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WYKAZ ZAKONNIKÓW  POCHOWANYCH W KRYPTACH 
KLASZTORU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH W KOBYLINIE 

 
W wiecznej pamięci będą sprawiedliwi, złe wieści ich nie zatrwoŜą.  
Szczęśliwa pamięć czcigodnych braci tego konwentu kobylińskiego spoczywających 

w pokoju i w opinii świętości. 

Błogosławiony Klimak stanu szlacheckiego z rodu Wierzbietów z województwa 
krakowskiego. On z rodzicami swoimi i dwoma braćmi Albertem i Mikołajem w stronę 
Wielkopolski przenosząc się koło miasta Kobylina siedzibę załoŜył, z biegiem czasu stał się 
właścicielem miasta i dziedzicem. Skoro zaś Klimak wracając do Krakowa przez św. Jana 
Kapistrana zostaje przyjęty do zakonu Braci Mniejszych, po złoŜeniu profesji został wysłany 
z gwardianem wrocławskim do Wielkopolski, gdzie z wielkim staraniem i niemałą troskliwością 
usiłował załoŜyć klasztor Braci Mniejszych Obserwantów, a gdy nie pozwalał na to 
Najdostojniejszy i Najprzewielebniejszy ks. Jan Sprowski, arcybiskup gnieźnieński, którego 
niezłomne usposobienie swoja skromnością i pokorą Klimak przezwycięŜył i szczęśliwie uzyskał 
jego i całej kapituły gnieźnieńskiej zgodę i tak w mieście wspomnianym załoŜył i wykonał 
z pomocą dobrodziejów. Udał się na Litwę do Wilna i Kowna, gdzie juŜ byli Konwentualni 
wprowadził Obserwantów. W Rzymie duŜo się natrudził dla uzyskania pozwolenia, aby i w Prusach 
załoŜyć tenŜe instytut. Wreszcie otrzymawszy pozwolenie na odmawianie psałterza Najświętszej 
Dziewicy wrócił do Polski. Tu ponad trzydzieści lat bardzo święte Ŝycie z braćmi prowadził pełen 
zasług zmarł Roku Pańskiego 1462 [data jest niezgodna z zachowanymi dokumentami 
fundacyjnymi, zatwierdzenie fundacji u abp Jana Sprowskiego miało miejsce w 1463 r., a kapituła 
warszawska skierowała o. Klimaka do Ferrary a następnie do Rzymu w 1480 r. Bardziej 
prawdopodobną datą śmierci o. Klimaka wydaje się rok 1492] 5 VI był pogrzeb, miejsce otrzymał 
po prawej stronie małego chóru blisko wspólnego grobu braci. Tak o. Franciszek Gonzaga 
w oryginale Serafickiego Zakonu w cz. II Traktatu o prowincji polskiej.  

Błogosławiony Filip gwardian, nauk nauczyciel w Kobylinie zmarł 1460 dnia 25 lutego 
[tu równieŜ data wydaje się być nieprawidłowa, w innych dokumentach źródłowych znajdują się 
stwierdzenia, Ŝe o. Filip wspólnie z o. Klimakiem w 1463 roku prosili o zatwierdzenie fundacji 
abpa Sprowskiego]. 

Błogosławiony Justyn spowiednik kobyliński, zmarł roku pańskiego 1477 d. 23 II z pobytu 
znany, w nauce sławny, z pracy chwalebny. 

 

PAMI ĘCI OJCÓW I BRACI ZMARŁYCH W KONWENCIE KOBYLI ŃSKIM 
PRZY śŁÓBKU ZBAWICIELA OD ROKU ZAŁO śENIA 1456 

 

 

Lp. 
 

 

Zakonnik 
 

Opis zgodnie z tekstem źródłowym 
 

Data zgonu 

1. o. Justyn wielkiej skromności i głębokiej pokory, 
któremu krótko przed śmiercią Chrystus 
ukazując się polecił być dobrej myśli, skoro 
miał otrzymać nagrodę za niestrudzone 
prace. 

 

2. o. Pacyfik  gwardian, dobry kaznodzieja.  
3. o. Andrzej   
4. o. Bonawentura kapłan bardzo dobry.  
5. o. Jan Zamliński  wiele ksiąŜek zrobił, głównie dla chóru, 

znany w prowincji, nigdy nie odpoczywał. 
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6. o. Albert Starkowiecki  kapłan poboŜny  
7.  o. Jeremiasz z Konarzewa   
8. o. Idzi z Poznania kaznodzieja  
9. o. Anastazy spowiednik  
10. o. Hieronim z Ponieca kantor i pisarz.  
11. o. Piotr z Zalesia    
12. o. Szymon kapłan dobry i poboŜny.  
13. o. Walerian zakrystian  
14. o. Franciszek z Ponieca spowiednik, kantor  
15. o. Jan Stojewski doskonały kaznodzieja  
16. o. Jeremiasz kaznodzieja, spowiednik prokurator 20 lat, 

kanaparz 
 

17. o. Jakub z Bynicy wspaniały kaznodzieja, robił klatki i 
wszelkie obowiązki wykonywał 

 

18. o. Jakub Grzybowski kantor maryjny, poboŜny.  
19. o. Konstanty z Kościana spowiednik  
20. o. Maciej z Woli poboŜny kapłan  
21. o. Albert z Bartoszewic znakomity kaznodzieja i spowiednik, 

chwalony często był gwardianem, bardzo 
wzorowym zakonnikiem. 

 

22. o. Maciej z Borku przez wiele utrapień w starości zasnął w 
Panu. 

 

23. o. Antoni stary dobry ojciec  
24. o. Tadeusz z Warki dobry kantor  
25. o. Jakub Litewski kaznodzieja, poboŜny ojciec.  
26. o. Szymon z śydowa stary b. poboŜny ojciec.  
27. o. Paulin z Wolsztyna stary i dobry ojciec.  
28. o. Michał z Krobi spowiednik zwany Grochem.  
29. o. Franciszek z Mchów kaznodzieja długoletni  
30. o. Łukasz Mileński wikary domu zwany Kucz.  
31. o. Kasper z Szadku kaznodzieja doświadczony i uznany.  
32. br. diakon Jan   
33. br. diakon Marek   
34. br. diakon Franciszek   
35. br. diakon Krystyn   
36. br. kleryk Pacyfik   
37. br. Franciszek Słupecki laik  
38. br. Wawrzyniec   
39. br. Tobiasz   
40. br. Antoni paralityk od wielu lat  
41. br. Paweł z Mazowsza   
42. br. Franciszek z Błonia   
43.  br. Ludwik z Osieczny dobry kucharz  
44. br. Łukasz z Prus dobry chirurg, czciciel N.M.P.  
45. br. Filip Kuczy ński niestrudzony prokurator wieloletni, 

przejeŜdŜając z solą z Krakowa koło Skały, 
gdy wóz obciąŜony solą zboczył i upadł i 
podtrzymującego wóz przygniótł zmarł na 
miejscu. Pochowany był w tym mieście 
uroczyście z wielkim płaczem ludu, bo był 
gorliwym zakonnikiem. 

1515 r. 
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46. br. BłaŜej krawiec  
47. br. Antoni  kowal  
48. br. Stefan z Gorlicy zakrystian u św. Anny 1525 r. 
49. o. Paulin z Poznania  1532 r. 
50. o. Kasper z Szadku   
51. o. Andrzej ze Skarkowa  1534 r. 
52. o. Bonawentura z Koźmina zwany Pluta, kapłan stary, spowiednik, 

który jako kapłan diecezjalny wstąpił do 
zakonu. 

1546 r. 

53. o. Ludwik z Rydzyny prowizor 1549 r. 
54. o. Brykcy z Łowicza dobry spowiednik i wzorowy zakonnik 1559 r. 
55. o. Gabriel z Jutrosina   
56. o. Mikołaj z śywca gwardian  
57. o. Wit z Płocka spowiednik dobry 1564 r. 
58. o. Krystyn ze Słupi kantor 1566 r. 
59. o. Antoni ze Lwowa zwany Bergier, prokurator 1570 r. 
60. o. Stanisław ze Słupcy   
61. o. Bartłomiej kantor, który w swoim kantorstwie i 

kapłaństwie Ŝył zaledwie 1 rok. 
1572 r. 

62. o. Uriel z Grabowa gwardian miejscowy  
63. o. Grzegorz z Szamotuł stary zakrystian  
64. o. Modest z Krakowa   
65. o. Franciszek z Bydgoszczy kaznodzieja poboŜny, czciciel N.M.P.  
66. o. Benedykt Pluta  1575 r. 
67. o. Mikołaj ze śnina zwany Moczgąbka, prowizor 1583 r. 
68. o. Paweł z Bydgoszczy prowizor 1584 r. 
69. o. Roch Poznański   
70. o. Grzegorz Krakowski prowizor 1595 r. 
71.  br. Grzegorz Krakowski dobry kwestarz, który przewidując godzinę 

śmierci i wymawiając słowa „Święta 
Maryjo, módl się za mnie, i wy święci 
Piotrze i Pawle”, zasnął w Panu. 

1595 r. 

72. br. diakon Krzysztof   1596 r. 
73. br. subdiakon Chryzostom  

z Praśnic 
student, poboŜny zakonnik, wszystkim 
miły, ozdobiony cnotami. 

1596 r. 

74. br. subdiakon Paweł  
Kotli ński - Kozak 

w gorączce zakazanej w refektarzu 
przyciśnięty 

1601 r. 

75. o. Hieronim Grzech z 
Kościana 

roztropny, uczony, profesor teologii w 
ParyŜu wykształcony. 

1605 r. w 
Kościanie 

76. o. Grzegorz z Pułtuska lektor filozofii, poboŜny zmarł w 
Baszkowie bo w Kobylinie była zaraza, 
poboŜnie śpiewając „Maryjo, Matko łaski”. 

1607 r. 

77. o. Marcin Turobi ński poboŜny i pracowity. 1608 r. 
78. o. Augustyn Goluben który przy piecu od gorąca zmarł. 1611 r. 
79. o. Bartłomiej z Osiecznej spowiednik 1612 r. 
80. o. Tomasz   
81. o. Piotr Zathon  1613 r. 
82. o. Benedykt Neapolitański sekretarz o. Generała w swoim czasie, 

znawca sztuk wyzwolonych, zwłaszcza 
muzyki, powaŜnych obyczajów w wielu 
kapitułach uczestnik, dyrektor chóru, 

1615 r. 
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gwardian, definitorem bywał, skromny, 
ułoŜony, pełen dni zm. 

83. o. Sebastian Bystrzyjewski  1616 r. 
84. br. Stanisław malarz 1617 r. 
85. br. Marcin Kra śnicki   
86. o. AmbroŜy z Kalisza poboŜny starzec 1619 r. 
87. br. Krzysztof z Powidza kołodziej, bardzo posłuszny, epilepsję 

cierpiał, wróciwszy z Baszkowa upadł z 
wozu schodząc twarzą na ziemie mokrą i z 
braku tchu zmarł. 

1623 r. 

88. o. Albert Szamotulski spowiednik, gwardian pracowity. 1624 r. 
89. o. Antoni Zamojski gwardian, poboŜny i gorliwy. 1626 r. 
90. o. Antoni Poznański zakrystian  
91. o. Ignacy Gogola   
92. o. Wawrzyniec ze Słupcy  staruszek  
93.  o. Krzysztof z Dolska   
94. o. Jakub Poznański   
95.  o. Aleksander Wolucborski  1645 r. 
96. o. Bernardyn 

Małoczechowski 
gwardian  

97. br. Leon Szerpceński starzec, pracowity w kuchni i na furcie. 1647 r. 
98. o. Franciszek Słupecki lektor teologii moralnej 1648 r. 
99. o. Adam Lwowski lektor teologii moralnej 16.04. 

1649 r. 
100. o. Marian Strafflink lektor św. Teologii moralnej.  
101. br. Dydak Szypajło człowiek powaŜny i wzorowy, kucharz  
102. br. Symeon Zabłocki subdiakon 1664 r. 
103. o. Wacław Koniński spowiednik 1664 r. 
104. o. Jacek Toruński lektor filozofii sławny, kaznodzieja 

kobyliński ceniony, wzrostu małego ale 
ducha wielkiego. 

1655 r. 

105. br. diakon Jakub   
106. br. Dydak Lubawski  14.09. 

1657 r. 
107. o. Piotr Szubiński wikary 1661 r. 
108. o. Augustyn Wielichnowski starzec pracowity, którego staraniem wieŜa 

kościoła została pokryta, sad powiększony 
był i inne prace wykonano. Zmarł w samą 
Wielkanoc. 

1665 r. 

109. o. Ludwik Tarkowski kaznodzieja generalny, po ukończeniu 
kadencji gwardiana zm. 

21.06. 

110. o. Feliks Nigrecki spowiednik 23.04. 
111. br. Szymon Kaliski  wieloletni infirmarz, biegły w miłosierdziu i 

w innych czynnościach, powaŜnych 
obyczajów. 

1668 r. 

112. o. Michał Koźmiński gwardian kobyliński zm. w Kaliszu 1669 r. 
113. o. Chryzostom Poznański  23.04.1670 r. 
114. o. Bonawentura Kobyliński ponad 70 – letni, gorliwy o obserwację, 

skromnych obyczajów.  
24.07.1675 r. 

115. o. Antoni Karczewski zm. poboŜnie w dzień św. Stefana 1680 r. 
116. br. Marceli Goł ębicki tercjarz poboŜny, dobrze zasłuŜył się 11.01.1681 r. 
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konwentowi kobylińskiemu. On swoje 
pieniądze w małym chórze kościoła 
ulokował po naprawie w bezpiecznym 
miejscu. Postarał się o wystawienie nowego 
ołtarza Matki BoŜej i do jego ozłocenia 
pewną sumę od dłuŜników wydobył i podał 
o. Antoniemu Kobylińskiemu gwardianowi 
w 1682 było dokonane dzieło. Zmarł ten 
brat 11.01.1681. Pochowany był przed 
wielkimi drzwiami do kościoła 
prowadzącymi. 

117. br. Fryderyk malarz, cierpiał na puchlinę wodną. 1683 r. 
118. o. Andrzej …liński spowiednik 9.07.1686 r. 
119.  o. Bernardyn Grodzicki kaznodzieja popołudniowy 28.07.1686 r. 
120. br. Wacław Groth   
121. br. Hieronim krawiec  
122.  o. Antoni Kobyliński kaznodzieja generalny, definitor, o. wielkiej 

powagi, wspaniały kaznodzieja i dobrego 
Ŝycia, wielki odnowiciel kościoła, zakrystii 
i miejsca. Jego staraniem zaprowadzono 
bractwo św. Antoniego, zakrystia w szaty 
ubogacona była. 

16.10.1687 r. 

123. br. Jacek Sławski św. teologii moralnej słuchacz, 
niespodziewana choroba epilepsji 
pokonany. 

10.07.1688 r. 

124. br. Dydak Gronowski kucharz, wielu tygodniami chorobę płuc 
znosił cierpliwie. 

17.09.1688 r. 

125. br. Samuel Krotoszyński przełoŜony warsztatu sukienniczego 16.07.1689 r. 
126. o. Bernardyn Ciecierski zmarł w Golejewku na kapelanii  1690 r. 
127. o. Hieronim z ChodzieŜy kantor, pracowity, umarł z powodu 

złamania nogi i puchliny wodnej  
26.06.1690 r. 

128. br. Roman Kotuszyński kucharz, pracowity. 1692 r. 
129. o. Antoni Dłuski definitor stały, wieli czciciel Matki BoŜej, 

pełen dni zmarł 31 maja tegoŜ roku. 
31.05.1692 r. 

130. br. Marcin …zdowski furtian, poboŜny. 4.07.1497 r. 
131. o. Franciszek Pawłowski zasłuŜony spowiednik, zm. 9 IV po północy 

zaopatrzony 
1698 r. 

132. o. Franciszek Łowski zasłuŜony staruszek poboŜny po 50 – leciu 
kapłaństwa po długiej chorobie cierpliwie 
znoszonej zasnął w Panu. 

29.07.1703 r. 

133. o. Bolesławski kaznodzieja generalny, tego miejsca 
przełoŜony, z chwalną posługą do samego 
końca Ŝycia na chwałę swego Boga 
poboŜnie zasnął w Panu…pod wielkim 
ołtarzem po stronie Lekcji pochowany. 

4.01.1707 r. 

134. o. Franciszek Czechowski straszna śmiercią po zimnej febrze i 
gorączce, po niezwykłych wymiotach 
wpadł w obłęd, wreszcie w apopleksję i 
choroba zakończył swe Ŝycie 31 maja 1707 
zdrowiem wiecznym. 

31.05.1707 r. 

135. o. Aleksy Krotoszyński w wigilie św. Wawrzyńca św. teologii 
moralnej student 9.08. o godz. 15, którego 

9.08.1708 r. 
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ciało spoczywa w sadzie przy … klauzury, 
gdzie jest krzyŜ  postawiony. 

136. o. Jan Adamowicz wikary temu, mąŜ religijny dojrzałego 
wieku dobroczynny, zmarły w Święto 
Wniebowzięcia N.M.P. ciało jego spoczywa 
w wirydarzu lektora obok kościoła. 

15.08.1708 r. 

137. o. Marian Wetter kaznodzieja generalny, czciciel N.M.P. 
zmarł z zarazy o godz. 9 d. 5 IX. Ciało jego 
leŜy przy bramie kościoła, którą procesje 
chodzą eucharystyczne. 

5.09.1708 r. 

138. o. Kapistran Dąbrowski słuchaz św. teologii moralnej i organista 21 
VIII. Ciało jego połoŜono w tej drodze. 

21.08.1708 r. 

139. o. Witalis Kowicki św. teologii moralnej. Ciało jego spoczywa 
na cmentarzu. 

4.09.1708 r. 

140. o. Bernardyn Jaworski zakrystian tutejszy, zm. w wigilię rano. 
Ciało jego w małym ogrodzie owocowym 
obok kościoła, przy drodze procesyjnej  
naprzeciw wielkiego ołtarza. 

1708 r. 

141. o. Stanisław Grodziecki …kilkakrotny prowincjał wielkpolski, 
którego pracą klasztor z kościołem 
wystawiony w Grodzisku został. To ojciec 
pełen zasług, poboŜny, powaŜnych 
obyczajów, głębokiej pokory, amator 
ubóstwa, wreszcie po pracach swoich 
uzyskał spokój wieczny dnia 11 X. Ciało 
złoŜono w Grodzisku. 

11.10.1708 r. 

142. o. Antoni Świerczewski kaznodzieja zwyczajny tego konwentu, zm. 
w Krotoszynie o godz. 13 w święto 
Szymona i Judy. Ciało oddano ziemi przy 
kościele parafialnym tego miasteczka. 

28.10.1708 r. 

143. br. Ludwik Wrocławski subdiakon, św. teologii moralnej alumn. 
Ciało spoczywa na cmentarzu. 

9.09. 1708 r. 

144. br. Kazimierz Prazneński krawiec 1709 r. 
145. br. Joachim Święciochowski sukiennik i kucharz, bardzo pracowity, 

uduchowiony, wobec chorych, ciało na 
cmentarzu spoczywa. 

15.09.1709 r. 

146. o. Erazm Engelberg lektor św. teologii, gwardian. 28.12.1710 r. 
147. o. Aleksander Piotrowski spowiednik. 20.08.1711 r. 
148. o. Paweł Orłowski  spowiednik. 23.08.1711 r. 
149. o. Daniel Szrodan  12.09.1713 r. 
150. o. antoni Blechniewski gwardian 1713 r. 
151. o. Adrian Sobierajowicz  4.10.1715 r. 
152. o. Kazimierz Ostrzeszowski  1719 r. 
153. br. Wawrzyniec Zagórski profesor, prowizor konwentu. 5.05.1727 r. 
154. o. Dominik Bardzicki,  kaznodzieja zwyczajny. 16.04.1731 r. 
155. o. Eryk Urychowski spowiednik. 25.10.1732 r. 
156. o. Tomasz Liberacki gwardian. 28.05.1733 r. 
157. o. Stefan Rudzyński  18.07.1733 r. 
158. o. Kazimierz Feyder lektor teologii moralnej. 1734 r. 
159. o. Franciszek Ćwik wikary i organista. 1737 r. 
160. o. Władysław Grabowski  student św. teologii. 21.07.1737 r. 
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161. br. Franciszek Kuźnicki furtian. 23.02.1738 r. 
162. br. Ignacy Weber sukiennik. 15.03.1738 r. 
163. br. Ubald Lubicki student, utonął przy łowieniu ryb. 1741 r. 
164. br. Kandyd Kociński  11.04.1744 r. 
165. o. Mariam Marcinkowski  26.10.1744 r. 
166. o. Robert Axholtz organista, lat 51, zak. 26. 4.01.1748 r. 
167. o. Jakub Koszucki  8.05.1752 r. 
168. br. Norbert Bentkowski  18.02.1756 r. 
169. o. Augustyn Kobyliński staruszek. 21.04.1760 r. 
170. br. Władysław Grubalczyk kleryk, student teologii moralnej. 1760 r. 
171. br. Franciszek Kaliszkowski furtian stary. 28.01.1761 r. 
172. o. Ludwik Roman definitor aktualny 3.12.1761 r. 
173. br. Pacyfik Guzowski prowizor. 4.01.1762 r. 
174. o. Honorat Zembruski,   kaznodzieja wspaniały. 5.04.1767 r. 
175. o. Stanisław Hoffmanowicz  11.01.1768 r. 
176. br. Jacek Szemberger  17.01.1771 r. 
177. o. Konkordiusz Raczkowski kaznodzieja generalny. 17.06.1771 r. 
178. br. Bazyli Ekert  9.09.1772 r. 
179. o. Alojzy Jurkiewicz misjonarz. 13.06.1773 r. 
180. o. Roman Gniazdowski  11.10.1774 r. 
181. o. Marian Napiórkowski  św. Teologii moralnej student. 6.05.1775 r. 
182. br. Justyn Lubiński kanaparz. 8.01.1776 r. 
183. br. Stefan Dąbrowski prowizor generalny. 19.09.1777 r. 
184. br. Łukasz Retkowski furtian 7.05.1780 r. 
185. o. Leon Święciochowicz kaznodzieja generalny. 31.08.1782 r. 
186. o. Dominik Leszniewski kaznodzieja generalny. 20.11.1782 r. 
187. o. Roch Stępowski definitor aktualny prowincji, prefekt 

misjonarzy, kaznodzieja generalny. 
9.05.1784 r. 

188. br. Piotr Szukalski  4.03.1786 r. 
189. o. Łukasz Jaśmiewicz kaznodzieja generalny. 4.03.1787 r. 
190. o. Iwon Grabowski spowiednik doskonały. 9.11.1790 r. 
191. br. Antoni Kurkiewicz kanaparz. 23.02.1793 r. 
 

Na podstawie Kroniki klasztoru w tłumaczeniu o. Piusa Turbańskiego, Osieczna 
22.07.2000 r. opracował: mgr Piotr Rodak [2007 r.]    

-  oznaczono osoby na pewno pochowane poza ko
�
ciołem. 
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