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Rejestr dokumentów.

1. Archiwum Metropolitalne w Krakowie. Acta visitationis…1604r. RKps sygn.23.

s.10.Pysznica:Haec ecclesia ab annis 40 aedificata per colones villae, non consecrata (jeszcze
nie było wtedy parafii w Pysznicy, erekcja nastąpiła dopiero w 1605r.?)

s,11 - ,,Vilae (ad ecclesiam) istam nullae spectant”.

s.13 - Racławice: „villae (sd istam parochiam spectantes): Nisko, Zarzecze, Przędzel, Wolka,
Kłyżów

2. Istnieje wizytacja 1614r.w Archi. Metrop. w Krakowie Rkps.sygn 36, na str. 72 jest opisana
parafia Pysznica – tam zapewne będzie wspomniany Kłyżów, który został wyłączony z parafii
Racławice i dołączony do Pysznicy – świadczy o tym poniższy zapis z 1646r. Arch. Mtrp. w
Krakowie. Acta visitationis 1646r. Rkps sygnt.7. s.20. Pysznica: wsie należące do parafii:
Kłyżów, Tanew, Ferricundina Jastkowicensis (Rudnica, czyli Ruda Jastkowska).

3. Archiwum diecezjalne w Sandomierzu. Visitatio 1651 w Acta officialia. Rkps sygn.118.

s.287. Pysznica: wsie należące do parafii: Kłyżów, Tanew, Kurzyna. Kłyżów oddaje dziesięcinę
proboszczowi w Pysznicy.

Acta visitationis 1676. Rkps.sygn.42.s.84.Pysznica: wsie należące do parafii:

Pysznica, Olszowiec, Kłyżów, Tanew, Dąbrówka, Kurzyna, Kurzynka.
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Acta visitationis 1694.Rkps.sygn.44.s.61. Pysznica: wsie należące do parafii: Pysznica,
Olszowiec, Kłyżów, Dąbrówka, Tanew, Kurzyna Wielka, Kurzyna Mała (oraz wyszczególnione
zostały Jastkowice, które mniej więcej w tym czasie zaczęły samowolnie uczęszczać na
nabożeństwa do Pysznicy (wygoda, bliżej inie przez San.). Jednakże wciąż formalnie należały
do parafii w Charzewicach i przypadały do parafii pysznickiej dopiero przed 1748r. (porówn.
Arch. Metrop. Kraków, Acta visit. 1748r. Rkps sygn.42. s.29).

4. Villa Klyzow. (1606 r.)

W tej wsi jest zagrodników 20 na zagrodach 14, wtórzy różno siedzą i na kawałkach roli i
piaszczystej gruntu Zarzeckiego, dają z każdej zagrody czynszu gr.12.Fac.5,18. Karczmarz ma
pod sobą półtory zagrody, z których płaci czynsz przy innych zagrodnikach, a z karczmy daje
1,18 Scp. Młynika żyta młyńskiego, które wedle lustracyj A.1602 dawali z każdej zagrody po
korca 0,5 względem miar młyńskich , tuż od nich na ten czas nie wybierają, ale tylko miary
oddają we młynie Kaszkowskim, a 16 w Kłyżowskim, kiedy młyn miele.

ROBOTA. Powinni robić po 2 dni z każdej zagrody pieszo. Wyciągano od nich na krowę
annuatim gr.2 czego iż w żadnej przed tym lustracyj nie taxowano, któremu za to nowo na nich
podbito, tedy już od płacenia tego krownego mają być napotym wolni.

MŁYNNIK. Jest młynnik przy tej wsi na stawach, w którym tylko rzadziej bywa woda i dlatego
często przysycha. W nim koło jedno jako rzeczne, mączne. Dawał młynarz annuatim z arendam
z tego młyna R.6.,a za lisa 1 i 018, który młynnik należy do arendy młyna Prębowskiego .

5. REWIZJA SPUSTOSZENIA od wojsk i ludzi, pod Sandomierzem zgromadzonych, Starostwa
Sandomierskiego. Dzierżawy na ten czas Jaśnie Wielm.J.M.P. Hieronima z Lezenicz
Gostowskiego Wojewody Poznańskiego c.c. spisania 1606 i odprawione wedle Comisyj Król.
J.Mości.

Wioska Kliszowi. Ta wioska leży mil 5 od zamku przy Pysznicy, w niej jest poddanych 15, którzy
pieszo robią. Naowy wójt wysiał żyta korzec 1, zostało mu kop 6. jęczmienia kop1. grochu kopa
1. 1 wołów. 2 robotnych. Matys Wełniarka wysiał żyta korcy 1 ½ , zostało mu go kop 3 pszenicy
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jarej kopa 1, jęczmienia kopa 1, owsa kop 2, tatarki kop 4, grochu kopa 1. koni 2 i wołów 2
młodych. Jakub Przybyło wisiał żyta korzec 1, zostało mu kop 2, wołów 2. Woitek Krzyżak
wysiał żyta korzec 1.(zestawienie nazwisk). Woitek Prościułek. Wawrzyniec Traczyk, Wojciech
Tarka. Wojciech Cichoń – nic nie siał na zimę. Wzięto mu bydła 22 i koni 2.

Woitek Krzyżak, Budak, Szczęsny, Wozniwic , Teofilowa, Masłowa – Ci wszyscy nie majom nic
i nic teraz nie siali. Zostało w tej wsi do roboty wołów 16 koni 5. Wzięto zboża wszelakiego kop
43, bydła rogatego 24, konia 1. piwa war 1, mięsa połci 6.Z tej wsi zapłacić powinni czynszu
zł.7,24. Młyńskiego żyta kor.5,3/4.

6. Lustracja Województwa Sandomierskiego. 1660-1664.

Wieś Klizow. Ta wieś nie ma łanów pomiernych pod sobą. Zagrodników jest 14, każdy z nich
trzyma po 1 zagrodzie, płacą czynsz po 6 gr, facit z czternastu…. fl. 2,24/00. Krownego
składają fl.2/0/0 (p. 649). Odrabiają po dni 4 pieszo. Naprzeciw której robociźnie opowiadali się,
że niedawno, to jest za posesyjej JWJMP wojewody krakowskiego, (Stanisław Lubomirski, który
był starostą sandomierskim do 1636r., wojewodą krakowskim od 1638r. do śmierci 1649r)., na
takową robociznę są podbici. Summa census de hac cilla fl.4,24.
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