraków 1908.
15 O nim zob. M. Niwiński, Ks. Jan Wiśniewski: monografie kościołów diecezji
sandomierskiej, w: Pamiętnik Świętokrzyski 1930, red. A. Patkowski, Kielce 1931;
W. Wójcik, Ks. Jan Wiśniewski (1876-1943), ABMK 6 (1963); J. Fidos, D. Olszewski,
Ksiądz Jan Wiśniewski 1876-1943. Zycie i działalność, Kielce 2000.
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dotyczą prace w ydaw ane w latach 191716 oraz 1927—193317. Co w ażne, za
w ierały one w spom niane wcześniej w ypisy źródłow e, zatytułow ane M onum enta D ioecesis K ielcensis.
K olejną p racą poruszającą zagadnienia zw iązane w dużej m ierze z orga
nizacją parafialną om awianego obszaru był tekst Jerzego K łoczow skiego18.
Szczególną uw agę zw rócił on na dane dem ograficzne w ynikające z pracy
Tadeusza Ladogórskiego19, które pozw alają na szacunkow e określenie w iel
kości zaludnienia parafii w X IV w., a na pew no na stw ierdzenie i w skazanie

16 J. Wiśniewski, Dekanat miechowski, Radom 1917 (Chodów, Czaple, Gołcza,
Goszcza, Hebdów, Iwanowice, Kalina Wielka, Koniusza, Kozłów, Książ Wielki, Książ
Mały, Łętkowice, Miechów, Nasiechowice, Niedźwiedź, Niegardów, Pałecznica,
Prandocin, Racławice, Radziemice, Słaboszów, Slawice, Słomnice, Tczyca, Uniejów,
Wrocimowice, Wysocice, Zielenice, Żembocin).
17 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek
w Pinczowskiem, Skalbmierskiem, i Wiślickiem, Mariówka 1927 (parafie: Bejsce,
Bobin, Bogucice, Chroberz, Czarnocin, Działoszyce, Dzierążnia, Gorzków, Góry, Chotel
Czerwony, Jurków, Kazimierza Mała, Kije - Kliszów, Kocina, Korczyn, Kościelec,
Koszyce, Krzyżanowice, Książnice Wielkie, Małoszyce, Michałów, Młodzawy, Opato
wiec, Pełczyska, Probołowice, Pińczów, Przemyków, Rachwałowice, Rogów, Sancygniów, Skalbmierz, Sokolina, Stradów, Wiślica, Witów, Wolica, Zagość); tenże,
Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem, Mariówka
1929 (Balice, Biechów, Busko, Chmielnik, Dobrowoda, Drugnia, Gnojno, Janina, Kargów, Lisów, Oleśnica, Ostrowce, Pacanów, Piasek Wielki, Pierzchnica, Piotrkowice,
Potok, Sędziejowice, Solec, Stopnica, Strózyska, Szaniec, Szczaworyż, Szydłów,
Swiniary, Tuczępy, Zborówek); tenże, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków
i pamiątek w Jędrzejowskiem, Mariówka 1930 (Brzegi, Chomentów, Cierno, Imielno,
Jędrzejów, Korytnica, Kozłów, Krzcięcice, Lukowa, Małogoszcz, Mieronice, Mierzwin,
Mnichów, Mokrsko, Mstyczów, Nagłowice, Nawarzyce, Oksa, Piotrkowice, Rakoszyn,
Sędziszów, Sobków, Rembieszyce, Tarnawa, Węgleszyn, Wrocisław, Wrocieryż, Złotniki); tenże, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie
włoszczowskim, Mariówka 1932 (Bebelno, Chlewice, Chrząstów, Czarnca, Drochlin,
Dzierzgów, Goleniowy, Irządze, Januszewice, Kluczewsko, Koniecpol, Konieczno, Kossów, Krasocin, Kuczków, Kurzelów, Lelów, Moskorzew, Nakło, Obiechów, Oleszno,
Podlesie, Przyłęk, Rokitno, Secemin, Słupia, Szczekociny, Włoszczowa); tenże, Histo
ryczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem, Mariówka 1933
(Imbramowice, Kidów, Kroczyce, Lany Wielkie, Minoga, Racławice, Narama, Ojców,
Sieciechowice, Skała, Smardzowice, Żarnowiec). Ponadto: tenże, Dekanat iłżecki,
Radom 1909-1911 (Swiętomarz, Tarczek); tenże, Dekanat opatowski, Radom 1907
(Bodzentyn, Cisów, Czyżów, Dębno, Ociesęki, Przybysławice).
18 J. Kłoczowski, Kościół w wiekach średnich na obszarze dzisiejszej diecezji
kieleckiej, w: Księga jubileuszowa stulecia diecezji kieleckiej (1883-1983), Kielce
1986, s. 193-214.
19 T. Ładogórski, Studia nad zaludnieniem Polski X IV wieku, Wrocław 1958.
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parafii oraz terenów lepiej i w cześniej zagospodarow anych. Co za tym idzie
szybko - ja k na polskie w arunki - objętych organizacją parafialną. Dobrym
przykładem je st najstarszy na ziem iach polskich zachow any dokum ent erek
cyjny kościoła parafialnego w Pacanow ie z lat 1110-111720. Także na I poł.
X II w. kładzie się początki kościołów w Prandocinie i Skalbm ierzu. Zatem
zgodnie z w ynikam i otrzym anym i przez T. Ładogórskiego, który przeliczył
św iętopietrze i dziesięcinę papieską na liczbę parafian, J. K łoczow ski m ógł
zaakcentow ać w czesną m etrykę parafii w południowo-zachodniej części obec
nej diecezji. W ynikało to także z badań E. W iśniowskiego nad prepozyturą
w iślicką21. Tereny nadw iślańskie i nadnidziańskie - w cześnie skolonizowane,
0 dużym udziale w łasności monarszej i możnowładczej - już w X II w. posiada
ły rozw iniętą sieć parafii, gdzie przeciętna odległość pom iędzy centram i
parafialnym i w ynosiła ok. 8 do 9 km. Co ciekawe, w łaściw ie do końca X IV w.
zakończył się tu proces pow staw ania kolejnych parafii, a w okresie now o
żytnym doszło jeszcze tylko kilka. Potw ierdza to zatem tezę o zakończeniu
form ow ania organizacji parafialnej w tej części obecnej diecezji ju ż w XIV
stuleciu22. Podobne ustalenia poczyniła Barbara R zew uska-K urzeja dla prepozytury kieleckiej, gdzie zaludnienie było zdecydow anie niższe, ale z kolei
dom inująca w łasność biskupów krakow skich sprzyjała wczesnej (przełom XI
1X II w.) organizacji parafialnej, k tórą utw orzono w zasadzie do końca X V w.23
W zbliżony chronologicznie ciąg zdarzeń w pisuje się form ow anie sieci para
fialnej w północno-zachodniej części diecezji. B adania Jacka Laberscheka
nad średniow iecznym dekanatem lelow skim pokazały, że chociaż był to teren
słabiej zaludniony, to do końca średniow iecza kształtow anie sieci parafialnej
zostało skończone. Tym razem decydująca była działalność kolonizacyjna
K azim ierza W ielkiego, bow iem w X IV w. pow stało najwięcej parafii24.
U stalenia zaw arte w pow yższych pracach pozw oliły J. K łoczow skiem u25,
E. Wiśniowskiemu26 i B. Kumorowi27 na sformułowanie dobrze uzasadnionych
20 Zob. W. Semkowicz, Przyczynki dyplomatyczne wieków średnich, w: Księga
pamiątkowa ku uczczeniu 250 rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez
króla Jana Kazimierza 1661 r , t. 2, Lwów 1912, s. 5-6; ZDKiDK, t. 1, nr 2.
21 Zob. E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej
w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965.
22 Tenże, Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII w. Materiały do struktury
organizacyjnej, Lublin 1976.
23 B. Rzewuska-Kurzeja, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej
w średniowieczu, „Nasza Przeszłość” (dalej NP), 59 (1983), s. 69-96.
24 J. Laberschek, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie lelowskim do 1500 r.,
w: Księga jubileuszowa..., dz. cyt., s. 231-246.
25 Zob. J. Kłoczowski, Kościół..., dz. cyt., s. 200-201.
26 Zob. E. Wiśniowski, Rozwój sieci..., dz. cyt., s. 93.
27 Zob. B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002,
s. 173-516.
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w niosków co do zaaw ansow ania rozwoju sieci parafialnej obecnej diecezji
kieleckiej w średniowieczu. W łaściwie w ynika z nich, iż nasycenie kościołam i
parafialnym i do końca X V w. było tak duże, że ja k na w arunki polskiego śred
n io w iecza całkow icie w ystarczające. W kategoriach liczb w yraża się to
następująco: na 304 aktualne parafie do poł. X IV w. pow stało 158, tj. ok. 52%;
natom iast spośród w szystkich parafii w diecezji ok. 68% pow stało do końca
X V w. Pozostałe to parafie utw orzone w okresie now ożytnym i najnow szym
przede w szystkim w północnej części diecezji, słabiej zaludnionej, a zatem
i gorzej zagospodarow anej, przy czym spora ich część to parafie zw iązane
z rozw ojem dem ograficznym K ielc w X X w. Jeśli dokonalibyśm y takiego
zestaw ienia dla pocz. lat 80. X X w.28, okazałoby się, że byłoby to odpowiednio
ponad 70% parafii pow stałych do końca X V stulecia!
P o tw ierd za to zatem jeszc ze raz, że rozp atru jąc rozw ój organizacji
parafialnej, należy brać pod uw agę stosunki osadnicze i w łasnościow e, prze
kładające się na nasycenie terenu podstaw ow ym i strukturam i K ościoła29.
Ich m etrykę oraz zasięg m ożem y w w iększości przypadków ustalić na pod
stawie źródeł przekrojow ych - w spom nianych ju ż w ykazów św iętopietrza
i dziesięciny papieskiej z XIV w., ksiąg kontrybucji parafialnych z w ieku XVI,
Libri beneficiorum Jana D ługosza i Jana Łaskiego, publikow anych dokum en
tów fundacyjnych i erekcyjnych, czasem nielicznych źródeł narracyjnych. Te
same źródła pozw oliły E. W iśniowskiemu na przedstawienie problemu nasyce
nia parafii miej skich i wiej skich szkołami (raczej szkółkami), szpitalami, w resz
cie na analizę kw estii rezydencji kleru parafialnego przy swych beneficjach.
I tak w przypadku szkół parafialnych w yniki w skazują na pow szechność
tego typu instytucji edukacyjnych w pocz. X V I w., i to w zasadzie zarówno
w m iastach, ja k i na w siach30. W spółczynnik ok. 83% dla w ybranych z ok. 100
średniow iecznych parafii obecnej diecezji kieleckiej je st nie tylko w yższy od
sąsiedniej diecezji krakow skiej, ale oznacza pełne zaangażow anie K ościoła
w alfabetyzację i wychowanie. Pokazuje też intensyw ną „penetrację” kultury
religijnej w świat społeczności parafialnych, bow iem oprócz podstaw czytania,
pisania i liczenia, dzieci i m łodzież upiększały liturgię śpiew em i podlegały
katechizacji. W niewielkim stopniu szkoły te przygotowywały też do kapłań
stwa czy zajęć związanych z pracą umysłową. Oczywiste, że zarówno odsetek
28 W 1981 r. były 273 parafie, zob. D. Olszewski, Wprowadzenia historyczne,
w: Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej, Kielce 1999, s. 23.
29 Tak również D. Olszewski, Organizacja terytorialna Kościoła w regionie
świętokrzyskim, w: Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, red. J. Wijaczka,
Kielce 2001, s. 75-76 (idąc za ustaleniami E. Wiśniowskiego i J. Kłoczowskiego).
30 Zob. E. Wiśniowski, Sieć szkół parafialnych w Wielkopolsce i Małopolsce
w początkach XVI w., RH 15 (1967), z. 2, s. 85-127; tenże, Materiały do stanu liczebne
go duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie
XVI w., ABMK 18 (1969).
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szkół w m iastach, gdzie parafie z reguły były bogatsze (m.in. z tytułu uposaże
nia duchow ieństw a oraz zam ożności parafian) był wyższy, ja k i poziom nauki
w nich oferowanej skutkow ał częstszym w yjazdem absolw entów na studia.
Przekonują o tym liczne badania szczegółow e nad znaczniejszym i szkołam i
m iejskim i, zw łaszcza kolegiackim i, ich personelem , program am i nauczania
i w pisam i na krakow ską A lm a M ater31. D la interesującego nas terenu szcze
gólne znaczenie m ają opracow ania K rzysztofa B rachy dla Kielc i Bodzentyna32, tu piszącego dla W iślicy33, D aniela W ojciechowskiego dla K urzelow a34,
M arka D erw icha dla dóbr opactw a łysogórskiego35. Z tej ostatniej wynika,
że w parafiach będących prepozyturam i klasztornym i poziom nauczania
oraz stan m aterialny były lepsze. Podobne konstatacje w y n ik ają z pracy
o szkołach kanonickich autorstw a Józefa Szym ańskiego36. Pew nych ogólnych
danych, aczkolw iek obciążonych niejakim m arginesem błędu, dostarcza praca
Jana Rysia o szkolnictw ie parafialnym diecezji krakowskiej w średniow ieczu37. W tym m iejscu w arto jeszcze w spom nieć pracę A ntoniego Karbowiaka, która chociaż oparta na w yryw kow ym m ateriale źródłow ym pozw oliła
ju ż ponad w iek tem u na nakreślenie tła porów naw czego dla całej Polski
średniow iecznej38. Znakom itym źródłem uzupełniającym obraz szkolnictw a
31 Pełne opracowanie tematu dla Polski średniowiecznej zob. K. Stopka, Szkoły
katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem
kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994. Podsumowanie dla Małopolski
zob. J. Ryś, Szkoły kolegiackie w nauczaniu kościelnym w Małopolsce w okresie
średniowiecza, w: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu
i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, red. W. Iwańczak i K. Bracha, Kielce
1997, s. 29-39; tenże, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w X V wieku,
Warszawa 1995. Zawarte w tych pracach omówienie starszej literatury i stanu badań
zwalnia z jej przytaczania.
32 K. Bracha, Statuta vel praecepta scholarium. Przyczynek do dziejów najstar
szej szkoły w Kielcach w X V w., „Studia Muzealno-Historyczne”, 3 (2011), s. 31-51;
tenże, Studenci z Bodzentyna na Uniwersytecie Krakowskim w X V wieku, w: Bodzen
tyn. Z dziejów miasta w X II-X X wieku, red. K. Bracha, Kielce 1998, s. 57-63.
33 P. Kardyś, Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. Studia
z dziejów miasta, Kielce 2006, s. 223-245, 298-301 (rozdział: Szkoła kolegiacka
i aneksy źródłowe); tenże, Problematyka nauczania elementarnego w szkolnictwie
polskim okresu średniowiecza, „Almanach Historyczny”, t. 8 (2006), s. 21-32.
34 D. Wojciechowski, „ D ynastia” kurzelowitów w dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, Kielce 2001.
35 M. Derwich, Szkoły w dobrach i parafiach opactwa łysogórskiego, w: Na
uczanie..., dz. cyt., s. 47-66.
36 J. Szymański, Rola szkół kanonickich w Małopolsce w X III wieku, „Rozprawy
z Dziejów Oświaty”, 8 (1965).
37 J. Ryś, Szkolnictwo..., dz. cyt.,
38 A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich,
t. 1-2, Petersburg 1898-1903, t. 3, Lwów 1923.
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w parafiach m iejskich obecnej diecezji kieleckiej je st cenna praca Feliksa
K iryka dotycząca urbanizacji M ałopolski. Przynosi ona także bogate inform acj e na tem at w ielow ątkow ych pow iązań parafii i duchow ieństw a parafialnego
z m iastam i i ich m ieszkańcam i39.
Słabo rysują się w tym kontekście badania nad szpitalam i i bractw am i
w dawnej diecezji krakowskiej. B rak szerokiej podstaw y źródłowej i fragm en
taryczność zachow anych m ateriałów oraz nadużyw anie m etody retrospekcji
nie p ozw alają n a jakieś szczegółow e w nioski i staw ianie ugruntow anych
hipotez40. Trzeba jed n ak dodać, że i w tych przypadkach m ożna w skazyw ać
pozytyw ne przykłady, uzupełniające dotychczasow y stan badań41.
Z problem atyką szkolnictw a parafialnego w iążą się po części rozw ażania
nad kw estią rezydencj i kleru przy beneficj ach. Wyniki, do j akich doszli E. W i
śniow ski i J. K łoczowski, analizując stan liczbow y kleru na praw ie całym
obszarze obecnej diecezji, są w ielce w ym ow ne. O kazało się bow iem , że
w św ietle źródeł kościelnych m ożna stawiać tezę raczej o powszechnej obec
ności duchow ieństw a parafialnego w terenie, a co za tym idzie, o faktycznej
aktywności duszpasterskiej i realnym oddziaływaniu na parafian. Tym bardziej
je st to cenne spostrzeżenie, że w interesującym nas okresie (tj. pocz. XVI w.)
w w ielu rej onach Europy Zachodniej sytuacj a nie była tak pom yślna42. U w aża
się, że i w tym przypadku uprzyw ilejow ane były parafie m iejskie, gdzie
liczbę duchow nych szacuje się średnio na ok. 4 osoby, podczas gdy w para
fiach w iejskich byli to zw ykle sam i proboszczow ie lub ich zastępcy. O czy
wiście, trzeba brać pod uwagę, iż na tak w ysoką średnią m iały w pływ naj
bogatsze parafie, zw łaszcza kolegiackie, gdzie okresow o m ogło posiadać
prebendy nawet kilkunastu duchownych. Z drugiej zaś strony nie bierzemy pod
uw agę przedstaw icieli zakonów, którzy nie zaliczając się do duchow ieństw a
parafialnego, jednak de facto czynnie w spierali katechizację, nierzadko także
w ram ach organizacji parafialnej. Uzupełnieniem tych ustaleń są wyniki badań

39 F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVI wiek,
Kielce 1994.
40 Zob. E. Wiśniowski, Parafie..., dz. cyt., s. 191-197, 317-327.
41 Zob. F. T. Rzemieniuk, Dzieje dobroczynności w Bodzentynie, „Prawo Kano
niczne”, 11 (1968), nr 1-2, s. 253-273; P. Kardyś, Wiślica..., dz. cyt., (rozdział: Szpital
św. Ducha). Por. tego typu studia dla Sandomierza: D. Burdzy, Szesnastowieczny
Sandomierz. Kościół i miasto, Kielce 2012. Dla szpitali podsumowanie i wciąż aktu
alny stan badań zob. Szpitalnictwo w dawnej Polsce, red. M. Dąbrowska, J. Kruppe,
Warszawa 1998.
42 Zob. E. Wiśniowski, Liczebność duchowieństwa diecezjalnego na ziemiach
polskich w pierwszej połowie X V I w., RH 16 (1968), z. 2; tenże, Materiały do stanu
liczebnego duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji krakowskiej w pierwszej
połowieXVI w., ABMK 18 (1969); J. Kłoczowski, Kościół..., dz. cyt., s. 210.
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nad kategoriam i kleru parafialnego i kum ulacji beneficjów, dosyć szczegółowe
dla dawnej diecezji krakow skiej43.
Parafia średniow ieczna to rów nież swego rodzaju „organizator” zw iąz
ków sąsiedzkich w ram ach okręgu parafialnego. Staj e się to w idoczne zw łasz
cza w późniejszym średniow ieczu, kiedy w okół kościoła koncentruje się życie
społeczne, a języ k zapisków sądow ych zdaje się zrów nyw ać pojęcie opole
(osada) z parafią44. M ożna to tłum aczyć tylko tym , iż zw iązek w ram ach
parafii stał się w ażniejszy od sąsiedzkiego, a sam a parafia stała zjaw iskiem
pow szechnym . Świątynia służyła ju ż nie tylko potrzebom kultu i w iązała się
z obow iązkiem m szalnym 45, ale też była m iejscem zebrań w spólnoty i ogła
szania rozporządzeń, podobnie zresztą ja k znajdujący się przed n ią plac,
nierzadko w ykorzystyw any na targ niedzielny. W przypadku parafii wielow ioskow ych kościół parafialny m ógł także służyć różnicow aniu roli poszcze
gólnych w si/osiedli, ze zdecydow anym w skazaniem na w ieś z kościołem .
D odajm y je sz c z e fakt częstej obecności dw oru dom inialnego obecnego
w takiej w si, co po łączo n e z praw em p atro n atu , określonym i praw am i
p arafialn y m i46 i in sty tu c ją w itryków daje pełny obraz w si p arafialn ej47.
Dobrym i przykładam i m onograficznych opracow ań są parafie: Kije, Skalbm ierz48, K siążnice W ielkie49, K urzelów 50, Trójcy Świętej w Jędrzejow ie51,

43 Zob. E. Wiśniowski, Parafie..., dz. cyt., s. 57-166.
44 Zob. Z. Podwińska, Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach pol
skich we wczesnym średniowieczu - źreb, wieś, opole, Wrocław 1971, s. 320.
45 Zob. I. Skierska, Obowiązek..., dz. cyt.,
46 Uprawnienia kościoła w stosunku do parafian podkreślono już w dokumencie
dla Kij z 1213 r. Zob. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej (dalej KDKK)
wyd. F. Piekosiński, t. I-II, Kraków 1874-1883, t. I, nr 9.
47 Przypomnijmy w tym miejscu, że pojęcie „parafia” w języku staropolskim było
tożsame z pojęciem „gmina” - wspólnota wiernych, a z czasem dało nazwę jednostce
administracyjnej. Nie dziwi zatem, że począwszy od końca XIV w. coraz częściej biskupi
zwracali uwagę synodów diecezjalnych na duchowieństwo parafialne, zob. J. Sawicki,
Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. 5: Synody archidiecezji gnieźnień
skiej i ich statuty, Warszawa 1950, (1396 r.) s. 55, (1426 r.) s. 85; B. Ulanowski, O pracach
przygotowawczych do historii prawa kanonicznego w Polsce. Dodatek: I. Statuty
synodu krakowskiego z r 1392-1396, s. 36 (1394 r.); tenże, Materiały do ustawodaw
stwa synodalnego w Polsce w XVI w., w: Archiwum Komisji Prawniczej AU, t. 1,
Kraków 1895, s. 348-460.
48 S. K. Olczak, D. Olszewski, Parafia Skalbmierz. Zarys dziejów, Kielce 2000.
49 J. Gurda, Parafia Książnice Wielkie. Zarys dziejów, Kielce 1992.
50 D. Wojciechowski, Parafia w Kurzelowie. Historyczno-pastoralny zarys
dziejów, Kielce 1997.
51 W. Kowalski, D. Olszewski, Parafia Trójcy Świętej w Jędrzejowie na tle deka
natu. Zarys dziejów, Kielce 2003.
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w m niejszym zakresie Chęciny52 czy O leszno53. N ajpełniejszym opracow a
niem, pokazującym te zjaw iska w całej rozciągłości, jest do dzisiaj praca autor
stw a D aniela O lszew skiego i Eugeniusza W iśniowskiego pośw ięcona parafii
w K ijach54. Podobnie potraktow ał te zagadnienia autor niniejszego artykułu
w pracy o W iślicy średniow iecznej i w czesnonow ożytnej55. C zęściow o zaw ie
ra ją je opublikow ane m ateriały z sesji organizow anych w B odzentynie56.
W tym ostatnim przypadku szczególnie w ażna je s t dyskusja nad genezą
kościołów w Tarczku i Swiętomarzy, która m a ju ż swoje utrw alone m iejsce
w historiografii57. Kolejny, jakże istotny przykład z punktu widzenia początków
chrystianizacji terenów w granicach dzisiejszych Kielc, pow stania centrum
parafialnego i lokalizacji obecnego biskupstw a, stanowi studium E. W iśniow 
skiego o początkach kościoła i parafii św. W ojciecha w K ielcach58. Tym b ar
dziej, że był to rów nocześnie jeden z najstarszych ośrodków kościelnych
na interesującym nas terenie59.
Ostatnio now y im puls dla badań nie tyle nad rozw ojem sieci parafialnej,
ile nad jej funkcjonow aniem w oparciu o istniejące korporacje duchownych,

52 W. Zapart, M. Karkocha, Dzieje parafii Chęciny do 1815 r., Kielce 2007.
53 T. Przybylski, Zarys dziejów parafii Oleszno w diecezji kieleckiej, Oleszno
1985.

54 D. Olszewski, E. Wiśniowski, Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993. Dzieje
kościoła w Kijach mają szczególne znaczenie dla badań historycznych, m.in. związa
nych z prawem własności czy ufundowaną w Kijach grupą kanonicką oraz przejściem
części uposażenia tegoż kościoła do kolegiaty kieleckiej. Dyskusję podsumował
J. Wroniszewski, O początkach kościoła w Kijach, w: Cursus mille annorum. Prace
ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, RH 48 (2000), z. 2 (zeszyt
specjalny), s. 627-632.
55 Zob. P. Kardyś, Wiślica..., dz. cyt., (zwłaszcza rozdziały: Bractwa religijne
w Wiślicy; Szpital św. Ducha).
56 Bodzentyn. Z dziejów miasta w X II-X X wieku, red. K. Bracha, Kielce 1998;
Bodzentyn. Studia z dziejów miasta, red. K. Bracha, B. Wojciechowska, Kielce 2005.
0 różnych kwestiach wynikających ze związków fundator/patron a parafia zob.: J. Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne
1gospodarcze, Poznań - Wrocław 2001.
57 Ostatnio podsumował ją Cz. Hadamik, Kasztelania tarska, Kielce 2011,
s. 124-130.
58 E. Wiśniowski, Początki kościoła i parafii św. Wojciecha w Kielcach, „Nasza
Przeszłość”, 57 (1982), s. 155-169. B. Kumor, Dzieje, dopuszcza początki parafii
św. Wojciecha już ok. 1081 r.
59 Por. K. Tymieniecki, Początki Kielc w związku z pierwotnym osadnictwem
Łysogór, w: Pamiętnik Świętokrzyski, red. A. Patkowski, Kielce 1931, s. 64-69. Podsu
mowanie dyskusji zob. S. Trawkowski, Ku odległym początkom i dawnym dziejom
Bodzentyna, w: Bodzentyn. Z dziejów miasta w X II-X X wieku, red. K. Bracha, Kielce
1998, s. 11-23.
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a konkretnie kanoników, przyniosły badania Leszka Poniew ozika60. W pisują
się one w podjętą niegdyś przez Józefa Szym ańskiego problem atykę zaanga
żow ania kanoników świeckich w organizację gospodarczą dom eny feudalnej
biskupów krakow skich w e w czesnośredniow iecznych Kielcach. Jednak fakt,
iż od początku fundacji kolegiata kielecka przejęła upraw nienia parafialne od
kościoła św. W ojciecha, siłą rzeczy naw iązyw ał do ich roli w curam anim a
rum , potw ierdzając tezę o zw iązku grup kanonickich z duszpasterstw em
i funkcjam i ad m inistracyjnym i61. To spostrzeżenie dotyczy także innych
m ałych grup kanonickich, ja k Kije, M ałogoszcz, Szaniec, Prandocin, Im ielno,
M styczów oraz kolegiat w Wiślicy, Skalbm ierzu i K urzelow ie62. Zw łaszcza
przykłady W iślicy i Kielc, gdzie korporacje kanoników realizow ały w całej
pełni funkcje duszpasterskie, są w ielce pouczające. Zarówno bow iem Tadeusz
L alik w przypadku W iślicy63, ja k i J. Szym ański w przypadku K ielc64 podkre
ślali, że fundacja kapituły kolegiackiej lub reorganizacja m iejscow ych środo
w isk kanonickich sprzyjały w yjściu kanoników poza gród książęcy i/lub
centrum w łości biskupiej, głów nie poprzez zaangażow anie ich w ikariuszy do
pracy duszpasterskiej. D odatkow o w przypadku W iślicy i K ielc m am y do czy
nienia z m iejscam i centralnym i organizacji K ościoła krakowskiego w terenie prepozyturam i, odpow iednikam i archidiakonatów. Z resztą z podobną sytu
acją spotykam y się w K urzelow ie, gdzie archidiakoni są potw ierdzeni od
pierw szych lat X IV w., a ich początki m ożna cofać do tego sam ego czasu,
co początki prepozytów wiślickich i kieleckich. Zatem funkcje archidiakońskie
prepozytów w zakresie kontroli duchow ieństw a parafialnego potw ierdzają
znaczenie organizacji parafialnej i jej intensyw ny rozwój już w X III i X IV w.
Podobnie, j ak w przypadku kanoników i kolegiat, tyle że z przesunięciem
w czasie, m am y do czynienia w kw estii obsługiw ania bądź przejm ow ania
przez zakonników parafii. Już w 1262 r. bożogrobcy z M iechow a otrzymali

60 L. Poniewozik, Średniowieczne parafie kolegiackie w diecezji krakowskiej,
w: Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu, red. K. Bra
cha i P. Kras, Warszawa 2010, s. 125. Por. tenże, Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie
średniowiecza, Lublin 2004; tenże, Uposażenie prałatur i kanonii kolegiaty kielec
kiej w średniowieczu, „Studia Muzealno-Historyczne”, 3 (2011), s. 53-85.
61 J. Szymański, Kanonicy świeccy narzędziem feudalnej organizacji włości
kieleckiej biskupów krakowskich na przełomie X II i X III w., „Rocznik Muzeum
Świętokrzyskiego”, 3 (1966), s. 305-325.
62 Zob. J. Szymański, Wokół genezy organizacji parafialnej w Polsce, art. cyt.;
tenże, Kanonikat świecki w Małopolsce od końca X I do połowy X III wieku, Lublin
1995.
63 Zob. T. Lalik, Początki kapituły wiślickiej na tle kształtowania się kolegiat
polskich X II w., w: Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem, t. 1, War
szawa 1963, s. 149-191.
64 Zob. J. Szymański, Kanonicy..., dz. cyt., s. 316-317.
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bullę U rbana IV, w której w yraził zgodę na obsadzenie swoim i kapłanam i
parafii65. W 1400 r. cystersi z M ogiły otrzym ali takie upraw nienia w stosunku
do Prandocina66, nieco w cześniej Spytko z M elsztyna oddał kościół para
fialny w Książu augustianom , w X V w. parafię w Beszow ej objęli paulini67,
a chyba najw cześniejszy taki przykład dotyczył norbertanów w B rzesku
i B usku (XII w.)68.
K olejne zagadnienie, to ew entualne w ykorzystanie w yników z analizy
architektury budow nictw a sakralnego, czy choćby tylko niektórych z daw nych
elem entów w ystroju architektonicznego, w pasow anych w obecne bryły świątyń69. Niej ednokrotnie bowiem trafne interpretacj e pozwalały nie tylko potw ier
dzić daw ność w ybudow ania kościoła parafialnego, a zatem i funkcjonow ania
parafii, ale też cofały jego początki znacznie dalej, niżby pozw alały na to za
chow ane źródła pisane. Niestety, chociaż w tej m aterii dysponujem y sporym
zasobem bibliograficznym , to dotychczas był w ykorzystany zaledw ie w kilku
pozytyw nych przykładach. Do najw ażniejszych m ożem y z pew nością zali
czyć prace Jacka T om aszew skiego o ko leg iacie w iślickiej i rom ańskich
kościołach z em porą zachodnią70, Z ygm unta Ś w iechow skiego o kościele
w Prandocinie i fragm enty syntezy budow nictw a rom ańskiego w Polsce71,
S. K. Olczaka o budownictwie parafialnym w archidiakonacie kurzelow skim 72,

65 Kodeks dyplomatyczny Małopolski (dalej KDM) wyd. F. Piekosiński, t. I-IV,
Kraków 1876-1905, t. II, nr 468.
66 Bullarium Poloniae, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, t. III, Rzym 1988,
nr 458.
67 KDKK II, nr 600.
68 Zob. J. Rajman, Początki opactw norbertańskich w Strachowie i Brzesku,
NP 78, 1992, s. 5-25; Cz. Deptuła, Abbatia de Brescia w w. X II-XIII i wybrane proble
my najstarszych dziejów grupy brzeskiej premonstratensów polskich, RH 42 (1994),
s. 12-48; M. Kędzierska, Założenie klasztoru w Witowie i jego fundator, w: Scripta
minora, I, red. B. Lapis, s. 109-126.
69 Taką próbę podjął już E. Wiśniowski, Parafie..., dz. cyt., s. 235-277.
70 J. Tomaszewski, Kolegiata wiślicka, badania w latach 1958-1963, w: Kole
giata wiślicka. Konferencja naukowa zamykająca badania wykopaliskowe, Kielce
1965, s. 21-63; tenże, Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze
Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.
71 Z. Świechowski, Znaczenie kościoła w Prandocinie, „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki”, 1 (1956), s. 13-25; tenże, Architektura romańska w Polsce, Warszawa
2000. Ze starszych warto jeszcze wspomnieć: A. Wyrobisz, Budownictwo murowane
wMałopolsce wXIViXVwieku, Wrocław 1963; Z. Świechowski, Budownictwo romań
skie w Polsce. Katalog zabytków, Wrocław 1963; tenże, Katalog architektury romań
skiej w Polsce, Warszawa 2009; J. Zachwatowicz, Architektura, w: Sztuka polska
przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
72 S. K. Olczak, Parafialne budownictwo kościelne w archidiakonacie kurze
lowskim w średniowieczu, Lublin 1966 (mps, Zakład Historii KUL).
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a w przypadku Kielc rozproszone studia o charakterze przyczynkarskim doty
czące architektury rom ańskiej kolegiaty73. W nioski płynące z lektury tych
publikacji przekonują, ja k ogrom ne m ożliw ości tk w ią jeszcze w niew ykorzy
stanym dotąd w stopniu zadow alającym m ateriale architektonicznym 74.
N ie inaczej jest w przypadku sięgania po wyniki badań archeologicznych.
O ile przed laty E. W iśniowski wykorzystał z dobrym skutkiem ustalenia arche
ologów i uwzględnił w ym ow ę tego rodzaju źródeł przy opracowywaniu sieci
parafialnej w prepozyturze wiślickiej, to już następni badacze tychże struktur
kościelnych nie dostrzegali takiej potrzeby, co zdecydowanie obniża wartość ich
ustaleń. Przykładem j est choćby praca Barbary Rzewuskiej-Kurzeji, która opra
cowując sieć parafialną prepozytury kieleckiej, skrzętnie zgromadziła materiał
źródłowy i dokonała jego w m iarę prawidłowej interpretacji75, a jednak bez po
stulowanego we współczesnych badaniach podejścia heurystycznego i nieuwzględ
nienia stanu badań archeologicznych praca ta w ym aga reinterpretacji.
Przykładem m ożliw ości now ego spojrzenia na kształtow anie sieci para
fialnej poprzez w yniki badań pow ierzchniow ych i rozpoznanie w ram ach
Archeologicznego Zdjęcia Polski m ogą być publikacje W aldemara Glińskiego.
U dow odnił on bowiem , że w m om encie przekazania biskupom krakow skim
skupienia osadniczego w rejonie Lysogór, teren ten był już w cześniej zago
spodarowany, zatem istniały już w X I w. przesłanki do szybkiego tw orzenia

73 Ostatnie podsumowanie wraz z omówieniem wcześniejszej literatury zob.
Cz. Hadamik, Pierwsze wieki Kielc. Kasztelania kielecka od przełomu X I i X II do
polowyXIVstulecia, Kielce 2007, s. 91-98.
74 Zob. Katalog zabytków wczesnośredniowiecznych architektury monumen
talnej Małopolski, Rusi Halickiej i Wołynia, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskie
go Ośrodka Archeologicznego”, 17 (1996); Z. Swiechowski, Architektura romańska
w Polsce, Warszawa 2000, passim; Architektura romańska w Polsce. Bibliografia,
Warszawa 2001, passim; Pozytywny przykład wykorzystania reliktów dawnej architek
tury do formułowania wniosków o charakterze osadniczym zob. Z. Lechowicz, Dzieje
ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie, Radom 2010, s. 47
63, 77-98. Jako przykład poszerzenia stanu wiedzy o „przyziemnych” podstawach
codziennego bytowania duchowieństwa parafialnego mogą służyć studia nad zabu
dową mieszkalną, które choć wyrywkowe, dają pewien ogląd. Zob. P. Kardyś, Dom
Długosza w Wiślicy, „Między Wisłą a Pilicą”, 7 (2006), s. 9-30.
75 Przykładem błędnej analizy źródeł jest Mirzec, który jako centrum parafii miałby
powstać niewiele wcześniej niż w 1326 r. Zdaniem autorki wskazuje na to niskie uposa
żenie i niewielki okręg parafialny. P. Kardyś, Parafia św. Leonarda w Mircu w średnio
wiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni historyczno-geograficznej, NP 107 (2007),
s. 117-146, udowodnił natomiast, że w XV w. parafia obejmowała aż 8 miejscowości,
które występują w źródłach z XIV i XV w., zatem parafia ma najprawdopodobniej
XII-wieczną metrykę. Wynika z tego, iż należy ponownie przeanalizować początki
organizacji parafialnej w prepozyturze kieleckiej, zwłaszcza wobec faktu przyrostu
bazy źródłowej i historiograficznej, szczególnie z dziedziny archeologii.
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sieci parafialnej, choćby w oparciu o czoła opolne, ja k w M om inie76. To z kolei
każe pow rócić do problem atyki tzw. okręgów w ielkoparafialnych, zasadzają
cych się na w spólnotach lokalnych, najstarszych polskich grodach, osadach
o charakterze obronnym i/lub ośrodkach administracji państwowej77. Bezwzględ
nym w ym ogiem zaś byłoby uw zględnienie dynam iki zm ian tychże ośrodków,
ze w zględu na przesunięcia w ich hierarchii78. N ie w chodząc głębiej w ową
problem atykę, należy podkreślić, że analogie czeskie i w ęgierskie w skazują
na rozwój organizacji parafialnej w terenie od j ednostek większych - tzw. w iel
koparafialnych, utożsam ianych niejednokrotnie z późniejszymi archidiakonata
mi (w naszym przypadku byłyby to prepozytury) - do m niejszych, czyli parafii.
Podkreśla się bow iem , że chrystianizacja w terenie m usiała opierać się na
strukturze administracyjnej państwa. M aterialnymi śladami m ogłyby być relik
ty lub źródła pisane stw ierdzające funkcjonow anie dw óch kościołów w takich
centrach wielkoparafialnych, jednego na grodzie, drugiego na podgrodziu (lub
szerzej n a je g o zapleczu osadniczym ). Ten drugi, ja k o ogólnodostępny,
pełniłby funkcję kościoła parafialnego. Taki przykład m ożem y zaobserwow ać
w Wiślicy, gdzie oprócz rotund na tzw. regii funkcj onował już od schyłku X I w.
niew ielki kam ienny kościół pod w ezw aniem św. M ikołaja79. Pewnej analogii
m ogą też dostarczać Kielce, gdzie oprócz ogólnodostępnego kościoła św. Woj
ciecha w osadzie o charakterze rzem ieślniczym , szybko w zniesiono rom ańską
kolegiatę. Pow yższe każe zaakcentow ać konieczność pow rotu do studiów
osadniczych opartych na analizie m ateriałów archeologicznych oraz rozm iesz
czeniu i charakterze cm entarzysk, które rów nież m ogą potw ierdzać funkcjo
now anie ośrodka parafialnego80. W przypadku obecnej diecezji kieleckiej,
a także prepozytury kieleckiej i archidiakonatu kurzelowskiego w średniowieczu,

76 W. Gliński, Łysogórskie skupienie osadnicze z okresu średniowiecza. Wyniki
badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski. Próba przedstawienia
problematyki, w: Bodzentyn. Studia..., dz. cyt., s. 31-77.
77 Zob. E. Wiśniowski, Parafie..., dz. cyt., s. 34-37.
78 Podsumowanie dyskusji zob. Z. Kurnatowska, Początki organizacji parafial
nej polskiego Kościoła, w: Kościół w monarchii Przemyślidów i Piastów. Materiały
z konferencji naukowej Gniezno 21-24 września 2006 roku, red. J. Dobosz, Poznań
2009, s. 37-48.
79 Zob. K. Żurowska, Kościół św. Mikołaja w Wiślicy na tle romańskich jednonawowych budowli sakralnych, w: Wiślica. Nowe badania i interpretacje, red. A. Grzybkowski, Warszawa 1997, s. 57-60; P. Kardyś, Wiślica..., dz. cyt., s. 36-44. Także w Kijach
mamy do czynienia z kościołem, który mógł powstać w pobliżu grodu o charakterze kasztelańskim(?). Zob. A. Tomaszewski, Romańskie kościoły, s. 71, i badania S. Litaka, Formo
wanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI w., RH 12 (1964), z. 2, s. 54-79.
80 Zob. H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe
Małopolski, cz. 1: Źródła, Wrocław 1966; cz. 2: Analiza, Wrocław 1971; A. Żak,
Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław 1974.
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nie m am y takich całościowych ujęć81. Poczynione jednak zostały pewne studia
dla m niejszych jednostek osadniczych. Szczególne ważne są w tym zakresie
prace Elżbiety Dąbrowskiej o osadnictwie w czesnośredniow iecznym ziem i
wiślickiej82, Waldemara Glińskiego o łysogórskim skupieniu osadniczym83, Cze
sława Hadam ika o biskupiej kasztelani kieleckiej84 i tarskiej85 oraz obu tych
autorów o osadnictwie W iślicy i okolic86. Swego rodzaju uzupełnieniem proble
m atyki osadniczej87 są kwestie szlaków handlowych, kom ór celnych i targów.
M ożemy je po części próbować interpretować, opierając się na nieco przesta
rzałej, ale wciąż jedynej pracy autorstwa Teresy W ąsow icz88. Wiele tego typu
informacji zaw ierają również księgi uposażeń diecezji krakowskiej J. Długosza
i archidiecezji gnieźnieńskiej J. Łaskiego. Ważnych tym bardziej, że pozw alają
w nioskow ać m.in. o drogach prow adzących do kościoła parafialnego (tzw.
„m eszne” drogi)89. Wreszcie związane ze stanem i okresem stabilizacji osadnic
tw a rodzaje uposażenia beneficjów plebańskich90 (przewaga ziemi lub dzie
sięcin) oraz świadczenia dodatkowe, jak kolęda, m eszne i stołowe91.
81 Por. A. Rozwałka, Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowie
czu. Studium archeologiczno-historyczne, Lublin 1999.
82 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi
wiślickiej, Wrocław 1965.
83 W. Gliński, Łysogórskie skupienie..., dz. cyt.
84 Cz. Hadamik, Pierwsze wieki..., dz. cyt. Porównaj podobne studium dla archi
diakonatu zawichojskiego: D. Wyczółkowski, Sieć parafialna a osadnictwo archi
diakonatu zawichojskiego we wczesnym średniowieczu, w: Archeologia w teorii
ipraktyce, red. A. Buko, P. Urbańczyk, Warszawa 2000, s. 571-585.
85 Cz. Hadamik, Pierwsze wieki Kielc. Kasztelania..., dz. cyt., s. 53-118.
86 W. Gliński, Cz. Hadamik, Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzo
nych w Wiślicy na obszarze 96-63 Archeologicznego Zdjęcia Polski w 1995 roku,
w: Wiślica..., dz. cyt., s. 86-128.
87 Najważniejsze prace do dziś: T. Ladenberger, Zaludnienie Polski na początku
panowania Kazimierza Wielkiego, Lwów 1930; T. Ładogórski, Studia nad zaludnie
niem Polski XIV wieku, Wrocław 1958.
88 T. Wąsowicz, Sandomierska sieć drożna w wiekach średnich, w: Studia
sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomier
skiego, red. T. Wąsowicz i J. Pazdur, Warszawa 1967, s. 111-131.
89 B. Geremek, Poczucie przestrzeni i świadomość geograficzna, w: Kultura
Polski średniowiecznejXIV-XVwieku, red. tenże, Warszawa 1997, s. 628-668; I. Skier
ska, Obowiązek..., dz. cyt., s. 46-53; S. Bylina, Przestrzenie sakralne mieszkańców
wsi u schyłku średniowiecza, w: Animarum cultura, s. 156.
90 E. Wiśniowski, Badania. Zob. też analizę w pracy P. Kardyś, Oppidi Iastszemb
- z dziejów miasta i parafii biskupów krakowskich w średniowieczu, NP 111 (2009),
s. 235-249.
91 E. Wiśniowski, Kolęda - meszne - stołowe na ziemiach polskich w średnio
wieczu, Problem rejonizacji, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiaro
wane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa
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Z pow yższym i w iąże się po części następny postulat, aby w całej pełni
w ykorzystyw ać przyrastającą literaturę i źródła o charakterze genealogicz
nym. N ależy bow iem zw rócić uw agę na pow szechnie znany fakt, iż w X II
i X III w., kiedy do fundow ania kościołów parafialnych w łączyło się aktywnie
m ożnow ładztw o, to terytorium takiej parafii opierało się przede w szystkim na
posiadłościach fundatora. Zatem granice wielu pow stałych w ów czas parafii
odzw ierciedlały granice kom pleksów m ajątkow ych. Jako przykład m ożna
przytoczyć Pacanów, dla którego zachował się najstarszy na ziem iach polskich
dokum ent erekcyjny parafii (transumpt) z lat 1110-111792, w którym na siedem
m iejscow ości parafialnych płacących dziesięcinę, przynajm niej 6 należało do
N agodziców 93. Podobny charakter m iała geneza kościoła w Prandocinie, gdzie
Prędota ufundow ał kościół nie tylko w centrum sw oich włości, ale też dzięki
tem u w zm ocnił ich obronność, a także - co nie bez znaczenia - podniósł
rentow ność sw ojego latyfundium 94. N ie inaczej było zapew ne w Szańcu
(O drow ążow ie), S kalbm ierzu (Aw dańce) i B rzeźnicy (G ryfici). Podobne
przykłady m ożem y m nożyć (np. Janinów w przypadku prepozytury prem onstratensów w Busku)95. O czywiście, brak w pełni now oczesnej m onografii
osadnictwa rycerskiego w regionie świętokrzyskim jest poważnym problemem.
1991. Dobrym przykładem tego typu badań jest praca W. Kowalskiego dotycząca tere
nów sąsiadujących obecnie z diecezją kielecką, a w średniowieczu nie tylko będących
w tej samej - krakowskiej diecezji, ale znajdujących się na podobnym poziomie zaawan
sowania osadniczego i nasycenia strukturami parafialnymi. Zob. W. Kowalski, Uposa
żenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998. Dla
diecezji gnieźnieńskiej zob. A. Jabłońska, Funkcje społeczne parafii archidiakonatu
gnieźnieńskiego wXVIIw., Kielce 2013.
92 ZDKiDK, t. 1, nr 2 (i potwierdzenie przez bpa Iwona Odrowąża z 1219 r.,
tamże, nr 4).
93 Zob. W. Semkowicz, Przyczynki dyplomatyczne wieków średnich, w: Księga
pamiątkowa..., dz. cyt., s. 21-22.
94 W literaturze już od pewnego czasu zwraca się uwagę na fakt, że fundowanie
parafii niosło korzyści ekonomiczne dla fundatora, później patrona, często obsadzają
cego probostwo swoimi krewnymi. O Prędocie jako fundatorze kościoła zob. P. Kardyś,
,Fratres armorum et domus Odrovąsinae”. Odrowążowie przez wieki - ze szczegól
nym uwzględnieniem terenów na północ od źródeł rzeki Kamiennej, w: Z dziejów
Powiatu szydłowieckiego, red. M Przeniosło, wyd. PANZET, Szydłowiec 2009,
s. 20-22.
95 Zob. M. Dobosz, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku
X III wieku, Poznań 2002; J. Wroniszewski, O początkach kościoła w Kijach, w: Cursus
mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, Lublin
2000, s. 623-634 (RH 48, z. 2); T. Giergiel, Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy
kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do polowy XIII wieku, Warszawa 2004,
s. 109-142 (rozdział o znamiennym tytule: Domena ziemska rycerstwa sandomier
skiego i rozwój fundacji kościelnych).
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N iem niej jed n ak nie m oże zw alniać z tego rodzaju studiów 96, zw łaszcza
w obliczu interpretacji, w których podkreśla się dom inującą rolę biskupów
krakow skich przy fundow aniu parafii, jako w łaścicieli najw iększych włości
w tym regionie. Z apom ina się jednocześnie o sygnalizow anych ju ż jakiś
czas tem u w ynikach badań W acław a Korty, który w yliczył 80% odsetek
alienacji dóbr rycerskich na rzecz K ościoła w M ałopolsce, ju ż w okresie do
poł. X III w.97! W przypadku diecezji kieleckiej zw raca uw agę fakt, że po raz
pierw szy określenia „patron” użyto w dokum encie dla kościoła w Pacanow ie
z pocz. X II w.
Innym w ażnym elem entem badań nad kształtow aniem sieci parafialnej
je st kw estia patrociniów 98. Zw rócili na to uw agę już przed laty E. W iśniowski
i G. K arolew icz99. N asuw ają się przy tej okazji skojarzenia z najczęściej p o 
ruszanym i w literaturze przedm iotu w ezw aniam i m aryjnym i, św. M ikołaja,
św. W ojciecha100 czy św. Idziego101. Zw łaszcza patrocinium święto M ikołajo
we, w spom inane w ielokrotnie, m iałoby świadczyć nie tylko o w czesnej gene
zie ośrodka parafialnego, ale też o lokalizacji przy ważnym szlaku handlowym 102.

96 Podstawowe prace dla tej problematyki: A. Friedberg, Rozsiedlenie rodów
rycerskich w województwie sandomierskim w wieku XV, w: Pamiętnik..., dz. cyt.,
s. 80-96; tenże, Ród Łabędziów w wiekach średnich, „Rocznik Towarzystwa Heral
dycznego”, 7 (1924/1925), s. 1-100; K. Górski, Ród Odrowążów w wiekach średnich,
tamże, 8 (1926), s. 1-108; F. Bujak, Studia nad osadnictwem Małopolski, Kraków 1905;
W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, „Roczniki Poznańskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk”, 44 (1917); S. Arnold, Możnowładztwo polskie X II i XIII
wieku i jego podstawy gospodarczo-społeczne, w: tenże, Z dziejów średniowiecza,
Warszawa 1968, s. 149-197; M. L. Wójcik, Ród Gryfitów do końcaXIII wieku, Wrocław
1993; J. Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia
społeczne i gospodarcze, Poznań - Wrocław 2001; T. Giergiel, Rycerstwo..., dz. cyt.
97 W. Korta, Rozwój terytorialny wielkiej świeckiej własności feudalnej w Pol
sce do połowy X III wieku, „Sobótka” 1961, z. 4, s. 546. Można w tym miejscu
przytoczyć fundację rycerską z 1063 r. dla Kazimierzy Małej, ze wszelkimi zastrzeżeniami
wynikającymi z falsyfikatu powstałego na pocz. XIV w., oddającego jednak pewną
prawidłowość. Zob. ZDKiDK, t. 1, nr 1.
98 Przykładem, jak wezwanie może rzucić nieco światła na datowanie powstania
kościoła, jest patrocinium św. Leonarda w Mircu, zob. P. Kardyś, Parafia..., dz. cyt.,
s. 125-126.
99 G. Karolewicz, Z badań nad wezwaniami kościołów, RH 22 (1974), z. 2.
Por. A. Gieysztor, J. Szymański, Patrocinia, w: SSS, t. 4, cz. 1, s. 44.
100 P. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w lubelskiem, Lublin
1958, s. 70-72.
101 Zob. Z. Brzeziński, Fundacja kościoła w Tarczku a rozwój kultu św. Idziego
w Polsce średniowiecznej, w: Bodzentyn. Z dziejów..., dz. cyt., s. s. 33-38.
102 E. Wiśniowski, Rozwój sieci..., dz. cyt., s. 57, 114; B. Kumor, Patrocinia naj
starszych kościołów w Wiślicy do końcaXIIwieku, w: Wiślica..., dz. cyt., s, 143-145.
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O statn io zaczęto je w iązać tak że z p atro n a tem m o n a rsz y m 103. R ów nie
w czesne byłyby św iątynie pod w ezw aniem św. Jana Chrzciciela, św. Piotra,
a po połow ie X III w. św. Stanisław a104. Rozw ażając te kw estie w kontekście
terytorium obecnej diecezji, trzeba przyznać, że nie podjęto dotychczas próby
całościowego przedstaw ienia owej problem atyki dla okresu średniowiecza. Co
praw da istnieje takie om ówienie dla diecezji krakowskiej w XVI w., lecz może
one być jedynie punktem w yjścia do dalszych badań105. Z szeroko rozum ia
nym rozw ojem sieci parafialnej w średniow ieczu, zw łaszcza u schyłku tej epo
ki, wiąże się rów nież w pływ heraldyki kościelnej na herby miast. Już M arian
G um owski zauw ażył, że w śród m iejskich godeł do popularniejszych należały
te z w izerunkam i św iętych patronów (czytaj: w ezw ania kościołów parafial
nych) oraz godła i sym bole kościelne106. Ikonografia ta przenikała do różnych
kategorii m iast, bez w zględu na stosunki w łasnościow e. Jest to zatem kolejne
św iadectwo funkcjonow ania organizacji parafialnej w szerszym kontekście
społecznym (np. Łagów, Pacanów, M iechów )107.
Reasum ując, istniejące opracow ania o charakterze m onograficznym dla
obecnego obszaru diecezji kieleckiej, dotyczące sieci parafialnej w średnio
w ieczu, pozw alają na konstruow anie dość dobrze ugruntow anego źródłow o
obrazu organizacji parafialnej. Co ważne, w czesna m etryka dużej części tych
że parafii służyła od lat za przykład w badaniach nad całością średniowiecznej
sieci parafialnej na ziem iach polskich. Inaczej niestety przedstaw ia się kw estia
opracowania dziejów poszczególnych parafii obecnej diecezji kieleckiej zarówno
w średniow ieczu, ja k i w epokach późniejszych. Trzeba bow iem zauważyć,
że pom im o bogatej bazy źródłowej i historiograficznej oraz w yników badań
archeologicznych i architektonicznych, w ciąż niew iele z parafii m a opracow a
ne w pełni naukow e studia historyczne, uw zględniające panoram ę zjaw isk
związanych z funkcjonowaniem najniższej jednostki administracyjnej Kościoła

103 Zob. R. Michałowski, Kościół św. Mikołaja we wczesnopiastowskich ośrod
kach rezydencjonalnych, „Społeczeństwo Polski średniowiecznej”, 6 (1994), s. 63-74.
104 Zestawienie dla staropolskiej diecezji krakowskiej zob. B. Kumor, Dzieje die
cezji krakowskiej..., dz. cyt., s. 173-516.
105 Zob. D. Szymański, Wezwania kościołów parafialnych w diecezji krakow
skiej w końcuXVI w., RH 41 (1993), z. 2; M. Spór, Siec kościelna diecezji krakowskiej
na przełomie X V i XVI w. na tle je j rozwoju od początków X IV w., „Teki Krakowskie”,
12 (2000); tenże, Wezwania kościołów i kaplic szpitalnych w diecezji krakowskiej
do 1539 r , NP 98 (2002), s. 549-564.
106 Zob. M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 36, 51.
107 Zob. A. Weiss, Heraldyka kościelna, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin
1997, s. 733-735; Heraldyka historyczna miast regionu sandomiersko-kieleckiego
XIII-XXw., oprac. K. Głowacki, Kielce 2001; H. Seroka, Wpływ heraldyki kościelnej na
herby miast w Małopolsce do końca XVIII wieku, w: Polska heraldyka kościelna.
Stan i perspektywy badań, red. K. Skupieński i ks. A. Weiss, Warszawa 2004, s. 79-87.
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w reg io n ie św ięto k rzy sk im w w iek ach średnich. D latego też n a kursie
Przew odników Diecezji Kieleckiej (od roku 2013) duży nacisk został poło
żony na m ożliwie szerokie przedstawienie problem atyki organizacji parafialnej
w średniow ieczu, co w przyszłości pow inno skutkow ać podjęciem szeregu
studiów szczegółow ych nad konkretnym i parafiam i.

Sum m ary
M e d e v ia l P a r is h e s i n t h e A r e a o f C o n t e m p o r a r y D io c e se
of

K ie l c e . S t a t e a n d P r o s p e c t s o f R e s e a r c h

The issues concerning the role of the basic ecclesial structures in the past tend
to reappear every now and then in the field of history. The huge role of a parish was not
limited only to religious life and practices, but also influenced the whole social and
national life of a community. The paper introduces the state of research and its pro
spects regarding parish organization in the area of the contemporary diocese of Kielce.
As the result of the research into existing monographs on the topic, the conclusions
allow for the construction of an image of parish organization that would be fairly wellestablished in the sources. However, the author points out that the study of the deve
lopment of individual parishes of the diocese of Kielce in the Middle Ages, as well
as in the subsequent centuries calls for further serious research. Despite a rich source
and historiographical basis as well as the resultsof archaeological and architectural
studies, many parishes in the region of Świętokrzyskie still lack fully developed histo
rical studies, taking into account the panorama of the phenomena associated with
the functioning of the lowest administrative unit of the Church in the Middle Ages.
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