
Ponidzie w źródłach 

 

Celem niniejszej antologii jest udostępnienie mało znanych i trudno dostępnych tekstów: 

pamiętników, wspomnień i relacji opisujących teren Ponidzia - regionu o bogatej przeszłości, 

niezwykle zróżnicowanego pod względem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym. Lektura 

tekstów zamieszczonych w antologii ma przybliżyć specyfikę krajobrazu kulturowego tego regionu. 

Adresowana jest do czytelnika zainteresowanego krajoznawstwem, pragnącego poszerzyć swoją 

wiedzę o historii lokalnej, jej specyfice i oryginalności. Intencją  autora publikacji jest to, aby była ona 

wykorzystywana jako materiał pomocniczy przez nauczycieli historii czy języka polskiego, mających 

ambicję rozbudzenia wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie  przeszłością - swojej najbliższej 

okolicy. Zaprezentowano tu mało znane teksty autorstwa postaci powszechnie znanych z historii 

Polski jak: Adam Naruszewicz, Stanisław Staszic czy Julian Ursyn Niemcewicz, ale również autorów już 

zupełnie zapomnianych jak Sabina Grzegorzewska z Gostkowskich, Jan Olrych Szaniecki,  Klementyna 

z Tańskich Hoffmanowa, Julian Albin Moszyński, Jan Nepomucen Chądzyński, Jan Popiel, Jakub Bojko 

czy Wacław Żelichowski. 

Pamiętniki oraz dzienniki podróży są jednymi z najbardziej osobistych form literackich. Wyróżniającą 

je cechą jest subiektywizm i często nieograniczona szczerość, dzięki której czytelnik może nawiązać 

niemal emocjonalny związek z ich autorem. Teksty zamieszczone w antologii mogą zmienić nasze 

wyobrażenie o przeszłości, ukształtowane przez podręczniki szkolne, które poprzez swoją syntetyczną 

formę nierzadko deformują obraz przeszłości, nie potrafią bowiem oddać całej złożoności przeszłości. 

Przydatna w tym zakresie jest oczywiście istniejąca od dawna dziedzina mikrohistoria która 

programowo zajmuje się opisem niewielkich przestrzeni terytorialnych i czasowych, zwracając 

szczególną uwagę na problemy dnia codziennego, świadomość oraz obyczaje członków społeczności 

lokalnej. 

Teksty zostały przedstawione w kolejności chronologicznej. Pracę rozpoczyna Diariusz podróży 

Najjaśniejszego Stanisława Augusta króla na Ukrainę w Roku 1787, kończą wspomnienia okupacyjne 

Wacława Żelichowskiego z czasów drugiej wojny światowej. Oczywiście w antologii nie 

zaprezentowano wszystkich publikacji dotyczących Ponidzia. Dla osób zainteresowanych tą tematyką  

godnymi polecenia jest lektura Dziennika podróży po Polsce George’a Fostera którą można znaleźć w 

monumentalnej antologii Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców wydaną w 1962 r. we 

Wrocławiu, czy dwie pozycje opublikowane przez wydawnictwo Nowa Nidzica: Józefa Szmigla 

Pamiętniki rodzinne i moja wyprawa na wojnę do Mandżurii (2008 r.) oraz Wspomnienia z dawnych 

lat (2008 r.)  Ludwika Slaskiego. W 2018 r. z inicjatywy Muzeum Historii Kielc ukazało się też bardzo 

ciekawe trzy tomowe dzieło Jana Filipa Carosiego Podróże po polskich prowincjach, obserwacje 

mineralogiczne i inne opisy tych ziem, znaczna ich część opisuje Ponidzie i jest to pierwsze 

tłumaczenie tej pracy z języka niemieckiego. W tym samym roku została wydana niezmiernie ciekawa  

Wielka Wojna nad Nidą. Kronika parafii Imielno (1912-1917) autorstwa księdza Adama Włosinskiego. 

 

 

                                                                                



OLBROM I NIDA 

    Duma z powieści ludu wiejskiego 

 

 

              O piękna Nido ! o ziemian zaszczycie ! 

              Któraż w piękności dziewic ci zrówna ? 

              Zaledwieś wzięła z daru niebios życie,  

              Już wszystkich mami twa postać czarowna.  

                                Będzie tajemne westchnienie,  

                                Każdy cię wielbi i kocha 

                                Młodzież się w więźniów twych zmienia, 

                                Co niegdyś była tak płocha. 

               Lecz któż posiądzie twą dobroć i wdzięki? 

                Komuż twych oczu sprzyja wzrok życzliwy? 

                Ach! Kto zostanie panem twojej ręki 

                Jakże ten będzie wesoły, szczęśliwy. 

               Olbromio gładkiego lica, 

               Udatny w twarzy i stanie 

               Do ciebie gore dziewica 

               Tobie się piękna dostanie 

Już was złączono małżeńskim ogniwem; 

Już kosztuje słodyczy miłości; 

Wzorem jesteście w pożyciu szczęśliwem, 

A w chatce waszej skromność z cnotą gości! 

             Zakład prawego kochania 

             Droższy jej nad własne życie, 

             Nida od chwili pobrania 

             Lube powiła już dziecię. 

Dziki kochanku i zapamiętały! 

Wzbudziłeś szczęcie najpiękniejszej Nidy; 

Czując dla innej też same zapały 

W zerwaniu związku nie widzisz ohydy 

        Ty kochasz piękną Zechilę 

        Co występnym ogniem płonie, 

        Przepędzasz błogo z nią chwile,  

        I pieścisz w swoim łonie. 

Wiesz że ty Nido i piękna i miła 

Jaki dla cię zwala nieszczęść siłą,  

Męstwa odwagi i duszy ci trzeba. 

        Widzę już twoje boleści 

        Widzę w kolebce to dziecię,  

        Co wyrok powodzeń mieści, 

        Jak traci w wiośnie swoje życie. 

„Pójdź zemną rzekłeś Olbromie niestały!” 

Idzie wraz kochanek niegodny: - 



Już wstępujcie na szczyt wzniosłej skały 

Gdzie szumna rzeka toczy nurt swobodny, 

        Stanął wprzód Olbrom zdumiony 

        Zlał się w nim smutkiem kojarzy 

        Puszcza w koło wzrok strwożony 

         A wstyd mu usiadł na twarzy. 

„Olbromie, ciebie niestety kochałem, 

Ale ty byłeś na mój jęk nieczuły; 

Dla ciebie jeszcze równym ogniem pałam; 

Czemuż cię nieha z czułości wyzuty? 

         Ty mnie unikasz o Bogi! 

          I któż mnie wesprze w tej dobie? 

          Ściskam cię, żegnam mój drogi, 

          Niech wolna polegnę w grobie” 

Rzekłszy to piękna rzuca ze skały; 

Szata niewinnej po powietrzu pływa; 

Wpada na rzeki rohukane wały,  

I w bystrych nurtach tonie nieszczęśliwa.  

         Ucichły skowronków śpiewy, 

         Żałobą zakryły się góry,  

         Wietrzyk swe wstrzymał powiewy 

         I smutek milczał ponury. 

Wzgardzon od wszystkich tu Olbrom niestały, 

W spłonionej chwili zgonu zwłokę,  

Smutkiem przejętym drży z przestrachu cały,  

Głos mu jęk rodzi, a światło pomrokę.  

        Samotne godziny spędza; 

        Niewiele już więcej o świecie;  

        Życia wysnuwa się przędzą, 

        I ginie w wieku swym kwiecie. 

Kmiotku wesoły! Rolniku ochoczy, 

Umiałeś cenić dziewicę kochaną 

I rzece która w tych miejscach nurt toczy,      

Wiecznie nadałeś piękny miano. 

        Spocząwszy w cieniu topoli,  

        Zdumiewasz wieścią przechodnie, 

        Prawiąc o Nidy niedoli; 

        I tak wzgardą karzą zbrodnie 

                                                        Jakub Kanty Rzesiński 

 

Pszczółka krakowska, 1820, t.4, s.161 



 

 

 

 



Adam Tadeusz Stanisław Naruszewicz (1733-1796) jezuita, historyk, poeta. 

Urodził się 20 października 1733 r. w podupadłej rodzinie magnackiej, jego ojcem był Jerzy 

Naruszewicz, a matką Paulina z Abrahamowiczów. Osierocony wcześnie przez rodziców, rozpoczął 

naukę w Kolegium Jezuitów w Pińsku. Po ukończeniu szkoły w wieku 15 lat wstąpił do zakonu. 

Kontynuował edukację na Akademii Wileńskiej, gdzie przez 3 lata uczęszczał na wykłady z filozofii, 

logiki, psychologii, etyki, matematyki i fizyki. W trakcje studiów zwrócił na siebie uwagę kanclerza 

wielkiego litewskiego Mikołaja Fryderyka Czartoryskiego -  przywódcy tzw. familii Czartoryskich, 

stronnictwa pragnącego przeprowadzenia reform ustrojowych, dzięki którym miano skutecznie 

stawić czoła zagrożeniom ze strony państw ościennych. To dzięki jego mecenatowi Naruszewicz odbył 

wieloletnią podróż po Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii oraz rozpoczął w 1758 r. studia 

teologiczne na uniwersytecie w Lyonie. Po powrocie z zagranicy otrzymał w Akademii Wileńskiej 

katedry retoryki, nauki stylów i dziejów literatury, a następnie został rektorem tej uczelni. Decyzją 

zakonu został przeniesiony do Warszawy. Tam w latach 1764-1773 prowadziły z historii i geografii w 

Collegium Nobilium - jezuickiej szkoła była przeznaczona dla synów magnatów oraz bogatej szlachty. 

W 1771 r. został redaktorem tygodnika  „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” - pierwszego literackiego 

pisma w języku polskim. Czasopismo pełniło funkcję organu prasowego tzw. obiadów czwartkowych, 

popołudniowych biesiad literacko- naukowych organizowanych przez króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 r. przebywał u hetmana polnego litewskiego 

Aleksandra Sapiechy. Adam Naruszewicz był bliskim współpracownikiem króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, jak on był zwolennikiem Konstytucji 3 maja 1791 r., po przystąpieniu monarchy do 

Konfederacji Targowickiej, również do niej dołączył. W 1787 r. towarzyszył królowi w jego spotkaniu z 

carycą Katarzyną II Wielką w Kaniowie.  Za swą wierną służbę otrzymał od władcy intratne stanowiska 

i wysokie urzędy. Ponadto był kolejno biskupem smoleńskim, ordynariuszem diecezji smoleńskiej, 

biskupem łuckim. Pobierał stałą pensję z ambasady rosyjskiej (jurgielt). W swoich utworach Adam 

Naruszewicz prezentował poglądy oświeceniowe. Największe uznanie przyniosły mu satyry w których 

piętnował zacofanie szlachty, anarchię, zepsucie moralne oraz modę na cudzoziemszczyznę. 

Zafascynowany był możliwościami jakie stwarzała ówczesna technika. Dał temu wyraz w odzie 

„Balon”. Inspiracją do jej  napisania jej był pierwszy lot balonem w Polsce, jaki odbył się dnia 10 maja 

1789 r. Dokonał go francuski wynalazca i pionier lotnictwa Jean-Pierre Blanchard. Naruszewicz był 

jednak przede wszystkim historykiem. Historia według niego oprócz swych poznawczych walorów 

miała też uczyć i dawać wskazówki współczesnym. Opublikował wielo tomową „Historię Narodu 

Polskiego” które charakteryzowało się solidnym warsztatem  badawczym, obalił w niej również parę 

mitów, m.in. pochodzenie Polaków od Sarmatów. Współcześnie za największe zasługi przypisuje mu 

się to, że na polecenie Stanisława Augusta kierował zgromadzeniem olbrzymiej ilości kopi  

dokumentów (38 270 odpisów) z kilkudziesięciu archiwów i bibliotek (tzw. Teki Naruszewicza). Wiele 

z tych dokumentów niestety nie dotrwało do naszych czasów. Naruszewicz był również tłumaczem 

dzieł rzymskiego historyka Tacyta. Umarł w Janowie Podlaskim w 8 lipca 1796 r., został pochowany w 

miejscowej katedrze. Zamieszczony poniżej fragment pochodzący z „Diariuszu podróży 

Najjaśniejszego Stanisława Augusta króla na Ukrainę w Roku 1787” napisany został przez  biskupa 

smoleńskiego  Adama Naruszewicza gdy towarzyszył królowi w jego podróży do Kaniowa na Ukrainie. 

Celem wyjazdu było spotkanie króla z carycą Katarzyną. Ze względu na rangę spotkania, królowi 

towarzyszyła liczna świta którą „którą ledwie kilkadziesiąt powozów pomieścić zdołało”.  

 



Adam Naruszewicz, Dyaryusz Najjaśniejszego Stanisława Augusta króla na Ukrainę w Roku 1787, 

Warszawa 1805. 

Dnia 11 Czerwca w Poniedziałek. 

Str. 404-416 (…)Ponieważ J.K. Mść determinował obiadować jeszcze w Kurozwękac, pozwolony  więc  

był przedłużyć spoczynek dla Dworu, którego w wygodnych nader pokojach pałacu i oficynach każdy 

mógł użyć. Tym czasem J.K. Mść wstawszy rano, ekspediować kresy, dawał różne audiencje, a mało 

co przed obiadem zabawiwszy się spacerem, ogląda wszy ogród, oficyny, oraz całą Kurozwek sytuację 

wrócił się do pokojów, na których mu JP. Wojewoda JX Skotnickiego Opata Koprzywnickiego, oraz 

innych świeżo przybyłych Obywatelów prezentował. Po obiedzie równie licznym, wspaniałym i 

ochoczym jak wczorny, był dany koncert, po którym JK. Mść pożegnawszy uprzejmie Gospodarstwo  z 

oświadczeniem mu ukontentowania swego, za tak miłe w domu swoim przyjęcie, wyjechał do 

Stopnicy. W czasie przyjazdu Naji: Pana około Oleśnicy zajechał drogę JP. Kalinowski Stta 

Dobrowstowski z Małżonką swoją dla oświadczenia na gruncie swoim uprzejmej atencji, a stojące 

licznie przy gościńcu pospólstwo płci obojej  bawiło się przy szafowanych hojnie od Dziedzica 

trunkach śpiewem i tańcami. Ofiarowali Najjaśniejszemu Panu chleby i wieńce. Gospodarz zaś 

miejsca, po godzinnym prawie bawieniu się w polu Najjaśniejszego Pana i całego Dworu 

podziękowawszy za łaskawą na gruncie swoim bytność odprowadził konno aż do Stopnicy. Przybył do 

tego miasta król jegomość samym wieczorem  przy biciu w armaty i okrzykach wesołych pospólstwa. 

Przyjął Najjaśniejszego Pana w domu swoim porządnie odnowionym i utrzymanym  JP. Wodzicki 

Starosta Krakowski, a że wieczór był nader piękny. Król  JMść. chcąc użyć spaceru, odwiedził najprzód 

wspaniały i obszerny ogród, udał się potem do kościoła i ogrodu  Xięży tamtejszych Reformatów, 

rozkazał dać jałmużnę, a powracając do pałacu oglądał zbudowaną na bliskim strumieniu machinę, 

która potrzebą kuchennym, ogrodowym i klasztornym rurami podziemnemi obficie dostarcza. 

Dnia 12. Czerwca we Wtorek. 

Wyjechał Najjaśniejszy Pan z Stopnicy podziękowawszy Gospodarzowi za wygody i spokojny w domu 

jego nocleg, i przybył około godzin 10. do miasteczka Busko należącego do Wielebnego PP. 

Norbertanek. Ponieważ zaś obiad i popas miał być w klasztorze tychże Panien w rezydencji 

Komisarskiej, udał się najprzód Król Jegomość do Kościoła, a stamtąd do Perlatorium1 , gdzie odebrał 

przywitanie od Przełożonej zakonnej J Panny Kochanowskiej, tudzież od  3 Panien przystojną stanowi 

swojemu biorących edukację. W czasie tej wizytacji prezentowali się Najjaśniejszemu Panu J Państwo 

Margrabstwo Wielopolscy z Synem starszym, JXX Ossowski Kustosz i Gawroński Kanclerz Krakowski 

których wszystkich Najjaśniejszy  Pan na obiad do siebie wezwać raczył. Nastąpił zaraz wyjazd konno 

do bliskiej fabryki solnej pod dyrekcją JP. Barona de Beyst, kosztem J.K. Mci przed kilku laty 

rozpoczętej i pożytecznie dla Kraju kontynuowanej. Tam Najjaśniejszy Pan odwiedził najprzód szybę 

solną w której kazawszy przy sobie różne doświadczenia, tak głębokość wody, jako też gatunku ziemi 

przy użyciu świdra z trzynastu sztuk złożonego, a na sto kilkadziesiąt łokci w głąb ziemi 

wpuszczonego, szedł stamtąd na oglądanie Grudzierharmu, czyli machiny przez którą pompowana 

woda słona w górę i płynąca do sporządzonych na tejże górze koryt,  zlewając się z nich i filtrując 

przez, faszynę słone cząstki swoje na dół do sporządzonej na to umyślne skrzyni obszernej ściągała. 

Na koniec oglądał w udzielnym gmachu piec i kotły czyli panwy w których sprowadzona rurami 

rzeczonej skrzyni woda, warząc się przez godzin kilkadziesiąt w białą i w piękną sól zmieniała się. 

                                                           
1 Parlatorium, rozmównica – pomieszczenie w klasztorze, przeznaczone do prowadzenia rozmów z gośćmi. 



Ukontentowany Najjaśniejszy Pan  z pożytecznej tej dla kraju fabryki  i niepróżno łożonych kosztów 

swoich dla dobra jego, wrócił się do rezydencji oświadczywszy ukontentowanie, swoje przełożonym 

fabryki, oraz JX. Ossowskiemu jako komisarzowi dóbr zakonnych staraniem swoim wzrost produktów 

solnych ułatwiającemu, któremu też pierścień szacowny w podarunku ofiarował. Po skończonym 

obiedzie odwiedził J.K. Mść  klasztor rzeczonych Panien Norbertanek, gdzie Zakonnice po 

odśpiewanym obyczajem swoim kilka nabożnych pieśni, a wespół z niemi  Panny świeckie miały 

honor ucałować rękę Pańską z podziękowaniem za domu swojego odwiedzenie. Pożegnawszy potym  

Najjaśniejszego Pana JPP Margrabstwo i innych przytomnych, ponieważ JP. Bystrzanowski Kasztelan 

Małogoski i JX Przerębski Kustosz Koronny ofiarowali się służyć Królowi Jegomości  w dalszej  

podróży, udał się około godziny 4 do Jurkowa, dóbr Kasztelana Wojnickiego; piękne to z położenia 

swojego miejsce, pomnożyła ozdobę swoją ukontentowaniem  Najjaśniejszego Pana z miłego 

przyjęcia nie tylko jego osoby Pańskiej, ale Towarzyszów drogi i całego Dworu. Prowadzony 

Najjaśniejszy Pan od granic Jurkowskich, przez gospodarza przy landarze jadącego, wjechał do dworu  

przy rzęsistym strzelaniu z dział i okrzykach pospólstwa. Po krótkim zabawieniu się w pokojach 

swoich szedł oglądać  pozycję miejsca, oraz wszelkie budowy tak dworskie jak i gospodarskie  w 

należytym porządku i  ochędorstwie utrzymane, przypatrywał się ochocie zgromadzonego 

pospólstwa , jadł kolacje na kilku stołach dla siebie i Dworu hojnie sporządzoną, przy końcu której gdy 

gospodarz spełnił zdrowie królewskie, raczył Najjaśniejszy Pan spełniać także zdrowie Gospodarza 

sercem pełnym uprzejmości, na jakie on sobie wiernych od lat wielu  do Majestatu przywiązaniem 

zawsze zasługiwał.  

Dnia 13. Czerwca w Środę 

Bliskość  Czarkowa dóbr JP. Morsztyna Starosty Skotnickiego, gdzie Najjaśniejszy Pan miał mieć obiad 

i nocleg, była powodem do dłuższego w Jurkowie spoczynku. Poprzedziło wydane dla całego Dworu 

śniadanie, po którym Najjaśniejszy Pan odebrał przywitanie od przybyłych Obywatelów Krakowskich, 

JP. Walewskiego Wojewody Sieradzkiego, Konarskiego Konsyliarza  Rady Nieustającej z Bratem 

Starostą Mirzwickim, uprzedzających bytność Pańską   w swoim Wojewodztwie. Wyechał 

Najjaśniejszy Pan około 10. konno  przy biciu z armat do Wiślicy o ćwierć mili od Jurkowa leżącej  

konie i przewozy wszystkie stanęły nad Nidą, a J.K. Mść przewiózłszy się promem na linie, szedł pieszo 

do miasta, mając przy sobie prócz Towarzyszów drogi  JPP. Wojnickiego i JX Kustosza Koronnego. 

Zaszli drogę Najjaśniejszemu Panu  JP. Rupniewski Sędzia Ziemski Sandomierski, składając winne 

uszanowanie, i  Palestrę Powiatu tego prezentując. Oglądał  Król  Jmiść starożytny Kościół Kolegiaty 

tam czynnej, na którego wstępie witał mową łacińską JX Maliszewski Kanonik z zgromadzonym tam 

Duchowieństwem kolegialnym, a wziąwszy rozkaz oprowadzał wewnątrz i zewnątrz kościół cały 

ukazując  co być mogło pamięci godne, mianowicie figury i herby Fundatorów na facjacie całej 

świątyni Władysława Łokietka i Kazimierza Czwartego z marmuru wyrobione i w ściany jej osadzone. 

Po zakończeniu tym kościoła oglądania oraz odwiedzeniu Kancellaryi Grodzkiej i zapisie imienia 

swego Pańskiego w Księgach podanych przez Regenta, wrócił się Najjaśniejszy Pan do przewozu 

pożegnawszy  JP. Kasztelana Woynickiego, i dalszą do Czarkowa podróż kontynuował. Przyjął 

Najjaśniejszego  Pana wespół z małżonką swoją z Domu Wielopolskich, których rządnych i spokojnych 

Gospodarstwem pokazał w domu swoim, iż można wygodę, ochędosrtwo, dostatek i wspaniałość  w 

jedno złączyć. Witała Najjaśniejszego Pana zebrana w domu jego licznie zgromadzona familia, JP.  z 

Morsztynów Dębińska Starościanka Olbromska z Córkami, z Mosakowskich Morsztynowa 

Pułkownikowa z Córką, z Morsztynów Hrabina Osolińska, z Przebędowskich Dębińska JP. Walewski 

wojewoda Sieradzki, oraz zgromadzeni obywatele Krakowskiego i Sandomierskiego Województwa. A 



że Najjaśniejszego Pana wcześnie przybył, bawił się tym czasem konwersacją nim nastąpił obiad u 

kilku stołków, hojnie, wybornie porządnie dla Króla Jmci i Dworu jego, Gości przytomnych, sług nawet 

i liberyji  Królewskiej przygotowany. Po obiedzie, kawie i krótkiej  konwersacji spoczął Najjaśniejszy 

Pan w swoich pokojach, a wkrótce wyszedłszy do kompani i obchodził z najprzód dom cały wspaniały 

i gustownie zbudowany, potem ogród górny i dolny, a wróciwszy się znowu na przód do szpaleru, 

potem pod pałac, resztę dnia aż do wieczora na wesołej konwersacji przepędził. Lekki podwieczorek 

zastąpiła dla Najjaśniejszego Pana wspaniała kolacja, na którą Dwór i Goście udać mieli, J.K. Mść  

podziękowawszy Gospodarzowi za przepędzony w ich domu dzień wesoło i godnie, udał się do 

pokojów swoich a Goście do Sali. 

Dnia 14. Czerwca we Czwartek  Roku 1787  

Król Jmść oświadczywszy wdzięczność Gospodarstwu za miłe i wygodnie siebie przyjęcie wyjechał 

konno z Czarkowa, a przejeżdżając przez Winiary dobra do Starosty Wiślickiego należące, oglądał 

dom tamtejszy, niegdyś od Xcia Lubomirskiego Marszałka Wielkiego Koronnego należącego. 

Przeszedłszy się do karety i wziąwszy z sobą J Pana Morsztyna Starostę Skotnickiego chcącego 

towarzyszyć aż do noclegu, jechał do Przemykowa. O ćwierć mile spotkany  był od tego miejsca przy 

wsi Ławach gdzie się Województwo Krakowskie poczyna(…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Stanisław Wawrzyniec Staszic (1755-1826) uczony, ksiądz katolicki, działacz polityczny, pionier 

spółdzielczości. 

Urodził się w 6 listopada 1755 r. w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec Wawrzyniec był burmistrzem 

Piły, a matką Katarzyna z Mędlickich. Edukację rozpoczął w domu rodzinnym, do szkoły średniej 

uczęszczał w Wałczu, kontynuował naukę w Poznaniu. Swoje zainteresowania skupiał na matematyce 

i naukach przyrodniczych oraz nauce języka francuskiego. Wychowany w duchu religijnym przez 

matkę, oraz w myśl panującej wówczas opinii twierdzącej że mieszczanin może dojść do wysokich 

stanowisk w państwie jedynie jako osoba duchowna, wstąpił do poznańskiego seminarium 

duchownego i po trzech latach przyjął święcenia kapłańskie. Kontynuował edukację za granicą w 

Lipsku i Getyndze. W latach 1779-1781 studiował nauki przyrodnicze i filozofię w Collège de France w 

Paryżu. Stolica Francji w tym czasie była miejscem, gdzie żywo rozwijała się myśl oświecenia, 

dominującego nurtu kulturowego tamtych czasów. Stanisław Staszic nawiązał w Paryżu bliski kontakt 

z przyrodnikiem Georges-Louisem Leclerc de Buffonem, który  zajmował  się problematyką powstania 

i rozwoju Układu Słonecznego i Ziemi. Staszic był autorem tłumaczenia jednego z jego dzieł, które 

zostało wydane w latach 1786 i 1801 pt. Epoki natury. Odbył wyprawę naukową w Alpy i Apeniny. Po 

powrocie do kraju w 1781 r. objął posadę nauczyciela synów byłego kanclerza Rzeczpospolitej 

Andrzeja Zamoyskiego. Nie zaprzestał poszerzania swojej wiedzy. Napisał wydane anonimowo w 

1787 r. dzieło Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego, w którym ostro zaatakował magnaterię oraz 

przedstawił program gruntownych reform. Praca wywołała duże poruszenie, pojawiły się liczne 

polemiki oraz konkurencyjne projekty reform. Magnaci wykupywali Uwagi w celu uniemożliwienia 

ich rozpowszechnienia. Traktat polityczny składał się z 19 rozdziałów, ich tytuły to m.in. Edukacja, 

Władza wykonawcza, Sposób ratowania Polski od podziału. Staszic jeszcze dwukrotnie wyjeżdżał z 

Polski. Był w Wiedniu i we Włoszech. W pierwszych latach Sejmu Czteroletniego przebywał w 

Warszawie wraz z Zamojskimi. Aktywnie uczestniczył w jego obradach, był zaprzysięgłym 

zwolennikiem zmian. W opublikowanych anonimowo Przestrogach dla Polski występował jako 

zwolennik silnej władzy królewskiej, reformy sejmu, przeciwnik współpracy z Prusami, orędownik 

zrównania w prawach mieszczaństwa ze szlachtą, oraz poprawy dramatycznej sytuacji chłopów. 

Upadek Rzeczpospolitej skłonił Staszica do skupienia się na pracy naukowej.  W 1801 r. z własnych 

środków zakupił budynek dla siedziby Towarzystwa Przyjaciół Nauki. W latach 1804-1805 odbył 

kolejną wyprawę zagraniczną, odwiedził kolejno Wrocław, Drezno i Paryż. Wyruszył na wyprawę 

geologiczną w Karpaty. W 1806 r. publikował O ziemiorództwie gór dawnej Sarmacji, a później Polski. 

Piastował szereg ważnych funkcji: w 1807 r. został członkiem Komisji Edukacyjnej, Najwyższej Komisji 

Egzaminacyjnej i Dyrekcji Skarbowej,  był prezesem  Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1808-1826). 

Jednym z jego największych osiągnięć było utworzenie Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. 

Zakupił na ten cel w 1801 r. 6 tys. ha. Uwolnił na tym obszarze od pańszczyzny i obdarzył ziemią o 

powierzchni  3 tyś. ha – 329 chłopów. W skład nadania wchodziły m.in. lasy, stawy, tartak, cegielnie, 

młyny, karczmy, kuźnia. Wszystkie te dobra stały się własnością wspólną. Chłopi zobowiązani byli 

prowadzić szkoły, szpital, kasę pożyczkową, mieli sprawować opiekę nad sierotami, inwalidami, 

starcami oraz ufundować stypendia dla najzdolniejszej młodzieży. Staszic stał się dzięki tej inicjatywie 

prekursorem spółdzielczości chłopskiej w Europie. W 1815 r. został członkiem Komisji Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego w Królestwie Polskim. Rok później ukazało się jego dzieło O 

ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Pracy tej zawdzięcza miano ojca polskiej 

geologii. W tym też roku został rektorem nowo powstałego Królewskiego Uniwersytetu w Warszawie, 

członkiem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, w 1816 r. założył Szkołę Akademiczno 



Górniczą w Kielcach. W latach 1816-1824 pełnił funkcję dyrektora generalnego Wydziału Przemysłu i 

Kruszców Królestwa Kongresowego. Przygotował wówczas plany rozbudowy Staropolskiego Okręgu 

Przemysłowego. Umarł w 1826 r., został pochowany przy kościele pokamedulskim na warszawskich 

Bielanach. Większość swego majątku zapisał na cele charytatywne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polska Akademia Umiejętności, Archiwum do dziejów literatury polskiej, seria II, tom. 2, (ogólnego 

zbioru XVII), Dziennik podróży Stanisława Staszica 1789-1805 z rękopisów wydał Czesław 

Leśniewski, w Krakowie nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, skład główny w księgarni 

Gebetnera i Wolffa Warszawa – Kraków – Lublin -  Łódź – Poznań – Wilno –Zakopane 1931   

1797 

Str. 328 (…) Dnia 1 lipca wyjechałem z Tucząp do Białaczewa. Lud tu cokolwiek odmienniejszy, nie tak 

przemyślny, w zwyczajach  i ubiorze więcej się do mazowieckiego zbliża. Trzy mile stąd do 

Chmielnika; miasteczko Józefa Chłapowskiego. Przez całą drogę grunta jednakie: dwa pasma 

wzgórków,  jedno niższe, piaszczyste, drugie wyższe, ziemi płonkowej i kamień runienty wodą, 

granity, kamienie piaskowe i krzemienne, karczowate, różnych farb2 zwierzchnych. Pod samym 

Chmielnikiem dojeżdżając, znajduje się różne oddzielne wzgórki, z których obfito płyną źródła. Te 

wzgórki składają się z warstw szystu, piasku krzemiennego, z okruchu morskich małżów 

kamieniejących się. W tych źródłach znajduje się wiele kamieni poczynającego się robić  tegoż 

karczowatego krzemienia. Stąd wielkie podobieństwo, że ta mnogość tego karczowatego krzemienia 

robi się tym sposobem. Okruchy drobnych małżów, zmieszane z piaskiem wśkłomiennym, przejmuje 

wodą sok kamienny. Te części, które  skamienieją, zbliżają się i robią skałkę a nieskamienianych części 

wapiennych reszta wypada i zostawia różnego kształtu dziury. Wody te stąd poczynające płyną do 

Tucząp i składają tamtejszych rzeczek większą część. Przedziały wspomnianych dwóch pasm wzgórek 

są tych strumyków robotą. Za Chmielnikiem, w Piotrkowicach ukazują się góry wapienne z małżami. 

Grunta borowizny. Od Piotrkowic, biorąc się ku zachodowi, zaczynają się wznosić pasma gór 

znaczących. Ku Kielcom jedzie się zawsze najwięcej w górę. Kamień najprzód piaszczysty, w wielu 

miejscach tak twardy, że bardzo3 dobry do rżnięcia. W dalszych górach, w okolicy Kielców kamień 

kamienny z spatem wapiennym. Same miasto leży na wzgórku, całym szystowym. Szyst gliniasty. 

Okoliczne góry wapienne. Ten ciąg wzgórków porozrzucanych i poprzerywanych, na których cyplu 

jednym stoi klasztor bernardynów, jest cały wapienny. Opoki widać na nich wielkie, ale bardzo 

zburzone, bez znaku małżów. Zdaje się, że to zburzenie tego pasa góry, jest sprawą rzeki Silnicy, która 

pod Kielcami płynąc, przez te góry przechodzi, i drugiej rzeki Bobrzy, która z drugiej strony ten 

wzgórek okrąża. Obydwie przez to pasmo przedarłszy się, łączy się za sobą i uchodzi do Nidy. Ciąg ten 

cały kraju jest nienudny. Lasy wielkie, piasków wiele, które równie tu, jak w tych skałach, z których je 

ta woda przyniosła, jeszcze nie są dobre, tylko do żywienia świerków i sosen(…) 

Str.350 (…) Dnia 24 czerwca 1799. Z Krakowa wyjechałem w krajem powielanym, żyznym, Mogiła na 

nim znaczna; z Mogiły bajecznej Wandy (widzieć)  i klasztor benedyktynów4 których opata i 

kilkadziesiąt księży opatrzył krzyż cudowny. Rosły mu dawniej włosy, teraz o nim podanie. Włosy 

jeszcze na zaćmionej figurze drewnianej wiszą. Dobra tych księży są  wielkie i w położeniu bogatym. 

Za Mogiłą Gołomia5, wieś znaczna akademicka. Za nią Wawrzyńczyce mają górę winną, na której, 

dotąd założona utrzymuje się winnica, do kilkadziesiąt beczek wina kwaśnego wydającą. 

Wawrzyńczyce do biskupstwa należą. Za temi widać klasztorne gmachy opactwa Hebdowskiego. Ten 

cały kraj powiślem: ziemia czarna, namuł, czasem piasek. Stąd w lewą (stronę) udając się, leżą 

gliniaste pagórki, wodą deszczową porozrywane. Kamienia żadnego nie widać. Glina biała i twarda. 

                                                           
2 „warb” rękopis  
3 Poprawił Staszic  z „barzo” 
4 Staszic zaczął pisać „cyster”, lecz w dalszym ciągu napisał mylnie „benedyktynów” 
5 Igołomia; pierwotnie „Igołomia” poprawił Staszic na „Gołomia” 



Podobny jest grunt i położenie przy Dobiesławicach, Bejscach, Opatowcu, gdzie z kłótni pana               

z miastem o propinację spokojnie pożytkuje Wisła: rwie brzegi tuż pod miastem, o kościół zawadza        

Z Opatowca do Nowego Miasta zawsze glina, ziemia obfita, urodzajna. Lud zawsze jeden, wesół, 

otwarty, z umysłu i obyczajów krajowych znany. Pod Winiarami widziałem okopy Kościuszki, w 

których zatrzymał się, nie mogąc zgonić pierzchających rozbójników mojej ojczyzny, Moskalów, po 

bitwie Pod Rasławicami6. Z Winiar wyjechałem do Nowego Korczyna a czyli Nowego Miasta. Ruiny w 

tym mieście murów licznych zastanawiają. Są to ostatki rozboju Gustawa Wazy i Karola 12. Przez 

Szwedów to miasto zupełnie zrabowane i spalone zostało. Zamek między odnogami Wisły, na kępie 

murowany, wielki, był przez nich wzięty i zburzony. Toż same miasto przez Moskalów, uciekających z 

Rasławic, zostało spalone i zburzone. Była to niegdyś stolica starostwa wiślickiego. Przez intrygę 

możnych później od starostwa oderwane było i składało oddzielne starostwo. To, jak szczupłe, 

bywało tylko służalców nagrodą7 podłości; Wiślica zaś z 30 wsiami – panów chlebem dobrze 

wysłużonych, chociaż często przekupnych zdrajców albo dumnych, tylko możnych. Przez jakie 

obywatelskie czyny, poświecenie się za kraj księżna marszałkowa Lubomirska8 zasłużyła się, dzisiejsza 

posiedzicielka tego starostwa, od lat piętnastu ciągle za granicą marnująca rocznie z starostwa 

wiślickiego sto tysięcy? Z Nowego Miasta jadę do Tucząp, zacząłem oddalać się od Wisły. Ziemia nie 

mieniała się zaraz. O milę dobra wzniosły się przy Zborowie, dawnym siedlisku Zborowskich, którzy 

pierwszych panów obcego żołdaka do kraju sprowadzili9 wznosi się ciąg znaczniejszych wzgórków. Są 

złożone z warstw wapiennych. W kamieniu znajdują się morskie muszle, których nigdzie dotąd w 

glinie najmniejszego śladu nie widziałem. Z tego wzgórka, podobieństwo, że najstarszego brzegu 

Wisły, okazuje się widok piękny. Z strony południa, równiny bogate, w ich środku Wisła, Nida, za temi 

góry Tatry. Z strony północy ku zachodowi murowe zamczysko i porządne inne budowle rzadkiego 

starosty, Wodzickiego, miasto Stopnica10. Z popiołów, w które zamienili je Moskale, dopiero 

powstaje. Od Stopnicy już ziemia różna, częścią płonkowa, częścią gliniastą, a najczęściej piaskami, w 

których nie brakuje runionych wodą kamieni twardych. Wzgórki zaś w głębi są wapienne. Lud jeszcze 

ten sam, umysłu żywego, rozumu otwartego, zwyczajów oddzielnych. Dnia 27 stanąłem w 

Tuczępach.(…) 

Str. 370 (…) Dnia 20 sierpnia 1800. Zwiedzałem okolice Buska11 miasta, pod którym za Stanisława 

Augusta w kilka lat po pierwszym rozbiorze i utracie soli znalezione były źródła słone, sprowadzeni 

kosztem Rzpltej kopalnicy z Saksoni, wystawiona cała fabryka, do soli warzenia potrzebna. Wydawała 

woda ta soli nie w pomiarze do kosztów drewna, ile w tym kraju nie odpowiadał wielki zysk kosztów; 

przecież w nadziei, ażeliż szukać lepszych źródeł, nie spotkają góry kopalnej, nadszedł ostatni rozbiór. 

Ludzie ci sprowadzeni zostali rozpędzeni, a budowa teraz niszczeje. Źródło pierwsze jest znalezione o 

kilka staj od miasta, na trzeciej części prawie spadzistości wzgórku. Gdy to nie starczyło, spuszczono 

się o kilkadziesiąt kroków niżej i kopano drugą, jeszcze obfitszą studnią. Te dwie studnie w roku tak 

suchym jak był 1800, gdzie wszystkie prawie w tych stronach stoki powysychały, przecież te studnie 

solne najmniejszego ubytku wody nie okazały. Studnie te są kopane w kamieniu wapiennym, ale nie 

głęboko, gdyż woda ta aż do samego wierzchu ziemi wybija obfito. Jest na smak słony i trochę 

                                                           
6 Racławice. 
7 Pierwotną redakcję „chlebem nagrody” poprawił Staszic „nagrodą”. 
8 Izabela z Czartoryskich, żona Stanisława Lubomirskiego, marsz. W. k. za czasów Stanisława Augusta.  
9 Krzysztof Zborowski, młodszy brat słynnego Samuela, wkroczył do Polski po śmierci Stefana Batorego z 
wojskami arcyks. Maksymiliana austriackiego, ubiegającego się o tron polski. 
10 Eliasz z Granowa Wodzicki, generał małopolski, pobudował zamek w r. 1783. Miasto dziś nazywa się Stopnica. 
11 Busk albo Busko – pow. stopnicki. 



kwaskowa. Smród siarki bardzo czuć było. Dolina ta, w której się te źródło znajduje, jest doliną 

rozlewów Nidy rzeki, której niegdyż brzegami było pasmo wzgórzystości gliniastej, na której leży 

Czarnkowa12, Jurków etc., a drugim brzegiem było pasmo gór wapiennych, na których stoi miasto 

Stobnica13 i miasto Busk etc. Ta dolina jest osobliwsza z wielorakości różnych gatunków kamienia i 

ziemi.  Jak tylko pod Wiślicą przejedziesz Nidę, zaraz brzegi lewe całe są z gipsu. Ten gips ciągnie się 

przez całą okolicę, aż blisko gór wapiennych i zdaje się, że on zalega grunt cały tej doliny na dwie mile 

szerokości mającej. Po wielu miejscach warstwy gipsu wydobywają się cyplami, wzgórkami przez bieg 

wód Nidy obdartemi, jak to jest skała, na której stoi cała wieś Kotle14 z murowanym kościołem. Te 

warstwy gipsu mają w wielu miejscach grube warstwy czarnej ziemi roślinnej płonkowej, z wapienną 

zmieszanej tak, że do jej urządzenia sześć wołów zaprzęgają. W wielu miejscach są pasma na ćwierć 

mili szerokie piasku czyli drobnego zwieru, różnych kamyczków, gipsów, piaskowych, granitów, 

kwarców, spatów, skałków; tych ostatnich ukazuje się mnóstwo w różnych kształtach i farbach. 

Potym wynosi się ciągle pasmo gór wapiennej; ta od południa ma kamień wapienny dobry, twardy, 

orcle (kamienie nie ciosane) do budowy trwałe i użyteczne. Od północy po drugiej stronie najwięcej 

ma kamienia białego, margielowatego, który na powietrzu i deszczu kruszeje. W tych kamieniach 

wapiennych z jednej i drugiej strony znajdują się małże morskie. Widziałem także w kilku warstwach 

głęboko wiele kamieni granitu czerwonego; runiowe. Z tej góry zeszliśmy w dolinę, w której leżą wsie 

Widuchowa, Kołaczkowice etc. Jest cała dolina piaskiem zwierowym usypaną , często miesza się 

ziemia Płonkowa, kamienie, granity, skałki, krzemienie, kwarce, wszystkie opce, runione. Rolnictwo 

jest w tym całym kraju podobne do rolnictwa w Krakowskiem. Są kmiecie, zagrodnicy i komornicy.  

Wsie małe, ale dosyć gęste. Lasy w tej ostatniej dolinie są już gęstsze i różnego drzewa. W tej dolinie 

płyną różne strumyki, które zlewają się rzeczkę, idąc z stoków z pod Chmielnika miasta i złączone pod 

Tuczępami, uchodzą ku Wiśle. Lud jest już stroju od Krakowiaków. Podkówek i kołnierzów i pasów z 

kółkami nie nosi. Mają żupany, najczęściej niebieskiego koloru. Mniej pracowity, zuchwały i pijak.(…) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Czarkowy. 
13 Stopnica. 
14 Kotlice. 



 

 

 

 

 

 

 



Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) publicysta, pisarz, parlamentarzysta i uczony 

Urodził się 16 lutego 1758 r. we wsi Skoki pod Brześciem, w rodzinie Marcelego Ursyna Niemcewicza 

– podczaszego mielnickiego i Jadwigi z Suchodolskich. W latach 1770-1777 pobierał nauki w 

Królewskim Korpusie Kadetów w Warszawie – państwowej szkole oficerskiej. Placówka kształciła 

młodzież szlachecką, a jej głównym zadaniem było przygotowanie słuchaczy do służby publicznej 

zarówno w zakresie wojskowym, jak i cywilnym, w duchu oświeceniowego patriotyzmu łączącego 

przywiązanie do tradycji i pragnienie reform. Jeszcze jako kadet Niemcewicz zaczął przejawiać 

zamiłowania literackie. Na utalentowanego młodzieńca zwrócił uwagę polityk i zwolennik idei 

oświeceniowych, a zarazem Komendant szkoły, książę Adam Kazimierz Czartoryski.  W 1777 r. książę 

Czartoryski, wówczas dowódca wojsk litewskich ściągnął Niemcewicza do siebie na dwór i mianował 

go swoim adiutantem, zachęcając jednocześnie do kontynuowania twórczości pisarskiej. Odtąd 

Niemcewicz asystował Czartoryskiemu w jego licznych krajowych i zagranicznych podróżach. Bywał 

na Litwie, Podolu, w Galicji oraz w Wiedniu. Ale większość wojaży odbył już bez swego protektora, za 

to dzięki jego wsparciu finansowemu. W latach 1780-1785 odwiedził Holandię, Austrię, Francję, 

Anglię, Niemcy, Włochy, Sycylię oraz Maltę. Do Polski powrócił w 1786 r. i osiadł w nowej rezydencji 

rodzinnej Czartoryskich w Puławach. Napisał wtedy swoje pierwsze utwory literackie o podtekście 

politycznym. W dramacie historycznym Władysław pod Warną jako zwolennik uniezależnienia 

Rzeczypospolitej od Rosji, której nigdy nie ufał – przestrzegał przed przymierzem z Rosją w wojnie z 

Turcją, zaś w wyrażającym antyrosyjskie nastroje wierszu Duma o Żółkiewskim sławił hetmana jako 

pogromcę carów oraz tego, który rządził na Kremlu. Wstąpił do polskiej loży wolnomularskiej. Był 

posłem na Sejm Wielki (1788-1791), należał do zwolenników zmian ustrojowych w Rzeczypospolitej. 

Związał się z obozem reform skupiającym rzeczników wzmocnienia i niezależności państwa oraz 

przeciwnych potędze magnaterii. Był jednym z aktywniejszych posłów Sejmu Wielkiego, a zarazem 

jednym z jego lepszych mówców, znanym z odwagi w formułowaniu myśli, a także z ciętego języka. 

Wypowiadał się przeciw układom ze stojącym na czele Rady Nieustającej Ottonem von 

Stackelbergiem, który z ramienia cesarzowej Rosji Katarzyny II był wówczas faktycznym zarządcą 

Polski. Nie stronił przy tym od publicznych złośliwości pod adresem carycy. Zabierał też głos w 

sprawie położenia chłopów i mieszczan. Swoje zdolności literackie wykorzystywał także w służbie 

politycznej propagandy. Pisane przezeń rymowane bajki, wymierzone w zwolenników przywrócenia 

dawnych urządzeń ustrojowych rozprowadzano w anonimowych odpisach po Warszawie. Duży 

rozgłos zdobył jego utwór Powrót posła (1790 r.). Komedia polityczna lansowała reformatorski nurt w 

Sejmie Czteroletnim, piętnując obóz konserwatywny (opowiadający się przeciw odnowie 

Rzeczypospolitej) oraz modę na cudzoziemszczyznę. W latach 1791-1792 współredagował „Gazetę 

Narodową i Obcą”, w której promował idee reformatorskie. Uczestniczył w tajnych pracach nad 

Ustawą Rządową z dnia 3 maja. Był jej współautorem. Zawzięcie bronił jej nienaruszalności, atakował 

opozycję sejmową wobec konstytucji oraz zwolenników oligarchicznej reakcji: generała-lejtnanta 

Stanisława Szczęsnego Potockiego i hetmana Seweryna Rzewuskiego – przyszłych przywódców 

konfederacji targowickiej, przygotowujących wówczas w Jassach wspólnie z Rosjanami 

antykonstytucyjny spisek. Z jego inicjatywy Sejm odebrał obu wszystkie urzędy. Zaś sam Niemcewicz 

skrytykował polityków w poetyckiej inwektywie Herostrat. Powieść wierszem (wyd. 1792 r.), 

zarzucając im zdradę i zaprzepaszczenie całej pracy Sejmu Czteroletniego. Niemcewicz wchodził 

również w skład Komisji Edukacji Narodowej – mającej na celu reformę szkolnictwa w państwie. Po 

wkroczeniu wojsk rosyjskich do Polski w 1792 r. wzywał do walki zbrojnej z najeźdźcą i apelował o 

ofiarność na rzecz armii. Po ustaniu walk i przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do 



konfederacji targowickiej, w obawie przed zemstą targowiczan ratował się ucieczką do Lipska, 

następnie udał się do Wiednia. Tam pisał satyry wymierzone w obóz targowiczan, które następnie 

przemycano do Polski. W 1793 r. podczas pobytu we Florencji nawiązał współpracę z Tadeuszem 

Kościuszką. Po wybuchu insurekcji 1794 roku powrócił do kraju i został osobistym sekretarzem 

naczelnika powstania. Zredagował niektóre uniwersały kościuszkowskie. Ranny w bitwie pod 

Maciejowicami dostał się wraz z Kościuszką do niewoli rosyjskiej. Spędził dwa lata w Twierdzy 

Pietropawłowskiej w Petersburgu. Zwolniony w 1796 r., po złożeniu przysięgi na wierność carowi 

Pawłowi I wyjechał razem z Kościuszką do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dotarł tam w 1797 r. 

Osiadł na wschodnim wybrzeżu państwa. Ożenił się z Amerykanką. Małżeństwo nie przetrwało jednak 

próby czasu. Był członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zwiedził wschodnie Stany 

Zjednoczone. W 1802 r. wybrał się do Polski, aby uregulować sprawy spadkowe po zmarłym ojcu. 

Został wybrany na członka warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN). W 1804 r. wrócił do 

Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uzyskał obywatelstwo amerykańskie. W 1807 r. po wkroczeniu 

wojsk francuskich na ziemie polskie wyjechał do Warszawy. Został powołany na prezesa Dyrekcji 

Rządowej Teatru Narodowego, apelował o rozwój polskiego repertuaru dramatycznego (sam napisał 

wówczas kilka komedii), należał do Towarzystwa Królewskiego Gospodarczo-Rolniczego. W 1811 r. 

powołano go na członka Dyrekcji Edukacji Narodowej – naczelnej władzy oświatowej w Księstwie 

Warszawskim. Powrócił do twórczości publicystycznej i literackiej. Wystosował memoriał do 

Napoleona, w którym skarżył się na eksploatację Księstwa przez Francuzów i starał się nakłonić 

cesarza do wojny z Rosją. W latach 1808-1811 napisał słynne Śpiewy historyczne (wyd. 1816 r.), zbiór 

pieśni historyczno-patriotycznych przeznaczonych głównie dla młodzieży, wierszowane kompendium 

historii Polski sławiące jej rycerską oraz szlachecką przeszłość. Stworzył obszerne, trzytomowe dzieło 

historyczne Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, ruskiego, 

[…] (wyd. 1818-1819). W powstałym w 1815 r. Królestwie Polskim pełnił funkcję sekretarza Senatu. 

Jako członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zablokował próbę 

wprowadzenia do systemu szkolnictwa nauki języka rosyjskiego. W 1822 r. zakupił podwarszawski 

majątek, który nazwał Ursynowem – od starego przydomka rodu Niemcewiczów (ob. dzielnica 

Warszawy Ursynów). Prowadził w nim nowoczesne gospodarstwo rolno-ogrodnicze. W 1827 r. 

wybrano go na prezesa TPN. W dobie Królestwa Kongresowego nie zaangażował się w opozycję 

sejmową, był także przeciwny konspiracji niepodległościowej. Pomimo tego, po wybuchu insurekcji 

listopadowej w 1830 r. wszedł w skład władz powstańczych, osobiście zredagował też akt detronizacji 

króla Mikołaja I Romanowa. Ale nie wierząc w powodzenie zrywu zbrojnego, wspierał stronnictwo 

konserwatywne i polityków usiłujących pertraktować z carem. Został wybrany senatorem-

kasztelanem. W lipcu 1831 r. posługując się amerykańskim paszportem, wyjechał z misją 

dyplomatyczną do Anglii, próbując bezskutecznie pozyskać wsparcie Królestwa Wielkiej Brytanii dla 

sprawy polskiej. Tam zastała go klęska powstania. Odbył wiele podróży po Anglii, Szkocji i Irlandii. W 

międzyczasie władze rosyjskie skonfiskowały jego majątek. Odtąd utrzymywał się głównie z 

dożywotniej renty, jaką w testamencie zapisała mu jego amerykańska żona. W 1833 r. przeniósł się 

do Francji. Na uchodźstwie wspierał obóz konserwatywny księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. W 

1836 r. został prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu – polskiego 

stowarzyszenia polityczno-kulturalnego działającego na emigracji. Zainicjował akcję gromadzenia 

materiałów na potrzeby opracowania historii Polski. Zaś w 1839 r. zainaugurował otwarcie Biblioteki 

Polskiej w Paryżu. Zmarł 21 maja 1841 r. Pochowano go na podparyskim cmentarzu w Montmorency. 

Pozostawił po sobie ok. stu dzieł literackich, nie licząc licznych artykułów, utworów pamiętnikarskich, 

listów, przekładów, odezw sejmowych oraz mów pogrzebowych.  



Juliana Ursyna  Niemcewicza, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 

odbyte, Paryż w księgarni A. Franka, Petersburg w księgarni B. M. Wolffa, 1858. 

Podróż w krakowskie r. 1811 

Str. 71-73(…)Z Balicy do Czarkowa liczą dwie mile. Tu bardziej jeszcze niż dotąd daje się widzieć 

wyrwy i wąwozy, przez bystrość wód zebranych deszczami  w porzystej glinkowatej ziemi  łatwo 

czynione; okolice tutejsze pokryte są  niemi. 

Po  ciężkim skwarnym upale, miłe ochłodzenie i spoczynek znalazłem w  domu towarzysza od 

dzieciństwa i przyjaciela walecznego, jenerała Kniaziewicza15, i grzecznej i szanownej żony jego. 

Piękny i porządny dom, Czarków, leży na wzgórku w najprzyjemniejszym położeniu.  Otwarta 

przestrzeń na mil cztery, w około zielone pola, niwy bujnemi plony okryte, rozrzucone gaje, 

trzydzieści  wsi, starożytne miasta Wiślica, Korczyn, wzbijające się w powietrze wieże kościołów, w 

pośrodku tego rzeka Nida wijąca w tysięcznych zagięciach, raz okazuje swe nurty, drugi raz je chowa 

w zielone trawy, znowu srebrnem połyskuje pasmem: taki jest z Czarkowa omamiając widok w około 

domu. Wśród cienistych i rosłych lip wznoszą się mogiły dawnych Aryanów; wszędzie gęstszy niż 

gdzie indziej ciągną się wyrwy. Są w tem miejscu, niedaleko domu, bogate siarczane kopalnie, przez 

jenerała Kniaziewicza i dawną utrzymywane kompanią. Kruszce wyborne, po 10 i 12 od 100 wydający. 

Kopanie onego nie jest ani pracowite, ani trudne. Nie zestępuje się do nich jak w innych, w głęboką 

przepaść po niebezpiecznych drabinach: pochylista  stolnia prowadzi  do poziemnych tych lochów. 

Zaczął również jenerał Kniaziewicz kopać w ten miejscu torf; ten wkrótce, gdzie lasy są rzadkie, do 

opału gorzelni i browarów niezmiernie okaże się przydatnym. Nieuważna i naganna rozrzutność, 

którą się lasy nasze trwonią, wkrótce sprawi, iż węgiel kamienny i torf powszechnie użewanemi będą. 

W niedzielę, dnia 21, jeździliśmy na  mszę do Wiślicy. Znakomitem jest w dziejach naszych, to dziś 

nędzne miasteczko. Władysław Łokietek, opuszczony od swoich, ścigany przez króla, szukał 

schronienia. Na miejscu dzisiejszego kościoła z podziemnym dla umarłych grobem. Tam skrył się król 

ten waleczny, a znalazłszy obraz Panny Maryji, jej opieki wzywał. Wysłuchane były prośby jego; 

wdzięczny Łokietek powróciwszy na tron kościół, z ciosanego kamienia, Matce Boskiej budować 

zaczął: śmierć przedsięwzięcie przerwała, dokończył go dopiero syn jego Kazimierz Wielki. Jest to 

jedna z małej liczby świątyń zachowanych w całości;  wszędzie tam widać wiek Kazimierza Wielkiego. 

Są wewnątrz trzy nawy; śmiałe ich sklepienia wspierają się na ogromnych kolumnach środkiem 

świątyni idących; w sklepieniach widać herby królestwa i księstw koronę polską składających 

naówczas. Nad drzwiami bocznego wejścia, jest pięknie zachowana wypukła rzeźba Kazimierza 

Wielkiego trzymającego kościół ten w ręku i ofiarującego go Najświętszej Pannie; święty Stanisław 

stoi za nim, rzeźba i napis (A.D. 1350 Princeps excellcissimus Casimirus cognomen to Magnus Dei 

gratia Rex Poloniea Filus Vladislai Łokietek eccelsiam Hanc a fundamentis erexit Ac efificavit.) w 

najlepszem są zachowaniu. Lud zgromadzony na nabożeństwo, inną jeszcze pokazuje ciekawość, i 

przez podania pokoleń o niej wie podobno. W zewnętrznej ścianie kościoła widać u góry wyrżniętą na 

                                                           
15 Generał major Karol Otto Kniaziewicz h. Murdeio żonaty z Marią Morsztynówną, to bezdzietne 

małżeństwo wychowywało dziecko żony z pierwszego małżeństwa  Aleksandrę później 

Michałową Genowefę Radziwiłłową  

 



kamieniu postać powieszonego człowieka; lud tak to tłumaczy i zapewnie prawdziwie. Gdy Kazimierz 

Wielki przyjechał oglądać budowanie kościoła, znalazł uchybienia w proporcyach, i dzieło nie podług 

myśli swojej. Rozgniewany, w pierwszej popędliwości budowniczego obwieścić kazał. Rozsądny 

wykonywacz jego rozkazów nie wypełnił rozkazów nie wypełnił wyroku; a gdy król ochłonąwszy z 

gniewu surowości swej żałował, ukazał mu minister, że                                                                                                                                                                  

na kamieniu tylko, nie zaś w osobie samej budowniczy obwieszonym został. Czyn ten dowodzi, jakimi 

ludźmi otaczał się nasz Kazimierz Wielki, i jak ludziom tym znana była ludzkość jego. 

 W tem to miejscu wielki ten monarcha pierwsze pisane prawo nadał Polakom. Długosz, Kromer  i 

Miechowita tak o tym zjeździe wielkim piszą: Król Kazimierz Wielki, zwoławszy do Wiślicy zjazd wielki 

na dominium post Laetere r. 1347, przybyli nań Jarosław Bogorya, arcybiskup Gnieźnieński; Jan 

Groth, krakowski; Albert Paluka, poznański; Maciej kujawski, biskupi; przybyło z nim wielu 

wojewodów,  kasztelanów i innych dygnitarzy koronnych. Sam król Kazimierz mając około siebie 

wielu mężów w prawie boskim i ludzkim biegłym, sam zjazdowi prezydował. Tam to ustanowił król 

prawa któremi się, mówi Bielski, i dziś jeszcze rządzimy; tam wiele praw niezgodnych, złych 

zwyczajów zniósł, między innemi, iż kto by się, czyniąc przysięgę, w najmniejszym słówku zajęknął lub 

pomylił, już przez to samo sprawę przegrywał. W tejże to Wiślicy, burzliwi Zborowscy w czasie 

bezkrólewia po królu Stefanie chowali się. Był to gród znaczny; jest dotąd za miastem miejsce 

wyniosłe, zwane starem zamczyskiem. Najmniejszego nie pozostało śladu gmachu, gdzie Jaśko z 

Melsztyna czytał przodkom naszym Kazimierza prawa; w mieście zniknęły stare mury. Nędzni dzisiejsi 

mieszkańcy tę tylko z przodków swoich odnoszą, że każde drewniane domostwo ma piękne 

murowane piwnice. Gdzie indziej, na miejscu dawnych lepianek, wznoszą się murowane gmachy; u 

nas, na miejscu gmachów, sterczą lepianki. 

Str. 76-79(…)Wypocząwszy u grzecznych i szanownych gospodarstwa moich w Czarkowie, w dalszą 

puściłem się drogę.  Gorąco było niezmiernie; cała atmosfera od kilku dni zdawała się być okryta 

gęstą i szarą krepą. Niewidziane przez dzień cały słonce okazywało się ku wieczorami w dużym okręgu 

krwawo czerwonym; z zachodem jego, zostawała na niebie przebijająca się przez gęstą parę ciemno-

czerwona łuna. Po drodze ku Stopnicy, widziałem gęste i obfite góry wapiennego kamienia; nieraz 

droga równa, jak klepisko w stodołach, z twardego wapna ubita była. 

Stobnica, niegdyś starostwo, dla bliskości kamienia wapiennego, ma niektóre domy murowane 

całkiem; zamieszkane jest przez żydów. Heideinsten ciekawie, lecz smutne, nierządu i bezkrólewiów 

przywodzi w tym miejscu zdarzenie ( lib. VIII, Pag. 264 i 267): „Tegoż dnia, w którym wywołany z kraju 

Krzysztof Zborowski opanował Wiślicę, jego brat Andrzej, marszałek koronny, przybył do Stopnicy. 

Bawił tam Stanisław Tarnowski, kasztelan Sandomierski, miejsce tego starosta, przyjaźnią połączony z 

Zamoyskim. Dawne były między innymi i Andrzejem niesnaski, z przyczyny ich król proszone od 

Zborowskich starostwo stobnickie, Tarnowskiemu oddał. Tarnowski, mówię, gdy na spotkanie 

nowego króla ( Zygmunta III ) wybierał się do Gdańska, wszystko do podróży tej gotując, z żoną i 

dziećmi bawił się w Stobnicy. Nieobronne to miasto Zborowski z zbrojnym ludem niespodziewanie 

wpada, jednego z sług tarnowskiego zabija, kilku kaleczy, powściągnięty na koniec do dalszego 

zabójstwa płaczem żony i córek, zabiera sprzęt i pieniądze, i samego Tarnowskiego z żoną w niewoli 

do Wiślicy prowadzi. Czy ten gwałcący spokojność publiczną, surowszemi niż kiedyś, w czasie 

bezkrólewia obostrzoną prawami, popełniony gwałt na tak szanowanym obywatelu, wzbudził we 

wszystkich zniewagę i litość. Że wkrótce przed tym czasem Szafraniec złożył był województwo 

sandomierskie, a nikt w tych niebezpiecznych rzeczach obowiązków jego podjąć się nie chciał, nie 



było przed kim o gwałt ten czynić. Tarnowski przez czas niejaki został w niewoli, za wstawieniem się 

atoli do Zborowskich Szafrańca i innych wypuszczony, pod warunkami, że starostwo stobnickie ustąpi 

Zborowskiemu, że żadnej sobie krzywdy poszukiwać, ani o uwięzieniu i sprzęty  upominać się będzie.” 

I to jest co na sejmie w r. 1793 nazywano złotą wolnością !!     

W Stobnicy umarł znany sekciarz Stankar, o którym kilka słów powiem. Franciszek Stankarus, rodem z 

Mantui, był jednym  z tych, którzy religię protestancką najgorliwiej rozkrzewiał. W przód nim się 

Stankar z zdaniem swojem dał poznać, Maciejowski biskup krakowski, dla nauczania tam 

hebrajskiego języka. Lecz skoro postrzeżono, że Stankar w lekcyach swoich dogmata protestanckie 

szerzyć zaczoł, biskup odebrał mu katedrę, a nawet w więzieniu obsadził. Uwolniony powagą i 

wdaniem się szlachty protestanckiej, przyzwoite znalazł schronienie w domu Mikołaja Oleśnickiego, 

by obrządków rzymskich w swym domu zakazał i niszczyć święte obrazy. Niechciał roztropny 

Oleśnicki od tak gwałtownych środków zaczynać, tem bardziej, że kościół był fundacją sławnego 

przodka Zbigniewa Oleśnickiego, który Władysławowi Jagielle pod Grunwaldem życie zachował. 

Przestał Oleśnicki, by wieczerza pańska w Pińczowie, sposobem przepisanym przez Stankara 

odprawiana była. Niedługo atoli zamiary wznowiciela przywiedzionemi zostały do skutku; wypędzono 

mnichów, podarto obrazy i spalono je. Oleśnicki zbudował kościół kalwiński w Pińczowie, sprowadził 

tam ludzi znakomitych nauką i pobożnością; Stankar otworzył tam szkołę i przepisał 50 reguł reformy 

dla kościoła reformowanego w Polsce. Z Pińczowa udał się naprzód do Jakuba Ostroroga, potem do 

Stanisława Stadnickiego, wszędzie z gwałtowną żarliwością rozkrzewiając swą sektę. Zdawał się on 

przechodzić dogmaty protestanckie i owszem, podając w wątpliwość naturę boską  w Zbawicielu 

naszym, otwierając drogę do aryanizmu. Był to człowiek nadzwyczajnie gwałtowny, w pismach i 

sporach swoich ostry, nieoszczędzający nikogo. Stanisław Orzechowski, sławny nasz pleban żonaty, 

wydał przeciw niemu księgę pod tytułem Chimaera. Nauczał Stankar w Królewcu, gdzie z Osiandrem 

żywą miał dysputę. Po burzliwem i niespokojnem życiu, umarł Stankarus w Stobnicy w 1574 r. w 

siedemdziesiątym trzecim roku życia swego.  

Powiedziawszy o Stankarze, nie od rzeczy będzie nadmienić o Sociuszu, sławnym w Polsce założycielu 

sekty Aryanów, który w tychże stronach co i Stankar przebywał. Faustus Socini urodził się w Siennie d. 

5 grudnia 1539 r. Przebywając długo na dworze Franciszka, wielkiego księcia Toskanii, w r. 1574 udał 

się do Niemiec; tam w księdze swej De Jesu Christo Salwatore pierwsze Aryanizmu rzucił prawidła. W 

ziemi siedmiogrodzkiej niedługo dano mu pobyć; udał się do Polski, i do Unitariuszów chciał się 

przyłączyć. Ściągnąwszy  sobie przez pisma swoje wygnanie z Krakowa udał się do Krzysztofa 

Morsztyna;  tam pojął żonę z dobrego szlacheckiego domu, którego jedna z córek poszła za 

Stanisława Warszewskiego. W r. 1598 nowe na siebie ściągnął prześladowanie; pobudzone przez  

Jezuitów pospólstwo, zburzyło dom jego, rozszarpało rękopisy, których niezmiernie żałował; między 

temi było dzieło przeciwko Ateuszom. Pełen żalu udał się na wieś o 5 mil od Krakowa do szlachcica 

polskiego Abrahama Błońskiego; tam w 1604 r. życia dokonał.  

Ze śmiercią Socyna niezgasła sekta jego,  i owszem coraz bardziej rozkrzewiła się w kraju. Znakomite 

atoli siedlisko ich było w Rakowie, gdzie mieli szkoły i wiele ksiąg o dogmatach swoich wydali w 

polskim i łacińskim języku. Jakkolwiek gorszące było kacerstwo ich, cierpiała ich tolerancya polska aż 

do 1637 r. Wtenczas, gdy widocznie za Jana Kazimierza znosić się zaczęli, wygnano ich z kraju, dając 

im lat dwa do wyprzedania ziemskiej własności. Wielu z nich przeniosło się do Hollandyi, lecz i tam 

Stany Zjednoczone, niedozwoliły kacerstwu się szerzyć i owszem surowe zakazały je prawami. 



W dziele ich pod tytułem: Frateres Polonorum, zawiera się ich wiele skarg na prześladowania ich w 

Polsce; skargi te są jednak niesprawiedliwemi. Obywatele wiążący się z nieprzyjaciółmi ojczyzny, 

zasługują by ich z łona ojczyzny oddalić. Później nie  jedni Aryanie występku tego stali się winnymi; 

lecz oni jedni tylko karę ponieśli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Sabina Grzegorzewska z Gostkowskich (1808-1872) pamiętnikarka   

Pochodziła z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Jej dziadek Konstanty Gostkowski był generałem 
adiutantem króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Imię Sabina nadał jej ojciec, miłośnik starożytności i 
kultury rzymskiej. Wychowanie jakie odebrała w domu rodzinnym, było typowym dla ówczesnych 
dam, składała się na nie literatura reprezentująca świat kultury francuskiej. Zadbano o jakość jej 
wiedzy, w treści nauczania historie zastąpiono literaturą historyczną i biografiami. Rodzice 
zatroszczyli się odpowiednio o jej wychowanie patriotyczne, kładąc szczególny nacisk na znajomość 
języka polskiego. Początkowo mieszkała wraz z rodzicami w Marzęcinie, później rodzina jej przeniosła 
się do Krakowa, skąd Sabina jeździła do majątku swej babki Józefy Wielogłowskiej w Proszówkach 
nad Rabą. W 1817 r. odwiedziła Berlin, Wiedeń i Drezno. W latach 1819-1824 Gostkowscy mieszkali 
w Kielcach, a w 1826 trzy lata po śmierci matki przenieśli się do Warszawy. Sabina prowadziła tam 
bogate życie towarzyskie. Siedem lat po śmierci ojca Michała Gostkowskiego wyszła za mąż za posła 
ziemskiego ziemi sandomierskiej Aleksandra Grzegorzewskiego. Przez dekadę małżonkowie mieszkali 
w Grabnie koło Zwolenia w potężnym majątku ziemskim liczącym prawie 18 tys. hektarów. W 1845 r. 
wydzierżawiwszy majątek Grzegorzewscy przenieśli się do Krakowa. Rok później Aleksander został 
jednym z przywódców Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej powołanego przez władze 
powstania krakowskiego. Reprezentował w nim Królestwo Kongresowe. Po upadku powstania w 
1846 r., przekroczył granice Królestwa w Michałowicach i poddał się władzom rosyjskim, sądząc że 
zdoła zachować majątek. Zamiast tego został aresztowany, osadzony w Cytadeli warszawskiej a 
następnie, w Twierdzy Modlin. Był torturowany, skazano go najpierw na konfiskatę mienia i śmierć, a 
później po amnestii na 12 lat ciężkiej pracy. Jeszcze w czasie jego pobytu w Cytadeli warszawskiej 
umarł jego najstarszy dwunastoletni syn Michał. Aby oszczędzić cierpień  mężowi, Sabina 
fabrykowała  korespondencję nieżyjącego dziecka do ojca. Fałszerstwo wyszło na jaw, co źle odbiło  
się na kondycji Aleksandra. Na zesłaniu popadł on w melancholię i depresję, unikał kontaktu z ludźmi 
i nie pisał do swojej rodziny. Aby podtrzymać na duchu wyczerpanego kolegę, jego towarzysze niedoli 
podszywali się z kolei w listach pod Sabinę i wspierali go finansowo. Po ośmiu latach spędzonych na 
zesłaniu Aleksander powrócił do Warszawy, ale nie odzyskał już równowagi psychicznej. Po roku 
opuścił żonę z pięciorgiem dzieci, osiadł w Czersku, gdzie 1855 roku umarł. Sabina Grzegorzewska 
wyjątkowo dzielnie stawiła czoła tym  wszystkim ciężkim okolicznościom. Już po aresztowaniu męża, 
udała się do sądu po bezprawnie zajęty posag, wygrywając sprawę. Z energią oddała swojej wielkiej 
pasji, jaką była literatura i dziennikarstwo. W zakupionej przez siebie kamienicy w Lesznie (obok 
kościoła karmelitów) prowadziła  salon literacki. W 1855 r. opublikowała na łamach poczytnego 
miesięcznika literackiego „Biblioteka Warszawska” artykuł Wyjątek z rękopisu pod napisem „Wpływ 
kobiet na rozwój duchowy człowieczeństwa”, w którym przedstawiała swoje konserwatywne 
stanowisko w kwestii wykształcenia kobiet. Rok później ukazały się jej wspomnienia. Sabina 
Grzegorzewska umarła w 26 czerwca 1872 r. Pochowana została na cmentarzu powązkowskim. 
Większość jej prac została opublikowana po jej śmierci, m.in. „Pamiętnik o Marii Wesslównie, 
królewiczowej Konstantowej Sobieskiej” (1886 r.). Wymienione wyżej wspomnienia z dzieciństwa  
wydano ponownie w 1889 r., a  Dziesięć dni w Puławach w roku 1828: urywek z pamiętnika Sabiny z 
Gostkowskich Grzegorzewskiej w 1898 r. 
 

 

 

 



 

Sabina Grzegorzewska, Pamiętniki Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej, Warszawa 1889 

s. 42 (…)Pamiętni mi także byli, jako prawie codzienni u mojej babki goście, margrabstwo 

Wielopolscy; sama Bielińska z domu, siostra słynnej z rozumu ministrowej Łubieńskiej, była wzorem 

kobiet, żon i matek. Miała córkę Krystynę pełną także cnót i talentów, która poszła za pana 

Bontani’ego. Sam margrabia, potomek starodawnej w Polsce rodziny i posiadać znacznego majątku 

(majoratu), skutkiem okoliczności nieprzyjaznych zaciągnąwszy długi, prosił króla saskiego, wówczas 

księcia warszawskiego, aby wbrew istniejącemu prawu o fideikomisie dóbr margrabstwa, wolno mu 

było spłacić wierzycieli przez sprzedaż dwóch trzecich części dóbr magnackich a majorat nowy 

erygować na trzeciej. Margrabia nie miał płci męskiej, ani nawet bliskich krewnych. Król Niemiec, 

nieznający rzeczy, z łatwością pozwolił. Ale w kilka lat wraca z zagranicy potomek, na którego głowę 

spaść miał nowo erygowany, z trzeciej części dóbr magnackich majorat. Wychowany nadzwyczaj 

starannie, wyćwiczony w naukach, objawiwszy wielką do interesów zdolność, słuchał kursów 

filozoficznych i prawnych na uniwersytecie w Getyndze. Ledwie powrócił do kraju, jął się do 

rozpoznania interesów majoratu i praw swoich do niego, i wytoczył stryjowi, staremu margrabiemu 

proces, o niewłaściwą sprzedaż dóbr margrabskich: dowodził, że król saski nie miał prawa 

rozwiązywać erekcyi, od wieków na swej nietykalności istniejącej. Trybunały wszystkich instancyj 

głównie zajęte były obustronnemi skargami: z jednej strony staje stary margrabia, otoczony 

właściwościami nowo nabytych dobrej wierze,  których znaczna liczba całe swe mienie w te majątki 

włożyła i zagrożona jest utratą wszystkiego, z drugiej staje młody margrabia, mający prawo i tradycje 

za sobą i obstający za nie mi z energią lat młodzieńczych i pewnością, że wygra. Proces ten, o ile 

wiem, gdyż opuściwszy w roku 1826 na zawsze Krakowskie, przerwałam stosunki z osobami dobrze 

mogącemi mię poinformować, został rozstrzygnięty, o ile tylko nie słuszność z prawem zgodzić się nie 

mogła. Wierzyciele i posiadacze dóbr margrabskich wynagrodzeni a margrabia powrócił do 

posiadania głównej stolicy majoratu miasta Pińczowa. 

W bardzo młodym wieku często przejeżdżałem z moją matką przez Pińczów; pamiętne mi jest jeszcze 

miasteczko dość duże, ale źle zbudowane, rodzinami Żydów zapchane, rozłożone na ogromnych i 

piaszczystych bagnach, mające stromą górę, na której jeszcze widać zwaliska starego zamku: tu i 

ówdzie porozrzucane ciosy, marmury, mozaiki, które kiedyś służyły za ozdobę temu przybytkowi, a 

dziś leżą bez użytku, na świadectwo znikomości rzeczy ludzkich. Tradycya niesie, że zamek ten był 

rozwalony przez matkę przedostatniego margrabiego, która w napadzie umysłowej choroby kazała go 

zburzyć aż do podwalin, niby dla szukania w niej skarbów; w jego miejsce u stóp góry, nowy, niezbyt 

duży, o jednym piętrze pałac, który do dziś dnia istnieje, postawić kazała. Odwiedzałam w nim 

starszych margrabstwa, którzy tu czasowo zamieszkali. Później odwiedzałam ich już nie w pałacu, ale 

w niskim pod strzechą domku, dokąd razem z nimi zawitała ich szczera i staropolska gościnność, ich 

dobroć i uprzejmość, zawitały także dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, zabytki starożytności, które z pałacu 

pińczowskiego niestałość losów i rzeczy ludzkich aż pod ten skromny dach razem z nimi zagnała. 

Przykry to zaiste był widok dwojga tych szanownych starców, chylących głowy swoje, przywykłe do 

wspaniałych pałacowych, pod niskie drzwi folwarcznego budynku; przykrzejsze stokroć jeszcze widok 

tych zabytków, spokojnych; przykrzejszy stokroć jeszcze widok tych zabytków dawnej wytworności i 

zbytku, spójnych z niedostatkiem chwil obecnych, !... Gdy margrabstwa już nie było w Pińczowie, 

zatrzymaliśmy się już u Chroberskiego, Żyda, utrzymującego zajazd. Był to typ owych poczciwych 

Żydów, których czasami napotkać można; przytulny przychylny, rzetelny i bez krzywdy ludzkiej 

proceder swój prowadzący. Ubrany w watowany kaftan perkalikowy, w kwiaty czerwone duże, na tle 



czarnem, w ogromnej futrzanej na kształt bermycy czapce, pan Chroberski (tak go zwykle wszyscy 

obywatele i sąsiedzi zwali), wychodził aż za bramę swojego zajazdu na nasze przyjęcie, i tak nas witał, 

jakby swych najlepszych przyjaciół. Poczem zaprowadził nas do izby prawie gościnnej, z której na łeb 

na szyje żydowskie bety jego synowej i jej dzieci z kolebki wyżucali. Przed trzydziestu laty nie było 

jeszcze na wsiach i małych miasteczkach owych wspaniałych zajazdów, pałaców z kolumnami i 

pięknymi w guście włoskim wystawami, w których mówiąc nawiasem, i dziś często bardzo ani jednej 

szyby w oknach nie ma; mury pootłukiwane, brak tu i ówdzie dachówek i gontów a pokoje tak zwane 

gościnne, o jednym kulawym stołku, sofie odartej i drgającym stole, z którego za przybyciem 

podróżnych wymiatają co tchu pajęczyny, palą w dymnym piecu, i skostniałego od zimna gościa pod 

wiejącym sadzają oknem. Wprawdzie łatwiej to jest na wzór zagranicy stawiać pałacowe zajazdy, niż 

ludowi naszemu od razu wmówić niemiecką systematykę, czystość i porządek. Ale wróćmy na chwilę 

do zajazdu pana Chroberskiego. Że zwykłe przejazdy zdarzały się w lecie, trudno nam było wiedzieć, 

czy jego piece i kominy dymiły; ale choćby i tak było, jego serdeczna i szczera gościnność, na wszelkie 

niedogodności lub brak pobłażającemu być kazała. Kiedyśmy się rozgościli i pan Chroberski starannie 

dopilnował, aby dano wygodzie ludziom i koniom, przychodził zwykle do mojej matki na pogadankę, 

którą niezmiernie lubił, niby pod pozorem dowiedzenia się, czy jej czego nie braknie. W czasie tej 

wizyty wszystkie nowinki okoliczne na stół wychodziły. Naprzód cena zboża, wełny, okowity; 

narzekanie na brak handlu, taniość ziarna, ciężkie czasy; bo za czasów pana Chroberskiego, Polska nie 

przestała być tą ziemnią, która niegdyś całej Europie chleba dostarczała, i jeżeli na co narzekano, to 

na taniość: nigdy, jak teraz, na głód, brak i drogość ziarna. Prawda, że dawniej nie było słychać o 

chorobie kartofli, która równie jak wiele chorób ludzkich, znaną nie była. Jak tedy pan Chroberski 

narzekał na ciężkie czasy, tak też, jak ja dziś, chwalił dawne i już niepowrotne; wszystkich 

nieboszczyków wspominał, aby wychwalać ich zamożność i hojność. Znał wszystkie stosunki, wiedział 

o stanie majątkowym obywateli nie tylko okolicznych, ale całego województwa; o długach procesach, 

kompromisach, układach, imieninach, zjazdach. O każdym mówił jak o swoim najlepszym znajomym. 

Dla mojej matki był z wielkim szacunkiem, a mnie głaskał po brodzie, nazywając zdrobniale po 

imieniu; tak samo, jak mojego brata, którego Floriuniem nazywał, gdy już mężczyzną pod wąsem z 

żoną i dwoma najstarszymi synami przez Pińczów przejeżdżał i u niego na nocleg się zatrzymał. Z rana 

wyprawiając gości, nigdy nie omieszkał staruszek, gdy już moja matka siedziała w karecie, napomnieć 

powożącym, aby wjeżdżając pod ogromną stromą górę; omijał bagna i kamienie; nastręczał im nowe, 

nieznane jeszcze boczne drogi, i Tym podobne dobroczynne dawał przestrogi; bo moja matka, 

niezmiernie się drogi bała. Ale znów zrobiłam wycieczkę z salonu mojej babki do Pińczowa i Żyda 

Chroberskiego; niech mi ją czytelnik przebaczy albo niech porzuci te wspomnienia, bo więcej takich 

będzie. Mimo całej chęci trzymania się porządku dat w Mojem opowiadaniu  niepodobna jest uniknąć 

tych wycieczek, już dla tego samego, aby nie urywać interesu i ciągu wypadków. 

Str. 92(…) Powiedziałam już, że ojciec mój po kampanii 1794 roku, zapragnął jechać do Włoch, od 

czego odwiodły go działy majątkowe i wczesne dość ożenienie z Klementyną Wielogłowską 

starościanką olszańską. Biskup krakowski Gawroński, krewny mojego ojca, dawał im ślub w Krakowie 

w biskupiej kaplicy, w roku 1805. Po zwykłych uroczystościach weselnych, które się w owym czasie 

odbywały z całą staropolską gościnnością i dokładnością, rodzice moi pojechali na mieszkanie do 

dziedzicznego majątku, Marzęcina, w okolicach Pińczowa i Buska położonego. Marzęciński dworzec 

niewielki i niewydatny, stał na wzniesieniu dość znacznego wzgórza, u którego stóp na lewo ciągnął 

się sad owocowy dość znacznej objętości. Opodal z okna domu dojrzeć można było jak za mgłą, 

ogołocone z murów baszty pińczowskiego zamku. Niedaleko, bo tylko półtorej mili, leży Busk, o 



którego wodach uzdrowiskowych z podania nawet w owych czasie słychać nie było. 

Wieś Bogucice była wsią parafialną, do której się jechało z Marzęcina, gdzie kościoła nie było. Kościół 

w Bogucicach po - ariański brak funduszów na częściowe reparacje zniszczony, probostwo tak ubogie, 

że ledwo wystarczało na opłacenie podatków. Proboszcz najbiedniejsze swe utrzymania szukać był 

zmuszony u najuboższego ludu, przez opłaty od chrztu, ślubów i obrzędów pogrzebowych. 

Proboszczem w Bogucicach był w owym czasie ksiądz Jarzemski, który mi udzielił w marzęcinskim 

dworcu, w czasie trzaskających styczniowych mrozów, sakrament chrztu świętego. Mój ojciec, wielce 

w dziejach zamiłowany, zatopiony właśnie w czytaniu i studiowaniu historii Rzymu, nazwał mnie 

Sabiną, imieniem wówczas ta niezwyczajnym, że poczciwy proboszcz, który go w martyrologii nie 

czytał, stanowczo odmówił mię niem nazwać; musiano wchodzić w układy, to jest, że Maria było 

wpisane w akcje kościelnym, Sabina jako dodatnie, nie tem ostatnim mnie w rodzinie, a nawet w 

urzędowych aktach nazywano. Trzymała mnie do chrztu starsza siostra mojej matki, Ignacowa 

Wiełoglowska ze Zborowa, ze swym mężem, który był jej stryjecznym bratem. We trzy dni po mojem 

urodzeniu zdarzył się zabawny, ale mogący się bardzo tragicznie skończyć. W czasie obiadu, gdy 

wszyscy siedzieli u stołu w sali jadalnej na drugim końcu domu, ja dziecinnym pokoiku, tuż obok 

pokoju sypialnego mojej matki, leżałam w kołysce, spoczywając tym snem kilkudniowego dziecka, 

który rzeczywiście snem nie jest, ani też życiem, tylko jakimś niedocieczonym stanem środek 

trzymającym między życiem a roślinną wegetacją. Bona Francuska, od wigilii dnia tego przydana do 

moich do moich usług, siedziała razem z drugimi u stołu, a mamka, widząc mnie spokojną, wyszła na 

chwilę, zostawiwszy na stole przy kołysce niedojedzoną potrawę ze swojego obiadu. W tej chwili jam 

się przebudziła i zaczęła chwilić co usłyszawszy brat mój, bawiący się w sąsiednim pokoju, przybiegł i 

przypisując mój płacz głodowi, szybko ujął za talerz i począł mnie karmić kartoflami, które z całej siły 

pakował w drobne dziecięce usteczka. Proszę sobie wystawić przestrach mamki, która 

przyskoczywszy, ujrzała mnie przykrytą i na wpół uduszoną wcale niestosownym pokarmem. Narobiła 

krzyku, cały dom był poruszony, zaczęto mnie trzeć, trzeźwić, gdyż nie mogąc oddychać, byłam już 

zupełnie sina. Szczęściem skończyło się na tarciu, ulepku, oddaleniu nieroztropnej mamki i rozesłaniu 

konnych posłańców na wszystkie strony do doktorów. Najnieszczęśliwszym był mój brat, który widząc 

tę wrzawę, rwetes, rozgardiasz stał przelękły, smutny i nieporuszony w koncie, czując instynktowo, że 

on tego wszystkiego przyczyną. Mój ojciec, ochłonąwszy z przestrachu, ulitował się nad nim, wziął go 

za ręce, zaczął pocieszać i tak go dobrocią swą rozkwilił, że długo utulić się nie mógł. Biedna dziecina 

w zaraniu życia swego już doznała najdotkliwszego ze wszystkich zawodów, bo jakiegoś rodzaju kary 

za najświętsze intencje ! Mój nieoceniony Florian, który miał mnie nakarmić, gdy miałam trzy dni, w 

późniejszych i ciężkich życia mojego kolejach był moim aniołem opiekuńczym. 

 

Str. 94 (…) W czasie pobytu rodziców moich w Marzęcinie to jest roku 1805-1810, Europa i Polska 

szczególnej ważnych doznawała wstrząsów. Francuzi, przyszedłszy do kraju naszego, znaleźli go, 

bardzo wycieńczonym, już to przez dawniejsze zabory na rzecz rządu, starostów er pachtów, przez 

którą mój ojciec, nieliczący się do najzamożniejszych, sam utracił około złp. 70,000 w gotowiźnie. Że 

wszakże dla chcącego, jak to mówią, nie ma nic trudnego, znalazło się jeszcze u obywateli dość 

materialnego zachodu i moralnej odwagi do przyjęcia Francuzów. Mając w tych wspomnieniach 

przede wszystkim prawdę na celu, wyznać muszę, że stosunki bliższe z nimi, po wsiach szczególniej, 

były nader trudne i uciążliwe. Mieć było żołnierza francuskiego pod dachem, było to samo, co mieć 

pana w domu, tem nieznośniejszego, że nie tylko ogałacał właściciela z najpierwszych do życia 

potrzeb, ale najdotkliwiej jego uczucia narodowe obrażał i drażnił. Nic dla żołnierza francuskiego nie 



było świętego na kwaterze, gdzie się znajdował. Jeśli przyszedł w nocy, kazał bez ceremonii, 

ustępował sobie łóżka, lub pościel dla oficerów bez miłosierdzia zajmował. Do stołu razem z 

państwem nie bacząc na stopień, nieproszony zasiadał, rozpierał się w najwytworniejszych salonach i 

błoto stajenne na bogate sofy i dywany nosił. Zdarzyło się, że nie zastawszy gotowego na opał 

drewna, najrzadsze pokojowe meble łamał, kładł na ogień i niemal prawdziwie piekielne ognisko 

utrzymywał. 

W czasie przechodów nikt nie był pewny ani swojego obiadu, ani swojego łóżka. Przez niepojęty jakiś 

kontrast, te niezwyczajne garnizonowe stosunki nie ujmowały wrodzonej Francuzom galanteryi. 

Nieraz zdarzało się, że oficer francuski na kwaterze będący, kazał ustąpić z pokojów właścicielowi, 

który zmuszony był udać, się spać na folwark, a nazajutrz zaprosił damy do ich własnych salonów na 

wieczorne zebranie, gdzie ich otaczał staraniami wyszukanej i wytwornej grzeczności, grał im na 

fortepianie i śpiewał, a gdy było więcej osób, a szczególniej młodzież żeńska miejscowa, rozpoczynał 

się bal w całej formie i trwał do rana, poczem znów wszystko do dawnych wracało trybu, to jest do 

łez, ucisku i wszelkiego rodzaju uciemiężenia. Napoleon, który w wojsku swojem wyegzaltował 

uczucie punkt-honoru do najwyższego stopnia, nie umiał wpoić potrzebnej w czasie pokoju i rozejmu 

karności, względności dla słabych i bezbronnych; zresztą różnicy, jaka powinna między 

nieprzyjacielem a sprzymierzeńcem. Zdaje się, że wada sobkowstwa (egoizmu), która kaziła charakter 

jego, zaraziła cały fantastycznie do niego przywiązany naród, przeobrażając się w zbiorowy egoizm, 

nie widząc nic oprócz Francji i Francuzów, nieczujący nic, tylko własne narodowe życie i interes. Jest 

to bardzo piękne uczucie, zdolne natchnąć do wielkich czynów męstwa, poświęcenia i wytrwałości, 

ale gdy przejdzie odwieczne pragnienie słuszności i sprawiedliwości, zamieni się w jakiś potworny 

monopol, wsiąkający w siebie pomyślność nie tylko wrogów, ale i sprzymierzeńców. Tak się zrobiło z 

Francuzami za czasów Napoleona. W wielu krajach uważani za zbawców stali się istnymi 

prześladowcami. Z bólem serca wyznać potrzeba, że nasze tworzące się wojsko, łagodnością i 

pobłażaniem księcia Józefa popsute, poczęło po trosze garnizonową rubaszność żołnierzy zachodu 

naśladować. Przejęte ważnością swojego doświadczenia, a nade wszystko sławą i rozgłosem słynnego 

wodza i cesarza, otoczone uwielbieniem i pieszczotami swojego kraju, psute przez kobiety, rade 

przejmujące hołdy i gardzące wszystkim, co nie szlifa i pałasz; dziw, że do męstwa i nieustraszoności 

przeplatało się nieco zarozumiałość, bo natura ludzka jest słaba i rzadko w granicach przyjętego na 

się wytrwać umie. Ów tak zwany okres Księstwa Warszawskiego był tak dla kraju naszego, jak i całej 

Europy prawdziwą epopeją, w której nie widzieć, co więcej, podziwiać: czy geniusz wielkiego owej 

epoki przedstawiciela, czy tę poezją energii, czynu, poświęcenia, którą umiał masy natchnąć.  

str. 113 (…) Ostatniej swojej w Marzęcinie bytności (1823 roku), mój ojciec serdecznie był witany nie 

tylko od dawnych swych sąsiadów i przyjaciół, ale od officjassów i chłopków. Poczciwy Grzela, który 

niegdyś uratował życie tonącemu w stawie bratu mojemu, i za to na całe życie od pańszczyzny 

uwolniony został, przyszedł ze łzami witać wielmożnego dziedzica i paniątka. Żeby zaś nie przyjść z 

próżnemi rękami, trzymać pod pachą siwo-białą gęś, głową do obdarowanych obróconą żona zaś jego 

przyniosła w kobiałce jaj i grzybów, które nieśmiało państwu ofiarowała. Lud w tej okolicy jest 

potulny, trzeźwy i pracowity. O mil dziesięć od Krakowa zamieszkały, ubiorem i charakterem znacznie 

się różni od ludów krakowskich okolic. Tłuste, ale wymagające wielkiego zachodu rędziny, większe niż 

gdzie indziej ubóstwo z powodu podwójnych prawie na utrzymanie gospodarstwa kosztów, 

gdzieniegdzie prawdziwa nędza, - odejmują chłopkowi okolic Buska tę rzeźkość, swobodę, dowcip i 

wesołość znamionujące Krakowiaka. 

IV 



Ubiór nawet tutejszego wieśniaka nosi na sobie pewną cechę smutku i zaniedbania, czapka, acz 

tradycyjnie krakowska, czerwona i czworograniasta, zamiast koloru ponsowego, wpada w ciemny 

amarant, jest mniejsza, wierzch mniej wydatnie wykrojony i wyższy, sukmana z szarego płótna, pas 

rzemienny bez kółek, buty z małemi obcasami, koszula bez tych owych jaskrawych barw, 

odznaczających krakowski ubiór. Tak zwany zagrodnik odrabia od dworu trzy dni na tydzień, w 

zamian czego ma chałupę, to jest izbę z komorą, wąską sionkę, chlewik, stodółkę, ćwierć morga 

ogrodu i trzy morgi pola. Do orki do pługa na kołach zaprzęga się sześć wołów, które niemało mają 

pracy pruć skorupę twardej, czarnej, śliskiej, miejscami kamienistej ziemi. Nigdzie ucisk i nędza ludu 

tak dotkliwie i boleśnie nie daje się czuć, jak w tej okolicy. Tak przynajmniej było w roku 1823. 

Gdyśmy po raz ostatni gościli w Marzęcinie, na Wielkanoc tegoż roku ksiądz proboszcz z Bogucic, 

przyjechał święcić dar Boży: gospodynie znosiły do Sali jadalnej starego dworca swe ubogie 

świątecznej uczty przybory, składające z kawałka wołowiny, lub baraniny wędzonej, mendle jajek 

serka, bochenka z pszennej mąki na raz spytlowanej, chrzanu, trochy soli i octu, rzadko kiedy schabu, 

głowizny lub kiełbasy. I tylko zamożniejsi, bo byli tacy, co po jednem jajku do świątyni przynosili. Nie 

zawsze można wierzyć nędzy chłopka, miewa i on różne swoje dyplomatyczne wybiegi i rad się w 

oczach, zwłaszcza dziedzica, w maskę nędzy przybiera; ale w Wielką Sobotę, jeśli jego ubóstwo okaże 

się w całej nagości, to też w całej swojej szczerości jest ona takiem, jakiem jest istotnie. Wielkanocne 

święcone i pogrzeb, czyli jak oni nazywają, pochówek, są to uroczystości, w których jeżeli chłopek 

polski suto i okazale nie wystąpi, to tylko dlatego, że wystąpić nie jest w stanie. Otóż w okolicach 

Buska i Marzęcina i tego obchodu, tyle dla niego uroczystego obchodu pogrzebowego nędza mu 

odmawia. Widziałam na moje własne oczy, z powodu braku drzewa i nadzwyczajnej drożyzny 

budulcu, ludzi wiejskich, chowanych bez trumny. Byli w tej liczbie i tacy, którzy mogli opłacić 

nabożeństwo w kościele; przynoszono ich na marach, czarnym suknem okrytym, stawiano w kościele 

pośrodku sześciu, a czasem więcej jarzących świec, i tam zostawiano przez ciąg wigilii i mszy żałobnej, 

po której zanoszono do grobu, obnażano z sukna i tak chowano. Nieraz zdarzało mi się być na  takiej 

mszy; dla miejscowych jest to widok bardzo pospolity(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

Jan Olrych Szaniecki (1783-1840) prawnik, działacz polityczny. 

Urodził się w 16 grudnia 1783 r. Plewiskach koło Poznania w rodzinie rodzinnie nobilitowanego na 
podstawie konstytucji sejmowej 1775 roku mieszczanina Wojciecha de Olrych oraz Franciszki Szmit. 
Gdy miał 5 lat umarła  mu matka, a parę lat później, po bankructwie ojciec. Wraz z jedenaściorgiem 
osieroconego rodzeństwa został wziętych pod opiekę przez krewnych. Jan Orlych trafił początkowo 
do domu stryjecznego brata, proboszcza w Powidzu. Później zajął się nim rodzony brat Piotr Olrych, 
który osiągnąwszy wiek dojrzały, sprawował w tym czasie urząd dyrektora konwiktu przy szkołach 
pojezuickich w Poznaniu. W 1805 r. po ukończeniu szkoły średniej Jan Olrych, został powołany do 
wojska, służył w Warszawie w korpusie artylerii. Po odbyciu służby wojskowej ukończył aplikację 
sądową w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W 1808 r. rozpoczął pracę w wymiarze sprawiedliwości 
Księstwa Warszawskiego. Bardzo szybko piął się po szczeblach kariery prawniczej. Był sekretarzem 
Prokuratora generalnego Księstwa, w 1809 r. otrzymał samodzielne stanowisko podprokuratora 
Trybunału Cywilnego w Poznaniu, a po powrocie do Warszawy pełnił urząd zastępcy prokuratora 
generalnego przy Sądzie Apelacyjnym. W 1810 r. został przyjęty w poczet adwokatury. Najgłośniejszą 
prowadzoną przez niego sprawą był proces o latyfundia tzw. Ordynację Myszkowskich i 
Wielopolskich, zleconą mu przez ordynata Józefa hr. Wielopolskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie. Przygotowany w trakcje procesu przez Jana Olrycha projekt zakładał sprzedaż części 
ordynacji na pokrycie jej długów. Sam nabył część majątku, stając się właścicielem m.in. Pińczowa. 
Dzięki temu zakupowi uzyskał nobilitację, po czym zmienił nazwisko na Szaniecki – od nazwy jednej z 
nabytych posiadłości. Piastował też ważne funkcje polityczne. W 1818 r. został wybrany radcą 
obywatelskim województwa krakowskiego z powiatu szydłowskiego. Dwukrotnie - w latach 1820 i 
1826 był deputowanym na sejm z obwodu stopnickiego. W 1825 r. został przewodniczącym komisji 
sejmowej ds. cywilnych i kryminalnych. Opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów. Jeszcze przed 1825 
r. w swoim majątku zniósł pańszczyznę i zastąpił ją czynszami. Podczas powstania listopadowego 
postulował przeprowadzenie szeregu reform społecznych - uwłaszczenia chłopów oraz nadania praw 
obywatelskich Żydom. W proponowanych przez siebie zmianach widział szansę na masowy udział 
chłopów w pospolitym, co miało zapewnić zwycięstwo insurekcji. Był przeciwnikiem szukania 
porozumienia z carem. W dzień po kapitulacji gubernatora Warszawy i prezesa Rządu Narodowego 
gen. Jana Krukowieckiego objął tekę ministra sprawiedliwości. Po klęsce powstania, opuścił granice 
Królestwa z ostatnimi oddziałami wojskowymi. Został zaocznie skazany na karę śmierci przez ścięcie 
oraz konfiskatę majątku przez władze rosyjskie. Nie uzyskawszy zezwolenia na pobyt stały w Prusach, 
w 1835 r. osiadł na stałe w Paryżu. Wydawał tam czasopismo „Polska”, współpracował również z  
„Demokratą Polskim” -  prasowym organem – emigracyjnego  Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego. Pełnił także funkcję prezesa Komisji Funduszów Emigracji Polskiej. Wspierał niezamożnych 
uchodźców polskich własnymi środkami pieniężnymi. Zmarł 19 lutego 1840 r. Pochowano go na 
Cmentarzu Montmartre w Paryżu. Zamieszczony poniżej fragment tekstu z jego pamiętnika został 
opracowany przez Marcelego Handelsmana na podstawie rękopisów przechowywanych w archiwum 
XX Czartoryskich w Krakowie, Rękopis nosi numer 2040, spisany był własnoręcznie przez 
Szanieckiego, liczy 66 kart, a jego tytuł brzmi: Manuskrypt biografii czyli żywota ś.p.  Jana Olrycha 
Szanieckiego, posła na sejm od 25 aż do emigracji i ministra sprawiedliwości w ostatnich dniach, 
pisany własnoręcznie przez niego samego. Ważne objaśnienia pod względem wartości moralnej i 
historycznej, wzorowe przykłady życia prywatnego i publicznego. 



Materiały do dziejów adwokatury w Polsce zeszyt 1. Pamiętnik Jana Olrycha Szanieckiego, wydał, 

wstępem i przypisami opatrzył Marceli Handelsman, Warszawa r. 1912, nakładem koła prawników 

polskich, skład główny w księgarni E. Wende i S-ka. 

Str. 21-44(…) Tymczasem wyjechał z Krakowa na objęcie posesji dóbr, których jeszcze nie znał. Widok 

zgromadzonych na jego przyjęcie włościan przypomniał wyrzeczone w młodości do włościan u swojej 

ciotki przepowiednie słowa „Jak ja będę panem, to wam będzie lepiej” oto nadszedł moment ich     

spełnienia. Po krótkiej przemowie oświadczył im chęć zajęcia się ich losem i polepszenia ich bytu, a 

nade wszystko zabezpieczenia ich od ucisku i udarowaniem własności gruntów, które posiadają, 

skoro tylko możność dozwoli mu tego. Dziś z powodu długów ciążących dobra i praw procesorów 

zastawnych żadnych jeszcze zmian na ich korzyść przedsiębrać nie jest mocen. Wszelako we 

wszelkich dolegliwościach ofiaruje im pomoc i zapewnia w każdej chwili przystęp do siebie wolny i 

zawsze chętnie przełożeń ich wysłuchanie -  „ Nie uważajcie” , rzekł im w końcu, „ we mnie pana, ale 

swojego przyjaciela. Choćbym wam zrobił coś najlepszego, nie nazywajcie mnie ani ojcem ani 

dobrodziejem. Bóg jest „ojcem naszym, a my między sobą braćmi. Czynić jeden drugiemu dobrze, nie 

jest dobrodziejstwem, ale powinnością. Teraźniejsze  prawa kraju zgodne z wolą Boga, bo nas 

wszystkich czynią równemi i równą dla wszystkich zapewnia opiekę”. Przemowa ta ile pocieszyła 

włościan, tyle nie była do smaku posesorom i ich ekonomom. Mówili  oni, że chłopi w margrabstwie i 

tak są zuchwali, a przemowa ta jeszcze bardziej subordynację rozprzę że. – „Pan jeszcze, jak uważam, 

- rzek z przekąsem dawno zasiedziały zastawnik – „nie rządziłeś dobrami, nie wiesz, jak jest potrzebna 

subordynacja chłopów” – „Prawda” – odparł z uczuciem wyższość pojęć  socjalnych nasz nowy dóbr 

margrabskich  dziedzic – „nie rządziłem dobrami, ale znam prawa człowieka i na ich zasadzie 

teraźniejsze prawa kraju. Zaczniemy więc od nas samych subordynację dla nich”. 

Że nazwisko wywiera częsty wpływ na korzystną lub niekorzystną opinię, a często na los i  opinię ludzi 

jest rzeczą tysiącem przykładów podaną. Potrzeba, ażeby albo sława nadały mu wziętość, albo 

dawność rodu oswoiła z nim towarzystwo. Imię naszego biografowanego nie miała dotąd 

sposobności stać się głośnym, dlatego bywało często od zazdrosnych i dawniejszych rodzin 

cieniowane i za cudzoziemskie uważane, mimo że w Dykcjonarzu Małachowskiego szlachty polskiej 

było zamieszczone. Czuł to nasz nowy dziedzic i umyślił od jakich dóbr swoich, zwyczajem dawnym, 

przybrać nazwisko z zakończeniem i znaczeniem polskiem, któryby z duszą jego i sercem było w 

harmonii. Wnet znalazła się pora do tego. Przybywszy do dóbr zwanych Szaniec, usłyszał pomiędzy 

gromadą zebranych włościan, że sobie wskazywali: „ To jest nowy Pan Sóniecki” – i to była pierwsza 

nominacja, którą od władztwa ludu otrzymał. – „Tak jest” odezwał się nowy dziedzic „przyjmuję 

chętnie od was to nazwanie i odtąd na znak przymierza z wami, równie na pamiątkę dóbr tych 

nabycia, Szanieckim nazywać się będę”. Jakoż wrócisz do Krakowa i zastawszy tam jeszcze ministra 

sprawiedliwości hr Łubieńskiego, do Drezna wyjeżdżającego, złożył na ręce jego prośbę do Królewa 

saskiego, dotąd jeszcze księcia warszawskiego, o przydanie mu od dóbr Szaniec nazwiska Szaniecki. 

Monarcha ten pod dniem 20 sierpnia 1813 r. podpisał dekret nazwisko to nadający, który w aktach 

metryki Koronnej w Warszawie zaingrosowany został. 

Objąwszy dobra w cywilną posesję i ukończywszy regulację tytułu dziedzictwa w hipotece, coż teraz 

przedsiębranie z wierzycielami, wiedząc jeszcze ani ich liczby, ani ilości długu? Jaki plan ich 

zaspokojenia? Jak uniknąć procesów i egzekucji, które jest przeciw margrabiemu były i  na niego 

przeszły? Nasz nowy dłużnik nie lęka się wierzycieli, nie jest on ich przeciwnikiem, ale obrońcą ich 

interesu – ich interes jest jego własnym. Wierny zasadzie, że bez procesu można i należy kończyć 



interesy, uprzedza sam swoich wierzycieli i przez otwarte z nim postępowanie jedna ich zaufanie i 

przychylność.  Wierzyciele osobiści margrabiego nie mieli żadnego bezpieczeństwa prawnego, bo z 

jego śmiercią wszystko by przepadło, a do procentów nie mogli się docisnąć przed hipotecznymi 

wierzycielami. Z tego powodu papiery margrabiego niehipotekowane stały powszechnie 15 na sto. 

Lecz skoro nasz prawnik objął interesy, papiery te od razu podrosły na 50 do sto. Taka była moc opinij 

jaką miał za sobą. Jaka zaś teraz wartość wierzytelności gdy Szaniecki nabywca dóbr, stanął w miejscu 

margrabiego, jako dłużnik dowiemy się wkrótce. Donosi on nasamprzód wierzycielom przez pisma 

publiczne, że nabywszy od margrabiego dobra i przyjąwszy na siebie obowiązek zaspokojenia ich za 

niego, nie wiedząc o liczbie osób, ani o ilości ich wierzytelności wzywa ich, ażeby kopie posiadanych 

rewersów obligacji lub innych jakichkolwiek dowodów przysłali do wyznaczonego na ten koniec 

notariusza i o mieszkaniu swym tegoż zawiadomili. – Czy uwierzy kto, jaka się okazała liczba 

wierzycieli i jaka ilość długu? Spis urzędowy notariusza i księga przez samego Szanieckiego utrzymana 

przekona,  że osób z wierzytelnościami i różnemi pretensjami zgłaszających się pokazała się liczba 

403, a liczba długu  przekracza pięć milionów! Ale Szaniecki nie zraził się tym bynajmniej. Spodziewał 

się, że w takiej masie muszą być sprawiedliwi i niesprawiedliwi wierzyciele. Umieć ich rozróżnić, 

prawdę wyśledzić, wnieść w naturę i początek długu, jest właśnie rzeczą i obowiązkiem prawnika, 

ażeby niesprawiedliwy nie zabierał sprawiedliwemu funduszy. Nie zawiódł się w swoim domyśle i 

poszukiwaniach, lecz mimo tego wikłał się w procesy, ale na pojednawczej i rozumowej dochodził 

tego drodze. Gdy mu radzono, ażeby dla ukrycia przed wierzycielami, symulowane z procesorami 

zawierał kontrakty, rzekł doradzającym „Nie chcę przed wierzycielami nic mieć ukrytego, ani posiadać 

co wprzódy, dopóki zaspokojeni nie będą. Majątek mój jest ich własnością. Ja stróżem ich dobra” To 

postępowanie stało się głośnym i zjednało mu wielkie zaufanie, iż każdy układ lub kontrakt pomiędzy 

sobą a stroną przeciwną sam pisać musiał, a notariusz tylko przepisywał. Znał bowiem każdy, iż 

warunki dla niego korzystne i nigdy dwuznaczne nie będą.  Widząc w nim z jednej strony biegłego 

znawcę prawa, a drugiej człowieka sprawiedliwego, chętnie każdy dał się przekonać i wchodził łatwo 

w dobrowolne z nim układy, odstępując, co widział niesłusznego. Był on prawdziwym sędzią pokoju 

między stroną interesowną a samym sobą. Tym sposobem zamiast w przeciągu lat dziesięciu, jak miał 

przez układ z margrabią dozwolone, lecz już w ciągu lat pięciu tyle dokazał, że wszystkie margrabskie 

rewersy i obligacje częścią powykupywał, częścią na swoje własne pozamieniał i zakwitowane przez 

wierzycieli temuż margrabiemu, jako szacunek dóbr przez niego nabytych, oddała jak i kupno zapłacił 

i spokojność osobistą margrabiego i jego sukcesorów na zawsze zapewnił. Tą starannością i 

rzetelnością Szanieckiego, a  razem i spokojnością swoją uradowany margrabia, nie chcąc , ażeby tyle 

gorliwych poświęceń dla niego bezowocnemi dla przyjaciela zostały, przekonując się nadto, iż 

kupienie dóbr za cenę tak wysoką, jaka wskazała taksa pod rządem austryjackim sporządzona, gdy 

dobra ziemskie były w wysokiej cenie, jak niemniej przez pokazanie się tak wielkiej liczby wierzycieli, 

jaka nigdy przy kontrakcje kupna dorozumiewaną nie była, widoczną na majątku swoim własnym 

poniósłby straty i żadnej za prace swe nie  odniósłby  korzyści, przeto z uczucia sprawiedliwości i 

natchnienia własnego doręczył  mu kwit z pochlebnym biletem na sumę 400.000 złp. a zaprzestał na 

1 200.000 złp. resztującego szacunku. Dowód, ile otwarte i prawe        postępowanie Szanieckiego 

jednało mu u wszystkich zaufanie i przynosiło dla niego zaszczytnych korzyści, przychodząc do 

majątku na prostej i uczciwej drodze. Ale nie tak sądzili zazdrośni i dziedzice przesądów dawnych 

rodzin. „Jak to ?” mówili oni – „wola przodków, depozyt familijny, na utrzymanie świetności jej 

przeznaczony, zniknąć ma na zawsze? Pałace margrabskie posiadać ma człowiek nieznanego rodu? 

Nieprawnie nabył – margrabia sprzedał nieprawnie – członkowie familii nieprawnie zawarli z nim 

transakcję. Król saski nie miał prawa wydać dekretu. Kongres nie znosi  majoratów. Traktat wiedeński 



nie mówi nic o margrabim. Wierzyciele osobiści margrabiego żadnej do dóbr nie mogą mieć pretensji, 

a wierzyciele hipoteczni już dawno wierzytelności swe odebrać byli powinni. Dobra całej i czystej całej 

bez wyjątku ordynacji przejść powinny w ręce z najstarszego z kolateralnej linji, posiadacz zaś 

majoratu, nie mając syna, i za karę, że się poważył naruszyć całość ordynacji, od posiadania jej odpaść 

powinien”. – Takie powtarzane echa przerażały kapitalistów, mających chęć wchodzić z Szanieckim w 

interesy. Paraliżowało to jego działania i osłabiało kredyt. Panowie ci zapomnieli, w którym żyjemy 

wieku  i pod jakim prawem, a Szaniecki z powodu niewygasłych jeszcze przesądów przeszłości zaciętą 

z niemi odbyć musi walkę. 

Gotując się do niej, zajął się z niezmordowaną i mozolną pracą uporządkowaniem w nieładzie 

będącego margrabskiego archiwum, które od trzech i więcej wieków zawierało gromadzone 

pergamina i papiery. Nauczył się z nich nie tylko dziejów familijnych i ordynacji, ale nadto początku i 

natury wielu długów i postępowania z margrabią jego wierzycieli. Przekonał się szczególniej o dwóch 

wielkich sumach, to jest o sumie sukcesorów Sroczyńskiego, w ilości przeszło milion roszczonej, 

trzema wyrokami za rządu austryjackiego przesądzonej i już w egzekucji będącej; drugiej podobnież 

do miliona procentami zaległemi wynoszonej przez fiskusa austryjackiego roszczonej, wyrokami 

zasądzonej i nawet na hipotece dóbr z dozwoleniem sądu i rządu zamieszczonej, o którą prokuratura 

jenerealna Królestwa Polskiego już przedsiębrała. Wierny zasadzie swojej, próbował i tu środków 

pojednawczych, ale na próżno. Przymuszony więc był wytoczyć przeciw obydwom proces. 

Rozpoczęcie ich śmiałe wprowadziło w zdumienie najbieglejszych prawników i zdawało im się rzeczą 

niepodobną wzruszać tak mocno uprawnione pretensje. Jakoż ze Sroczyńskim przegrał we wszystkich 

trzech instancjach, wszelako przekonany o niesłuszności pretensji, uważał się dowieść, że forma 

prawa i sprawiedliwości nikomu nie odjąć, ani przytłumić jego mogą. „Prawnika jest rzeczą”- mówił z 

zapałem – „Prawda jest na dnie piekła pogrążoną na wierzch wydobyć” – Jakoż rozpoczął proces 

przeciw tryumfującym z niej zasady i na innym polu i wygrał szczęśliwie dowiódłszy, iż nie tylko 

mniemanym wierzycielom nic się nie należy, lecz  owszem od nich jeszcze znaczna jeszcze przypada 

suma. – Co zaś do sumy fiskusa, wygrał ją od razu, jednozgodnie w dwóch już instancjach. Rekurs już 

ze strony prokuratorji  jeneralnrej dotąd nierozstrzygnięty w sądzie najwyższej instancji. Rzecz jednak 

ta skonsolidowana jest dzisiaj w rękach rządu. Te dwie wygrane zjednały mu imię pierwszego 

prawnika w Polsce, które utwierdził tym więcej proces przeciw niemu wytoczony o skasowanie 

sprzedaży i transakcji margrabiego, o zapowiedzeniu już wiemy, a o skutkach dowiemy się niżej. 

Wojnę tę prowadząc i odpierając ciągle, nie zaniedbywał mimo tego innych, równie ważnych w 

interesach swych działań.  

Zajął się rozmiarem dóbr i zdjęciem kart topograficznych, które od istnienia swego nie znały. Zajął się 

niemniej sporządzeniem dokładniej ich statystyki, końcem wprowadzenia porządku ekonomicznego i 

przysposobienia podziału na małe folwarki i posady wiejskie, ażeby przygotować uiszczenie zamiarów  

swoich względem włościan i ułatwić nabywanie mniej majętnym lub wierzycielom, ktorzeby ziemią  

należności zrealizować chcieli. 

„Mniej Bogatym”- mawiał- „więcej dobrze się mającym pomyślność kraju ustalić tylko może”. Jakoż 

niepróżne były jego usiłowania, gdyż  przeszło pięćdziesiąt nowych powstało właścicieli  tej ziemi, 

która wprzódy z pośród wolnej zmiany i przemysłu będąc wtrąconą, przez jednego  tylko feudalnego 

pana. W miejsce pustek wzrastały nowe kolonie i podniosły kulturę dotąd zaniedbaną.  



Znaczną liczbę dóbr sprzedał już był margrabia wierzycielom większych sum na ich satysfakcję, nim 

jeszcze Szaniecki objął interesy. Ci  korzystając z położenia i powolności  margrabiego, nabyli je za 

zbyt niską cenę. Postrachy wyżej przewidziane, zagrażające burzącym procesem, uczyniły na nich 

wrażenie, z którego nasz biografowany korzystając i nie dzieląc bynajmniej prawa swe obawy, 

oświadczył przestraszonym, iż gotów  jest nabycie ich od margrabiego za tę samą cenę odkupić. 

Uradowani tą propozycją, nie tylko przystali na nią, lecz jeszcze dobrowolnie znaczną ilości z 

pierwiastkowych swych należności odstąpili, kontentując się mniejszymi daleko sumami, które im 

Szaniecki do podniesienia przekazał, lub wyliczyć zobowiązał się. Przez tę operację nie tylko o 

kilkakroć sto tysięcy masę majątku swego powiększył, ale nadto przez okazaną niezłomną ufność w 

prawne i sprawiedliwe swoje od margrabiego kupno kredyt swój podniósł i do wchodzenia z sobą w 

interes zachęcił. W tym czasie nie widzimy mocy charakteru, głębokiej znajomości praw i w nich 

zaufania, otwartej i zdrowej polityki w prowadzeniu wielkich interesów, a zarazem geniusza 

przewidującego i naprzód idącego, bez względu na przesądy  i wrzaski ich czcicieli? Godzi się zaiste 

przytoczyć ody margrabiego de Pompignan, zastosować je przeciwko uwłoszczycielom Szanieckiego i 

wielu z którymi idzie duchem: 

Tak araby skwarem spiekłe     

Miotają bluźnierstwa wściekłe 

Przeciw słońcu, co je pali      

Marne wycia, próżne wrzaski, 

Wrą  pod ich nogami piaski,- 

Słońce posuwa się dalej.- 

Po tak znacznym zwiększeniu posiadłości swoich i po uregulowaniu ich geometrycznym na wzór 

poprzednich, powziął myśl wielką przedsiębiorczy nasz geniusz wypracować projekt Towarzystwa 

czyli kampanii rolniczo-handlowej przez akcje w głównej posiadłości dóbr swoich, w Pińczowie, 

któryby nie tylko dobra przez niego posiadanego najświatlejszego przeprowadziło stanu ale nadto 

ażeby wpływ swój wywierało na kulturę kraju całego. Co pomyślał to wykonał. Wygotował projekt w 

miesiącu styczniu 1819. W ciągu roku zbierał podpisy na akcję, których ilość gdy już wynosiła przeszło  

dwa miljon złp. podał go rządowi do zatwierdzenia jak mieć chcieć prawo, i uzyskać od Komisyji 

Rządowej Spraw Wewnętrznych, jak i od namiestnika królewskiego zaszczytne pochwały i 

ofiarowanie sankcji urzędowej, oraz pomocy, jaka potrzebna będzie. Takie zapewnienie otrzymawszy, 

podał swe dzieło do druku przy końcu czerwca 1820 i rozesłał przy wszystkich gazetach warszawskich. 

Projekt ten dostał się więc i do pism zagranicznych. Zarówno pisma niemieckie, jak francuskie oddały 

mu należne pochwały. Pismo agronomiczne w Berlinie wychodzące, wydrukowało wielkimi literami 

tytuł wstępny do rozbioru tego projektu „Kultur Erherbung In Polen” – Podniesienie kultury w 

Polsce.- Od filantrów i ekonomistów krajowych równie, jak i zagranicznych, odbierał listy winszujące 

mu pięknego i dla kraju pożytecznego pomysłu. Przysłali mu dzieła własne pisarze agronomiczni z 

pochlebnemi  napisami n. p. „Urheber der Agromkomerciellen Gasellschaft In Polen” etc. 

Przewybornemu założycielowi rolniczo-handlowego Towarzystwa w Polsce itd. Tak więc imię naszego 

biografowanego już nie tylko jako prawnika, lecz zarazem jako ekonomisty i filantropa stało się w 

Europie głośne. [……..] 

Ale to nie koniec szlachetnych i wzniosłych jego zamiarów. Od celów materialnych nie chce on mieć 

odłączonych celów moralnych. Chce on je połączyć razem i jedne obok drugich ku wzajemnemu 



wspieraniu się drogą postępu do najwyższego udoskonalenia prowadzić. Z tego powodu w projekcje 

do ustawy towarzystwa proponuje wydział udoskonalający, którego by przedmiotem było wszystkie 

stosunki Towarzystwa ulepszyć i udoskonalić: i tak wydział ten zająć by się miał zaprowadzeniem i 

urządzeniem w dobrach Towarzystwa szkółek wiejskich, doświadczeniem różnych istniejących 

zagranicą sposobów urządzania pomyślności ludu wiejskiego i różnych pod tym względem przez 

filantropów przedstawianych systemów, zastosowaniem umiejętności przyrodniczych, chemii, fizyki, 

rzemiosł i.t.d. urządzeniem zakładów dobroczynnych jako to: szpitala, kasy oszczędności, spichlerzy 

gminnych i.t.p. instytucji dla towarzystwa i mieszkańców w dobrach jego pożytecznych. Ku temu 

celowi ofiarowuje projektujący bibliotekę swoją, składającą się przeszło dziesięć tysięcy ksiąg we 

wszystkich oddziałach umiejętności, pragnąc, ażeby zarazem była publiczną w mieście Pińczowie. 

Autor nasz projektu kończy go temi pełnymi uczuć wzniosłymi słowy: „Takiemi celami zając się 

mające Towarzystwo czyliż nie trafi do serca każdego Polaka? Byłże kiedy odłączony interes jego od 

ogólnego dobra? ten charakter nosić na sobie będzie Towarzystwo rolniczo-handlowe. Zyskom jego 

towarzyszyć będzie godne Polaka cnoty: miłość dobra kraju i miłość bliźniego. Te  mówię dwie cnoty, 

wspierane korzyścią przemysłu i pracy, zbliża nas niebawnie do pożądanej pomyślności. Nie będziem 

jej zaś posiadać nigdy, jeżeli  nie rozpoczniemy starać się o nią. Połączone siły najtrudniejsze zwykły 

pokonywać przeszkody, potrzeba tylko dobrej chęci, wytrwałości i wzniesienia się nad wszelkie 

przesądy, uwłaczające możności dopięcia u nas jakiego bądź ważnego celu. Tym przesądem gardząc 

podpisany, używa każdego miłośnika dobra własnego i kraju do połączenia się w przedstawionym 

zamiarze i t.d.  

Projekt do ustawy Towarzystwa był niejako kontynuacją republikańskiego rządu, a to w tym ukrytym 

autora widoku, że Towarzystwo to, stawszy się z czasem   silnym stronnictwem w kraju, mogło 

niepodległość i razem pomyślność odzyskać ojczyźnie. Nie przyszło ono do skutku z braku 

dostatecznej gotowizny, gdyż najwięcej było w hipotecznych aktywach tylko – Dalej, rzecz nowa, 

przesąd, że się u nas nie uda, przesąd powstający poddający w wątpliwość nabycie dóbr tworzyły 

opozycję, które najgorliwsze autora paraliżowały usiłowania tak, iż wykonanie dzieła tego odłożyć 

musiał do sposobniejszego czasu. Projekt ten wszelako nie został bez pożytku dla kraju. Obudził  on 

współzawód i wpłynął na inne pożyteczne zakłady. Miał on w sobie myśl, jak widzieliśmy 

Towarzystwa Kredytowego i Banku Narodowego. Myśl ta została zrealizowana przez zaprowadzenie 

w kraju tych obydwóch instytucji. Nie chcemy twierdzić, ażeby ta sama myśl nie miała być oryginalną 

w ich twórcach i żeby jej sami z siebie powziąć nie mieli, to tylko pewna, że Szaniecki wprzódy na lat 

kilka pierwszy z nią wystąpił publicznie. Rzeczą zaś jest pewną, że towarzystwo wyrobów zbożowych i 

jego olbrzymi zakład młyna parowego w Warszawie przez akcje, które tak wielkie czynił usługi 

rewolucji w czasie oblężenia Warszawy, jest wpływem niewątpliwym z projektu Towarzystwa 

rolniczo-handlowego, czego dowodzą motywy żywcem wzięte z ostatniego. Odważam się nawet 

mniemać, że właściciel Hrubieszowa mógł korzystać z projektu w mowie będącego, gdyż nam się 

zdaje, że data ogłoszenia naszego autora wcześniejsza. Porównanie dwóch tych filantropów bardzo 

jest uderzające. Obydwaj przyszli prawie po równej drodze do znakomitych majątków i jeżeli wieści 

nie mylą, nasz biografowany na drodze podobno więcej prawej i szlachetnej. Tamten wszelako 

posiadał majątek bez długów, ten obciążony znacznemi długami. Tamten opisywał nieszczęścia 

rodzaju ludzkiego, tego rękopisma  przekonywają, że myślał zawsze, rozprawiał i pisał o sposobach 

uszczęśliwienia ludzi. Tam napisał ustawę dla dóbr i włościan Hrubieszowa monarchiczną, ten dla 

dóbr i włościan Pińczowa pod formą Towarzystwa rolniczo-handlowego republikańską ustawę. Ale i 

środki więcej mówią za naszym; tamtemu więcej sprzyjały  okoliczności i szczęście, że bez walki z 



przeciwnościami mógł uiścić i wykonać swoje zamiary. Takich pomysłów nie tworzą wszakże ludzie 

poziomych wyobrażeń. Szanieckiego więc śmiało policzyć możemy do geniuszów twórczych, 

wzniosłych i przedsiębiorczych, co się w politycznym jego okaże życiu, do którego skreślenia nim 

przystąpimy, popatrzym się wprzódy życiu jego prywatnemu, towarzyskiemu i domowemu, które 

najlepszą bywa rękojmią życia publicznego i politycznego zarazem. 

Wspomnieliśmy już wyżej o jego staraniach około rozmiaru i uporządkowania ekonomicznego dóbr w 

celu przysposobienia ich na małe posiadłości do oddzielenia gruntów włościańskich od dworskich 

końcem do wydzielenia każdemu osobnej i uregulowanej posady. Rozmiar ten okazał, iż Szaniecki po 

nabyciu dóbr i po odkupie tych co margrabia dawniej sprzedał, był razem właścicielem ziemi przeszło 

40.000 morgów chełmińskich czyli 90.000 morgów magdeburskich inaczej reńskimi zwanych. Na 

powierzchni tej, podług sporządzonej przez niego statystyki, w 40 wsiach i mieście Pińczowie liczył 

przeszło 16.000 mieszkańców, a w liczbie tych przeszło 4.000 starozakonnych. Gdy zaś z powodu, jak 

się rzekło, ciążących długów te dobra, jako z powodu praw zastawników i procesorów, nie mógł 

bezpośrednio wpływu wywierać na ich pomyślność i socjalne odrodzenie, wpływał przynajmniej 

pośrednio, wspierając ich zapomożeniami, zasłaniając ich od ucisku i wpływając moralnie na ich 

oświecenie. I tak zastał na gromadach przeszło 50.000 długu winnego dworowi. Wszystko im 

darował, procesorom wynagrodził w porachunku. Nowe zapomożenia kazał udzielić wprost na swój 

rachunek. Czyn tak dalece zrobił mu przychylność, że często, wyjeżdżając od którego posesorów, 

czekała na niego gromada w polu, aby mu okazać wdzięczność i wynurzyć swe dolegliwości przeciwko 

posesorom. Razu jednego przepełnieni wdzięcznością, prosili go, ażeby ich przestał zapomagać, jeżeli 

doli ich w inny sposób zaradzić nie może. – „Znam dobroć Pańską dla nas”-rzekli z rozczuleniem – „ 

ale co nam posesor z rozkazu pańskiego da dzisiaj, to nas jutro zniszczy na nowo. Pan się zubożysz, 

nas nie podźwigniesz, a posesor się zbogaci, bo Panu wszystko dubelt rachuje”. – Dowód, jak lud nasz 

poczciwy rozsądny i wdzięczny temu, kto mu dobrze czyni. 

W dobrach niektórych został jeszcze zwyczaj, że ile razy z mniejszej roli, to jest z zagrody, trzeba było 

przenieść włościanina na rolę większą, tak zwaną kmiecą, nie można było tego inaczej wykonać, jak 

tylko gwałtem ruchomość jego i całą rodzinę na wozy dworskie wpakować i przewieść na 

przeznaczone miejsce. Posesorowie tłumaczyli się, że to powszechny zwyczaj, pochodzący z polityki 

samych włościan, ażeby jako przymuszeni mieli prawo do żądań zapomożeń do dworu. Szaniecki 

odpisał na to:  „Nie chce mieć w dobrach moich Afryki, Ziemia narodu wolnego niewolniczymi rękami 

uprawiana być nie powinna. Polityka włościan przechodzi z winy dworu, że onych szlachetniejszych 

pobudek do żądania zapomożeń nie zostawia i do niegodnego zmusza podstępu. Dobro włościanina 

jest dobrem dworu”. Odpowiedz ta stała się głośna, gdyż jeden z posesorów, chcąc ukarać 

nowatorstwo, jak mówił niedoświadczonego dziedzica, zapozwał go za wynagrodzenie szkód za puste 

pole, które, jak utrzymywał, przez zabronienie przymusu obsadzeniami być nie mogły, na dowód tego 

pismo powyższe publicznie przed sądem odczytał. Światły sąd skargę niedorzeczną odrzucił, a 

publiczność okryła wzgardą nieprawych zysków chciwego posesora. Dowód ile postęp socjalny górę u 

nas bierze, skoro tylko śmiało uderza kto na przesądy i zastarzałe karci zwyczaje. 

Znalazł się jeszcze inny posesor, który również we dług dawniejszy, feudalnych zwyczajów na nowy 

rok dla zmiany czeladzi kazał zgromadzić na podwórze dworskie młodzież płci obojej, ażeby z nich 

wybrać najdorodniejszych do służby dworskiej. Dowiedziawszy się o tym Szaniecki, napisał do niego  

co następuje: „Prawo Kunicy (droit de seigneur) w wieku XIX jest tylko znane z czasów feudalnych. 

Wznawiać je byłoby to rzucać cień na stopień cywilizacji narodu naszego, który się szczyci się zawsze 



polityczną wolnością, ma przeznaczenie być jej obrońcą, a nie uwłóczycielem. Polak, kochając 

wolność niewolnikami otaczać się nie powinien. Przymus do służby w mych dobrach, jako prawom 

krajowym i memu sposobowi myślenia przeciwny, nigdy tolerowanym nie będzie. O czym jako wójt 

gminy gromadę objaśnić, zastępcy memu poleciłem”. 

Objaśnić tu należy, iż Szaniecki jako znawca praw krajowych i ducha konstytucyjnej wolności, 

wiedząc, że każdy włościanin, jak każdy inny obywatel, ma bezpośrednią opiekę w prawie i że dawną 

pańską protekcją i łaska jest dziś niepotrzebna, nie chciał jej sobie przywłaszczać. Czując jednak, na 

jakie nadużycia prostota włościan z braku oświaty jest wystawiona, i pragnąc prawdziwie być im 

pożyteczny, postarał się z rządu o tytuł generalnego wójta gmin w dobrach swoich, ażeby już nie jako 

prywatny, z tytułu jego dziedzic, pan, lecz jako urzędnik z ramienia bronić ich miał prawo. O tym 

znaczeniu i różnicy sam włościan objaśniał, nauczał i do poznawania godności wolnego człowieka 

sposobił.  

Znając, że sukmana i nazwisko wielki wpływ wywierają na cywilizację i podniesienia ducha wolności, 

jak niemniej , że często bywają do promocji przeszkodą, zachęcał się podług nowego kroju. Nie żeby 

naśladować kosztowność, ale wzór. „Choć nie takim workiem, byle takim wzorkiem” zwykł był 

mawiać żartobliwie. Nazwiskom: Wilk, Zając, Gruszka, Wróbel i t. p. radził przybierać zakończenia 

więcej w cywilizowanych klasach używane: Wilczyński, Zajączkowski i t. p. Instruował nawet 

plebanom, ażeby w metrykach zakończenia podobne upowszechniali. Gdy dobra Chotów w 

Kaliskiem, przez sukcesję na żonę jego spadłe, obejmował w posiadanie i gdy mu gromada przez 

ekonoma przedstawiona została, pytał się o nazwiska każdego gospodarza, a gdy mu przedstawiono 

gospodarza nazwiskiem zwierz, rzekł z uśmiechem „pragnę w mych dobrach mieć za sąsiadów ludzi, 

proszę więc gromadę, ażeby zacnego gospodarza nie Zwierzem, lecz Zwierzyńskim nazywała”. Zmiana 

ta przypadła szczególniej do  smaku młodzieży i widać było i widać było, jak pod tą zmianą garneli się 

zaraz do nauki czytania i pisania, oraz jak  wielu pomagało do żeniania i do dalszej promocji. Miejskie 

panny nie byłaby szła za Wilka w sukmanie , lecz poszła chętnie za p. Wilczyńskiego w surducie. 

Domownicy Szanieckiego , mając siebie za ludzi wolnych i cywilizowanych, z politowaniem patrzyli na 

służących w liberji, nazywając ich niewolnikami pańskimi. Unikali oni również ich towarzystwa, jak ich 

nałogów, i starali się odróżniać najlepszą konduitą w postępowaniu swoim, naśladując pilnie życie 

wzorowe gospodarstwa swego. 

             Do mieszkańców miasta swego Pińczowa zwykł był mawiać: „Jestem wam równy współobywatel i 

burmistrz miasta mojego może mnie wsadzić do kozy, jak was każdego, gdybym przeciw policyjnym 

wykroczył przepisom”. Miasto to nie miało żadnych funduszów, ani klasy miejskiej. Podług 

postanowienia rządu, miasto takie  mogło być zamienione na gminę wiejską  i być rządzone przez 

wójta na przedstawienie dziedzica. Obywatele miasta, dawniej mieszczanie zwani, odrabiali jeszcze 

dworowi pańszczyznę 300 dni na rok do zbioru siana. Wszelkie szynkowanie trunków, jako to: wódki, 

piwa, araku, wina, miodu a nawet śledzi, ryb i soli, mydła, świec i t. d. wszystko to było monopolum, 

lub ulegało opłatom i konsensom dworu tak dalece, że i nawet i mleć nie było wolno gdzieindziej, jak 

w dworskim młynie. Nasz nowy dziedzic wszystko to – oprócz tylko jednej propinacji wódki i piwa, 

które na zaspokojenie wierzycieli przeznaczone być musiały – zniósł i w inny sposób urządzone na 

dochód kasy miejskiej odstąpił, ugruntowawszy w ten sposób urząd municypalny od dworu 

niezawisły. Starozakonni, którzy 2/3 miasta, z liczby pięciu tysięcy mieszkańców, składali, płacić 

musieli różne podatki, jako to od cmentarza od potwierdzenia rabina i inne pomniejsze daniny w 

prezentach na święta i t. p.- wszystko to nasz liberalny dziedzic zniósł, a nawet sztukę gruntu na nowy 



cmentarz bez żadnej rocznej opłaty podarował . Tym sposobem dobro materialne miasta 

polepszywszy, nie zaniedbywał zając się również i dobrem moralnym, rozkrzewiając oświatę i 

przemysł. Dawniej istniała tu szkoła z trzech klas złożona i to zaraz akademią zwana. Lecz już nie 

zastał jej nie zastał nasz dziedzic. Jeden z Paulinów miejscowych, którego imię godzi się wymienić ks. 

Bazyli Kowalski otworzył początkowo szkółkę elementarną w klasztorze którą później rząd na 

podwydziałową zmienił. Dziedzic uspokoiwszy się nieco z wierzycielami, zajął się teraz z całą 

usilnością , ażeby szkołę tę podnieść do stopnia szkół wojewódzkich. Istniała już jedna w stolicy 

województwa: w mieście Kielcach , i tylko o pięć mil od Pińczowa co tym trudniejszym czyniło 

przedsięwzięcie, lecz właśnie dla naszego przedsiębiorczego umysłu tym powabniejsze. Jedzie do 

Warszawy, bierze ks. Kowalskiego z sobą. Układają plany, chodzą po urzędnikach Komisji oświecenia i 

do ministra. Dziedzic ze swej strony czyni ofiary. Z biblioteki swojej przeznacza 3000 książek na 

założenie biblioteki szkolnej i zapisuje 6000 złp. kapitału z przeznaczeniem procentu rocznego na jej 

powiększenie. Przeznacza ze zbiorów swoich ryciny, numizmaty, mineralogiczne dublety, instrumenty 

fizyczne i t. p. na założenie gabinetu szkolnego. Zapewniając w dalszym ciągu obfitsze uposażenie za 

pomnożeniem własnej fortuny. Usiłowania te po wielu trudnościach odniosły na koniec pomyślny 

skutek. Sześć  klas z tytułem szkól wojewódzkich zatwierdzone. Ks. Kowalski ich rektorem, a Szaniecki 

prezesem dozoru szkolnego, zanominowani zostali. Lecz nie tu koniec starań o rozkrzewienie oświaty 

naszego liberalnego dziedzica. Szkoły włościanie i żydzi byli zawsze rozmyślań jego przedmiotem o 

których najczęściej rozprawiał, kładąc je za podstawę przyszłej pomyślności narodu – o czym przy 

jego politycznym życiu mówić więcej mieć będziem sposobności. Mając już szkoły wojewódzkie i 

oprócz tego szkołę elementarną z udoskonalona metodą Lankastra, Pastallocego i Oliwiego, myślał 

teraz o szkołach wiejskich. Miał w dobrach swoich cztery parafialne kościoły, zapisuje na dobrach 

przy każdym procent od 6000 złp., mórg gruntu na ogród i hodowanie drzew owocowych oraz 

deputat w zbożu i drzewie i nauczyciela, a pomnąc, że nauczycielem może ks. Wikary, lub organista, a 

pleban dozorcą, oświadczył im, iż przez wzgląd na to pragnie, ażeby uposażenie kościelnych 

funduszów przy zmianie dziesięcin znacznemu uszczerbkowi nie podlegało. Jakoż z pomiędzy 

układów o dziesięciny kościoły w dobrach Szanieckiego najkorzystniej wyszły przy tej wielkiej w kraju 

operacji. Tę samą korzyść zachował plebanom co do kościelnych gruntów, przy regulacji 

ekonomicznej swych dóbr i separacji posiadłości plebańskich czynią dal plebana i co do ilości i co do 

jakości zawsze korzystniejszą. Nie zapomniał na koniec i o szkole dla płci żeńskiej w Pińczowie. 

Pragnął, aby zakonnice zająć się i tym mogły. Lecz przyszły w tym trudności . Korzystając więc z 

poznania się z godną tu wspomnienia Panią Bocquet z domu de Rochetin, osoba posiadająca wysoką 

naukę i talent jej udzielania płci swojej , skłonił się do założenia pensji w Pińczowie, dopomagając do 

wybudowania takowego na ten cel domu i ogrodu. Pensja ta do takiej wzrosła renomy że wizytator 

szkół z Warszawy porównał ją z najpierwszemi w stolicy. 

Dla ułatwienia komunikacji handlowej i naukowych postarał się Szaniecki u rządu o zaprowadzenie 

ekspedycji pocztowej, której tu dotąd  nie było. Za jego staraniem stanęła tu stacja z koni ze stad 

królewskich. Skłonił lekarza biegłego z Warszawy i ułatwił mu pomoc co do osiedlenia się tutaj . Robił 

starania do zaprowadzenia jarmarków miejskich na konie, które później rząd w mieście Jędrzejowie, 

jako rządowym, zaprowadził, zaprowadził. Gdyw ład zew wojewódzkie  z Krakowa wynieść się miały, 

Szaniecki czynił jak najusilniejsze starania ażeby miasto Pińczów jako najwięcej w środku 

województwa położone na stolicę województwa było wybrane, ofiarują wszelką bezinteresowność w 

zamianie na inne dobra rządowe. Już przez ministra spraw wewnętrznych przygotowany na ten cel 

dekret, wzięty był na radę administracyjną, gdy znów przychylność dla miast rządowych acz wiele 



mniej dogodnych przeważyła za Kielcami szalę. Nie przestał wszelako walczący ciągle z 

przeciwnościami nasz dziedzic stara się o pomyślność miasta tego. Zamyślał o założeniu tutaj drukarni 

i towarzystwa naukowego pragnąc znaczną bibliotekę swoją uczynić dla ogółu pozytywną ale już o 

tym projekcje Towarzystwa rolniczo-handlowego mówiliśmy. Wśród takich działań praca nad dalszym 

projektem względem ulepszenia stanu dóbr i ich mieszkańców wypowiedzenia mu wreszcie pozostała 

walka (… ) pretendentów do następstwa majoratu, który istnieć przestał. Syn magnata który podpisał 

by z Margrabia Myszkowskim transakcję otrzymał przeszło trzy miliony złp. tytułem wynagrodzenia za 

mniemane swe ewentualne prawa doszedł do lat i niesłychany w dziejach sprawiedliwości wytoczony 

proces w celu obalenia jak już wyżej mówiliśmy wszystkich aktów i czynności prawnych które od lat 

kilkunastu pomiędzy margrabią, Szanieckim i tysiącem innych osób w interesach tych pozachodziły. 

Trzy tomy istnieją drukowanych w tej mierze przez Szanieckiego „Rozprawy nad sprzedarza dóbr z 

ordynacji Myszkowskich” a więcej niż drugie tyle drukowanych obron sądowych. Sprawa ta nie tylko z 

wielkości przedmiotu, nie tylko z licznych interesów i osób, nie tylko z ważnych kwestii prawnych, ale 

nadto wystąpienia na scenę dwóch sprzecznych opinii, to jest przesądów feudalnych z 

wyobrażeniami wieku teraźniejszego, czy mówiąc technicznie, wystąpiła na plac walka zacięta 

arystokracji przeciw demokracji. Obaj zapaśnicy niepospolitych zdolności mierzyli swe siły, dowcip i 

naukę. Tamta strona ufała swojemu znaczeniu, wpływowi, a nawet śmiało z przekonaniem rzec 

możemy, tajemniczym intrygom i przekupstwom. Szaniecki ufał prawu i dobrej sprawie. Szedł 

odważnie i walczył mężnie. Pisma jego drukiem ogłoszone zjednały mu reputację biegłego i uczonego 

prawnika, a zarazem prawego człowieka i obywatela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Klementyna z Tańskich Hoffmaniowa (1798-1845) pedagog, pisarz. 

Urodziła się w rodzinie średniozamożnego szlachcica Ignacego Tańskiego, - sekretarza w 

Departamencie Spraw Zagranicznych Królestwa Polskiego oraz Marianny, córki warszawskiego 

lekarza nobilitowanego w  1775 r. Po upadku powstania kościuszkowskiego 1794 roku rodzina 

zubożała. Jeszcze w jej trakcie insurekcji jej ojciec utracił majątek i urząd, zaś śmierć ponieśli jego 

oboje rodzice. Klementyna do czwartego roku życia wychowywała się pod opieką rodziców w 

dzierżawionym przez nich majątku Wyczułki pod Sochaczewem. Rodzice przenieśli się następnie do 

Puław, gdzie ojciec pełnił funkcję sekretarza księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, Klementyna 

została natomiast powierzona pod opiekę krewnej ojca Anieli ze Świdzińskich Szymanowskiej, 

starościny wyszogrodzkiej, w majątku Izdebna w powiecie błońskim. Odebrała tam 

tradycjonalistyczne wychowanie. Według ówczesnej mody panującej pośród ziemian, wychowywano 

ją na wzór młodych panien -  w kulturze języka francuskiego. Jak sama napisała o tym Klementyna 

przez całe dziesięć lat miała w swych rękach zaledwie dwie, trzy książki o poważnej treści, w języku 

polskim. Po nagłej śmierci ojca w 1825 r., w wieku 13 lat matka odebrała dorastającą córkę i wraz z 

nią przeniosła się do Warszawy, gdzie żyła ze skromnej pensji. Marianna Tańska zwalczała u córki 

wpływy sentymentalizmu, będącego wynikiem romansowej literatury francuskiej, wprowadzając ją w 

życie praktyczne.  Towarzystwo przyjaciół matki biskupa Jana Pawła Woronicza i księdza M. 

Wyszkowskiego oraz wiersz Kazimierza Brodzińskiego Żal za polskim językiem wzbudziły u 

Klementyny zainteresowanie polszczyzną i jej literaturą. Z kolei wychowanie młodszej o 6 lat siostry 

Marii oraz obserwacja dzieci z otoczenia zrodziły w niej zamiłowania pedagogiczne. W swoim 

debiucie literackim Pamiętniki o dobrej matce z 1819 r. przedstawiła swoje nowatorskie spojrzenie na 

problematykę wychowania i edukacji kobiet w Polsce. W dziele tym połączyła postulat poszerzenia 

zakresu wiedzy wśród kobiet z tradycyjnym spojrzeniem na ich społeczną rolę. Rysem naczelnym 

książki jest walka z cudzoziemszczyzn, pielęgnowanie i ochrona polskości. Ten patriotyczny wymiar 

dzieła zjednał jej popularność zarówno w starym jak i nowym pokoleniu czytelników. Swoją  

koncepcję ekonomiczno-wychowawczą kontynuowała w trzy-tomowym dziele Amelia Matką. Kolejne 

jej utwory adresowane były do dziecięcego czytelnika: Powieści moralne dla dzieci – (1820 r.), 

Wiązanie Helenki, Druga książeczka Helenki (obie z 1823 r.). Stanowiły one kilku stopniowy kurs 

czytania dostosowany do etapów rozwojowych dziecka. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa jest 

twórczynią pierwszego polskiego czasopisma dla dzieci „Rozrywki dla Dzieci”. Pismo wychodzące co 

miesiąc w latach 1824-1828 stawiało sobie za cel wychowanie dzieci na dobrych Polaków. Do jego 

stałych działów należały: wspomnienia historyczne (biografie, opowiadania historyczne, opisy kraju z 

uwzględnieniem folkloru i zabytków), wyjątki służące do ukształtowania serca i stylu (teksty pisarzy 

staropolskich), powiastki moralne oraz dział przeznaczony dla wychowawców(m.in. Listy matki o 

wychowaniu córek swoich, Listy brata do siostry o języku polskim).  W każdym numerze pisma starał 

się wzbudzić w czytelnikach ochotę do czynów szlachetnych, przedstawiała życiorysy ludzi zacnych i 

godnych naśladowania. Na łamach Rozrywek dla Dzieci opublikowała swe dwie najlepsze powieści 

historyczne: Listy Elżbiety Rzeczyckiej (1824 r.) oraz Dzienniki Franciszki Krasińskiej (1825 r.). 

Klementyna Tańska jest uznawana za pierwszą Polkę utrzymującą się z pisania -  Oprócz prowadzenia 

działalności publicystycznej sprawowała  również wiele znaczących funkcji. Była m.in. wizytatorką 

dwóch warszawskich szkół i dwóch pensji dla dziewcząt w 1825 r., wykładała „nauki obyczajowe” w 

tzw. Instytucje Guwernantek w 1826 r.,  w tym samym roku Feliks Bętkowski oraz Fryderyk Skarbek 

zgłaszają jej kandydaturę na członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wniosek został jednak odrzucony 

ze względu na jej płeć. W 1828 r. zaprzestano wydawania Rozrywek dla Dzieci na skutek szykan 



cenzury. W początkach 1829 r. wyszła za mąż za znanego historyka i publicystę Karola Hoffmana 

(1798-1875), radcę prawnego Banku Polskiego którego  poznała 7 lat wcześniej. Mimo sceptycznego 

podejścia do powstania listopadowego, była jedną ze współzałożycielek Związku Dobroczynności 

Warszawianek, który m.in. organizował służbę w lazaretach. W listopadzie 1831 r. podąża za mężem 

przebywającym wówczas jako agent emigracyjnego Komitetu Narodowego Polski we Frankfurcie nad 

Menem. Kolejno zamieszkiwali we Wrocławiu, Dreźnie, by wreszcie po wydaleni przez władze 

saksońskie w 1832 r.  osiąść w Paryżu.  Klementyna kontynuowała tam pracę pisarską. Spod jej pióra 

wyszły wówczas liczne utwory dydaktyczne i religijne powstałe pod wpływem francuskiej myśli 

pedagogicznej, kładącej szczególny nacisk na znaczenie etyki i psychologii w procesie 

wychowawczym. Powstały tam również powieści obyczajowe Karolin (1838 r.) i Krystyna (lata 1839-

1840). W latach 1835 – 1841 napisała powieść historyczną Jan Kochanowski w Czarnolesie. Jej 

pamiętniki pisane od 1818 r. ukazały się dopiero po jej śmierci autorki. Pomimo licznych starań nie 

udało jej się założyć prywatnego zakładu wychowawczego. Umarła na raka piersi w 1845 r. 

Pochowana ją na cmentarzu paryskim Père-Lachaise, zaś serce pisarki spoczęło na Wawelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klementyna Hoffmanowa, Opis różnych okolic Królestwa Polskiego, tom 5, Wrocław 1833 

16 maja (1827) w Brześciu 

Str. 236-249(…)W tej wiosce pod Pińczowem, gościemy dzień drugi, jutro w dalszą ruszamy podróż. 

Droga z Kielc dotąd wcale piękna, ale niegodziwa: ani nie pojmuje, co się tu dziać musi na jesień i 

wczesną wiosnę. Tu jadąc nie można by ciągle pisać, a nawet i pisać, bo miejscami tylko piasek, a 

zresztą tylko doły i góry. – Goszcząc tu dzień drugi, staram się tu chwycić szczegół jaki do zapisania, 

najwięcej mi mówiono o Busku, jest to narodowe miasteczko stąd niedaleko: samo bardzo dawne, bo 

jeszcze w 1200 roku założono nim klasztor PP. Norbertanek, ale niedawno wsławione wodami słono-

siarczanemi. Maja to być kąpiele ledwie że nie cudowne, wszystkie własności wody morskiej 

zawierają w sobie, i nad podziw skutecznie działają na artretyczne bóle, reumatyzm, i na tak zwane 

skrofuliczne choroby, tyle że dziś zagęszczone. Wiele rodziców wozi tam i posyła dzieci, wiele osób 

zjechać się ma lata, sławny Malfatti16 z Wiednia kilku rodzinom niemieckim używać tych kąpieli kazał, 

życzeniem jest tylko powszechnem, ażeby rząd zwrócił na Busko ojcowskie i troskliwe oko: ażeby 

chorzy i słabi mogli tam znaleźć wygodę dla nich koniecznie potrzebną, której dotąd nie mają wcale; 

drożyzna nawet jest tak wielka i domostw tak mało, że niektórzy dukata na dzień za mieszkanie płacić 

muszą. – Coraz więcej się przekonywam, że natura nie była dla naszej Polski macochą; i u nas są 

wszędzie rozlane macierzyńskie jej dary... Przypatrywałam się także ludowi wiejskiemu w tych 

stronach, obchodzić on jednak każdego powinien składa tak znaczną część ludności, tak wielką jest 

gałęzią ogromnego ludzi szczepu, że ci nawet, którzy się wielkim światem zowią, bardzo mali przy nim 

w liczbie; wiesz też dobrze, kochana Anielko, że gdziekolwiek jestem, zwracam zawsze nad lud wiejski 

uwagę; najpowabniejsze okolice, zawsze bym rada odkryć mieszkańca, z nim się rozmówić, widzieć 

szczęście jego; bo człowiek przede wszystkim szuka brata swego, i nie dość mu na pięknej natury 

obrazach, kiedy tego, który   celem i ozdobą, w pomyślnym stanie nie widzi. Nie miałam tej pociechy z 

Kielc jadąc, lud chociaż dorodny, zdawał mi się bardzo ubogo ubrany, a widok mieszkań jego, tych 

nieszczęsnych dymnic, ranił mi serce. Prawie nigdzie nie widziałam kominów; wszędzie dym nie ma 

dla siebie otworu, napełnia izbę całą, wszystko smoli i czerni, i wychodzi jak może okopconym 

dachem, drzwiami, oknem. Aż mnie gryzie w oczy na samą myśl o tych chatach zadymionych, 

ciemnota jest też tu kalectwem bardzo pospolitem, osobliwa ta, którą kurzą ślepotą zowią; dotknięte 

nią osoby, nic nie widzą, skoro słońce zajdzie; a przykład jednych, nic drugich nie uczy; nie chcą nawet 

tych samych przypisywać smutnych skutków prawdziwej przyczynie; owszem mają w dymie 

upodobanie, że kiedy, stosownie do dobroczynnych rządu nakazów, który właściciel w nowem 

domostwie komin murowany im wystawi, zatykają jak najszczelniej otwór, żeby dym ulubiony 

rozchodził się po izbie i ciepło wraz z nim nie uciekało. „Tak Ojcowie nasi żyli - mówią – tak my 

urodzili się i wyrośli. A dobre jest i było!” O nieszczęsne przesądy ! niepojęte w zadawnionej 

ciemnocie upodobanie ! jakże jeszcze mało posunięta między wieśniakami naszemi oświata ?.. Ale 

                                                           

16Johann  Malfati (12 VI 1775 Lucca, †12 IX 1859 Hietzing) Włoski medyk, nadworny lekarz cesarski. Studiował 

medycynę w Bolonii i w Padwie. Praktykował początkowo w głównym szpitalu w Wiedniu. Szybko zdobył wielką 
renomę. Wiele znanych osobistości zasięgało jego konsultacji, m.in. Beethoven. Był też ceniony jako wpływowy 
znawca i mecenas sztuki.  

 

 

 



czemuż im się dziwię ? Czyż podobnych uprzedzeń i u wyższych znaleźć nie można ? Nie boiż się 

panicz dumny, ażeby, gdy gmin umiejętnym będzie, jego szlachecki rozum nie uleciał ? Nie boisz się 

autor, żeby drugi w sławie urośnie, jego z dymem nie poszła ? Nie boiż się jedna panna, kiedy drugie 

w stan małżeński wchodzą, żeby mąż dla niej przeznaczony nie znikł ? Nie boiż się .... ale dosyć tych 

przykładów, podobno wiek, naród każdy, również jak i człowiek, ma swój przesąd, które by snadnie 

do dymnic tutejszych zastosować można.  

17 maja w wieczór, w Skalbmierzu 

Otóż dopiero dziś poznałam, co to jest krakowskie ? Tak pięknych okolic jeszcze nigdzie nie widziała. 

Słusznie też dopiero za Nidą lud tutejszy prawdziwie krakowskie naznacza; to zupełnie kraj inny; już 

ani czytać, ani pisać nie mogłam, ani na złe nie zważałam drogi, tylko patrzyłam ciągle, to prawo, to w 

lewo a wszędzie nadobne i coraz nowe przedstawiały widoki. Tu ciągły i sterczały góry różnego 

kształtu, rozmaitej wysokości, jedne bliżej, drugie dalej, trzecie u samych obłoków; te piaszczyste lub 

wapienne, tamte gęstą trawą odziane; inne znowu zagonami zbóż rozmaitych jakby kobiercami 

ozdobione, albo też uwieńczone drzewem. Tu rozłożona była obszerna dolina, nie jednym 

strumieniem przecięta, ożywiana nie jedną wioską, nie jednym gajem zielona. Tam znowu las gęsty i 

ciemny, zdawał się od wieku dla dzikiego tylko dostępny zwierza: tu okazywała się z dala wąska nad 

brzegiem przepaść, albo ciasną wśród wąwozu drożyną. Już tam niepodobna by przejechać ! 

Mówiliśmy, a wnet wjeżdżaliśmy na nią, i zajęte pięknością widoków, na myśl nam nie przyszła jaką 

bądź trwoga. Bo do tych wszystkich powabów łączył się jeszcze czas najmilszy; powietrze wieczorne 

chłodne i ciche, słonce nad zachodem jasne rzucające światło, a nie gorące, harmonia wiosenna i 

wiejska, gdyż słowiki, skowronki, makolągwy, sikorki i inne ptaki mieszały śpiewy swoje z odgłosem 

fujarek. Widziałam nie jednego pastuszka, jak bydła pilnując siedział, na krawędzi wysokiego wąwozu, 

w czerwonej krakowskiej czapeczce i dął w świeżo ustrugane muzyczne narzędzie. Może przed 

godziną – myślałam sobie - gałązka liściem okryta, zieleniła się w milczeniu na macierzystym konarze, 

a teraz ścięta i wydrążona, głośne tony wydaje... Podobnie sława z ludźmi czyni; nie jeden głośny po 

niedoli i zgonie. 

A przez dzisiejsze po obiedzie, nie tylko nas zajmowały piękności przyrodzenia, (które ile są 

zachwycające w istocie, tyle czcze i nieodpowiednie w opisie) zatrzymaliśmy się w Pińczowie i 

Młodziwie, badając tam jak i wszędzie i gmach i ludzi. – Pińczów miasto prywatne, leży nad Nidą jest 

to śliczna, choć niezbyt długa w swoim biegu rzeka; bo wychodzi z łona ziemi w Mokrsku, a już pod 

Korczynem łączy się z Wisłą, byt i imię tracąc; podanie miejscowe niesie, iż dawnemi czasy płynęła 

sobie skromnie bez nazwiska; ale niedaleko jej wesołych brzegów, mieszkała piękna i tkliwa dziewica; 

Nidy imię nosiła; pokochał ją rycerz mężny Olbromem zwany, i Nida oddała mu chętnie niewinne 

serce, przyrzekając oddać wkrótce i rękę. Lecz rycerz mógł być mężnym, ale stałym nie był; wnet 

powabniejszą od narzeczonej wydała mu się płocha Zedzilia; ujarzmiony jej wdziękami, tkliwą Nidę 

opuścił; słaba, choć stała kochanka, nie mogła ani przeżyć tego ciosu, ani pozbyć się miłości; 

słowiańska Stafo, rzuciła się w nurty sąsiedzkiej rzeki, i w niej koniec życia i cierpień znalazła. Lud 

okoliczny, ujęty tą smutną przygodą, uwiecznił pamięć dziewczyny, zowiąc jej imieniem rzekę, w 

której utonęła. Niewiem czy to z tej, czy innej przyczyny, wpatrywałam się w czyste wody Nidy, jak, 

gdyby sądziła, że mi przyniosą piękne ciało zdradzonej dziewicy. Lubię niezmiernie dawne podania 

czy to prawdziwe, czy bajeczne: one życie przedmiotom nieczułym nadają; szczerą ma wdzięczność 

dla tych, co je wygrzebią, i bardzom rada, kiedy i mnie coś takiego odkryć się zdarza. 

Z równą pilnością, choć z mniejszym wdziękiem, patrzyłam na Pińczów; choć nie bardzo osobliwe to 

miasto, zwłaszcza ze w niem żydów drugie tyle, co chrześcijan; ale zawsze zdobi piękne położenie, a 



pamięć przeszłości ceny dodaje. To miejsce głośnie niegdyś było; założył Pińczów Oleśniccy i do nich 

przez długi czas należał. Sławny za Władysława Jagiełły, Zbigniew biskup krakowski i kardynał, wstawił 

tu kościół i klasztor OO. Paulinów; ale za Zygmunta Augusta rodzina ta odstąpiła od wiary ojców, i 

złączyła się z różnowiercami. Mikołaj Oleśnicki, dziedzic ówczesnego Pińczowa, dał tu przystanek 

Stankarowi, sławnemu w ów czas nowych zadań stronnikowi, a za jego naleganiem, oddaliwszy z 

klasztoru i kościoła OO. Paulinów, na schadzki jego zwolenników przeznaczył. Tu, w roku 1555 

odprawił się pierwszy zbiór polskich różnowierców, tu oni pismo święte na ojczysty język przełożyli; 

przykład, który potem przyszedł z druku w Brześciu litewskim, nakładem Radziwiłła Czarnego; tu 

zgoła, prawdziwy był prawdziwej wiary przytułek, dopóki Myszkowski, biskup krakowski nie nabył 

Pińczowa od Oleśnickich; wtedy różnowiercy przenieśli się do Rakowa, a Zygmunt Myszkowski, 

dziedzic biskupa, marszałek koronny, który wysłany do Zygmunta III, po Konstancję, córkę Cesarza 

niemieckiego, zaślubił ją imieniem monarchy, otrzymał, przywilej ordynaci, czyli margrabstwa na 

Pińczowie. Był Pińczów w rękach Myszkowskich, dopóki nie wygasły obie linie męskie; wtedy to 

ordynacja weszła przez córki w dom Wielopolskich, który dotąd się szczyci Zamek Pińczowski, 

założony przez sławnego Zbigniewa z Oleśnicy, miał być bardzo wspaniały; były w nim piękne pokoje, 

marmury, malowidła łaźnia, wznosił się na górze, również, jak i w sąsiedztwie, winnicami pokrytej, 

panował miastu, a widok z wież jego tak rozległy, iż Kraków dobre oczy dostrzec mogły; w nim Jan 

Kazimierz, w czasie nieszczęsnej ze Szwedami wojny, pierwsze nowiny pomyślne odebrał. Dziedziczka 

Pińczowa margrabina Wielkopolska, przed dwudziestu kilku laty, rozebrać nakazała ten zamek, i 

wystawiła sobie pałacyk w nowym guście pod górą, który jeszcze stoi. – Kościołów jest tu dwa, o 

zniszczona kaplica św. Anny na górze, skąd widok przepiękny. Nigdziem jeszcze nie widziała figur i w 

Pińczowie i okolicach jego; czyby katolicy za powrotem swoim do tego miejsca chcieli licznemi 

dowodami odniesione zwycięstwo i różnice wyznania okazać ? Czy też to owoc nabożeństwa 

późniejszych czasów ? Tego nie wiem, ale to wiem, że tych figur jest nadto, bo niektóre straszne. 

Może o milę od Pińczowa, jest wioska Młodzawa, głośna w okolicy kościołem, gdzie jest wielbiony 

obraz cudowny Matki Zbawiciela. Kościół ten nie stoi przy drodze, dlatego do niego iść trzeba pod 

górę, ale nie żal trudów. Bardzo jest piękny i wspaniały; cały z gruzu; ma smakowitą facjatę, którą 

zdobi pięć figur kamiennych. Psuje tylko ogólny widok dzwonnica brzydka i ciężka, przez wiele 

nabożeństwa, ale żadnego gustu nie mającą, w 1779 roku zbudowana, jak świadczy napis – Widząc 

niedaleko kościoła, plebanię porządną, ogródek starannie utrzymany, ośmieliliśmy się wezwać 

duchownego tych miejsc pasterza - przyszedł, a z uprzejmością polską oprowadził nas po kościele, i 

udzielił żądanych szczegółów. Kościół ten wystawiony był, niema i stu lat, przez Myszkowskich, w 

miejscu starej kaplicy, na uczczenie wspomnianego obrazu; ten obraz jest w wielki ołtarzu, podobny 

do wszystkich tego rodzaju. Prócz tego jest ołtarzy osiem; malowania wydały mi się wcale nie złe, św. 

Jan każący na puszczy, i obraz trzeci od wschodu po prawej ręce, który wielkie na mnie uczynił 

wrażenie. Jest to św. Walenty, w czasie morowej zarazy podający komunią umierającej kobiecie, 

która na pół leż, wśród ludzi albo już umarłych, albo konających; postawa, niemoc tej kobiety, 

okropna barwa śmierci na twarzy i całej osobie rozlana, jedno dziecię umarło koło niej, drugie jeszcze 

zdrowe, którego trzymać nie ma siły, ale przynajmniej ręka na niem położyła; a nade wszystko wyraz 

świętego pragnienia, usta na wpół otwarte, głowa podniesiona, wzrok wlepiony w podawany jej 

przez kapłana pokarm życia; wszystko to silnie przemawia, i widzę jeszcze ten Obra przed sobą. – 

Wróciwszy kościoła, zmęczona przechadzką, chciałyśmy się czem posilić i ochłodzić; a widząc przy 

drodze dwóch ludzi przybijających łaty na dach nowej chaty, spytałyśmy się, czyby nie można dostać 

gdzie śmietany ? – Wybiegła natychmiast z chaty dorodna i młoda kobieta; miłemi słowy, miłem 

uśmiechem nas witała, ten uśmiech odkrył dwa rzędy zębów nadzwyczajnej białości; ale nas 



rozśmieszyła jej twarz i odzież zupełnie gliną zwalana, im podobnież ręce „Wybaczcie Jmościulki – 

wyrzekły wtedy – ale oto mój, z bratem kończy chatę na łeb na szyje, bo nie ma gdzie mieszkać, a ja 

pomagam, mu jak mogę, i wylepiam ściany. „Niech Jmościulki wejdą przez łaskę swoją i zobaczą, jakie 

będzie walne domostwo. Matka wnet śmietany przyniesie” – Weszliśmy; pan żaden, widząc 

wspaniały swój pałac przy ukończeniu, nie mógłby go z większą pokorą radować. – A komin ? – 

Spytałam się skwapliwie; wszak dymnicy u was nie będzie? – „ doradzają nam dymnicę sąsiedzi – ale 

pono wyprowadzimy komin, jak się należy „– Tu zaczęłyśmy utrzymywać ją jak najwymowniej w tym 

zamiarze, przedstawiając wszystkie złe dymnic skutki, i obiecała święcie, że komin będzie. Wyniosła 

nam potem przed chatę miskę wyborniej śmietany, a gdy do pożegnania przyszło, prosiła usilnie, 

żeby jej nigdy nie mijać, przejeżdżając: „N Jmościulki pamiętają, chata nowa przy samej drodze, św. 

Wincenty przed chatą a w chacie Gandarzyna”. Jeślibyś kiedy przejeżdżała przez Młodzewę, kochana 

Anielko, wstąp do tej chaty, zobacz czy nie ma dymnicy i powiedz mi o Skalmierzu, gdzie dziś 

nocujemy, chyba z Koszkwi co napiszę; spodziewamy się tam stanąć jutro na południe; już było 

dobrze ciemno, gdyśmy przyjechali, nic więc nie widziałam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Julian Albin Moszyński (1809-1857) lekarz. 

Urodził się 1 marca 1809 r. w rodzinie Jana Moszyńskiego i Marii z Sadowskich, w majątku Cisów 

należącym do hrabiego Karola Brzostkiewicza. Ojciec Juliana umarł wcześnie, wychowaniem piątki 

dzieci zajmowała się matka. Po ukończeniu gimnazjum w Białymstoku, zapisał się na wydział lekarski 

Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. Studia dokończył w Cesarskiej Wileńskiej Akademii Medyko 

Chirurgicznej (Po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego) uzyskując stopień lekarza I klasy. W 

Poniewieżu odbył dwuletnią praktykę lekarską. W celu poszerzenia swej wiedzy medycznej wyruszył 

w podróż do Niemiec. Przez Białystok, Warszawę i Poznań dotarł do Berlina, w którym uczęszczał na 

wykłady, interesując się szczególnie położnictwem. Zwiedził następnie Witenberg, Hellę, Drezno, 

Freiburg, gdzie szczegółowo badał i opisał miejscowe kopalnie. Później udał się do Karlowych Warów, 

Mariańskich Łaźni i Cieplic,  gdzie dokonał oceny wód mineralnych wskazując w jakich 

dolegliwościach mogą być używane. Uczęszczał na wykłady medyczne prowadzone na Uniwersytecie 

Praskim, poznał tam również wybitnego słowianofila Wacława Hanke. Do Wilna powrócił przez  

Kraków, Busko. Opis tej trwającej dwa lata podróży, ogłasza później w: Podróży do Prus, Saksonii i 

Czech, odbyte w r. 1838 i 1839. Zamieszkał na stale w Wilnie, rozpoczynając tam egzaminy 

doktorskie. Stopień doktora medycyny otrzymał w 1841 r. W tym samym roku rozpoczął karierę w 

służbie rządowej jako lekarz w pierwszym przytułku dla dzieci w Wilnie. Pięć lat później został 

mianowany dyrektorem tego zakładu. Kolejnym jego stanowiskiem była posada dyrektora wydziału 

Trzeciego Towarzystwa Dobroczynności. Później kolejno został lekarzem naczelnym Szpitala Sawicz, a 

w 1849 r. lekarzem naczelnym szpitala św. Jakuba. Tam założył szkołę, w której kształciły się 

bezpłatnie ubogie kobiety w teorii i praktyce położnictwa. Oprócz Podróży do Prus, Saksonii i  Czech 

Moszyński napisał pracę o treści popularno-medycznej: Rady dla matek, czyli sposób utrzymania 

zdrowia kobiety, od narodzenia do późnej starości wydane dwukrotnie: 1850 r. i w 1857 r. oraz Troki 

pod względem zdrowotnym gdzie opisywał zalety zdrowotne klimatu okolic miasta Troki. Zmarł 24 

sierpnia 1857 roku, w wieku 48 lat. Pochowany został na Starej Rossie w Wilnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podróż do Prus, Saksonii i Czech odbyta w roku 1838-1839 przez Juliana Moszyńskiego doktora 

medycyny, członka cesarskiego towarzystwa lekarskiego i dobroczynności w Wilnie. Nakładem 

Rubena Rafałowicza księgarza wileńskiego. Wilno w drukarni M. Romma 1844,  T.2, Roz. XVII. 

Str.235-242(…)Nie ma nic łatwiejszego niż dostać się z Krakowa do Warszawy, prócz bowiem 

dyliżansów rządowych, wielu zręczności prywatnych, chodzi między niemi kareta kurierska 

Sznejnkellera, Bankiera Warszawskiego, który co dzień wychodząc  z Warszawy i co dzień z Krakowa o 

tejże samej godzinie, w jedną dobę akuratnie, lub z małym opóźnieniem, dostawia podróżnych na 

miejsce dokąd idzie. Prędko zatem, wygodnie, i z małym kosztem bo tylko 45 groszy Polskich na 

milę*(mila Polska 7 km)( Bez rzeczy za które płaci się osobno) przebywa się mil 40, nie czując ciężaru 

podróży. Ale też za to bardzo mało albo nic korzysta się z widoków, które aż do samego Radomia  

bardo zasługują na widzenie, co większa mija się Busk, miejsce znajome już dziś powszednie z wód 

mineralnych zimnych. Nie chcąc tracić jednego i drugiego, dojechałem karetą kurierską tylko do 

Miechowa, a stamtąd umyśliłem dostać się drogą prywatną do Buska. Na granicy Rzeczpospolitej 

Krakowskiej, tylko o pół mili w tej stronie t.j. na północ od Krakowa odległej, w Wilczkowicach, 

przejrzano bardzo ściśle wszystkie rzeczy nasze, a jednak do urzędników celnych, żadnej nie mogliśmy 

mieć uraz, ujmująca ich grzeczność  bez obłudy, łagodziła surowość obowiązku – jak miło mieć z 

takiemi ludźmi do czynienia! 

Do Miechowa przyjechaliśmy wcześnie przed zachodem słońca, inni podróżni ruszyli dalej ku 

Warszawie, a jam został na poczcie. Była to niedziela, całe pospólstwo, rozsypane po  przyległych 

oberżach, wesoło obchodziło dzień święty, o dostaniu koni do zajęcia ani myśleć, musiałem za radą 

pisarza pocztowego udać się po nie do wsi przyległej. Tam równa wesołość, skrzypek rzępolił, chłopcy 

i dziewczęta mieszają się razem w ogólnej zabawie, jedni tańcują, drudzy się popychają,  inni głośno 

śmieją, wszyscy pod okrytym niebem, wszyscy z siebie radzi, o resztę świata nie dbają. Moje  

przejście bynajmniej ich nie obchodziło – Krakowianin w tańcu prócz muzyki nic nie słyszy, wśród 

wpółtanecznicy nic nie widzi, z nią tylko , i to śpiewa, rozmawia, zatrzymuje się na chwilę  przed 

skrzypakiem lub starszyzna, a przyśpiewawszy zwrotkę krakowiaka, znowu tańczy ochoczo, wybijając 

podkówkami. Zatrzymując się chwil kilka, chciałem obejść dokoła tańcującą gromadę, przypatrywać 

się ze wszystkich stron,  latającym w powietrzu warkocza nadobnych dziewcząt, kwiecistemu 

ubiorowi ich głowy, kształtnej postaci, pełnych życia oczom; wtem wzrok mój zatrzymał się na kilku 

nieopodal  stających stałego wieku mężczyznach, z których jeden zdawał mieć  się pierwszeństwo 

przed innemi. Stał na samym przedzie, krótką fajeczkę drewnianą w zębach, w ubiorze świątecznym, 

który składała się karmazynowa rogata czapeczka, srebrem po szwach naszywana, z takiem że 

kutasem i pawiem piórem za czarnym aksamitnym barankiem; wierzchnia kapota granatowa, 

szerokim odkładanym kołnierzem karmazynowym, w tępe zęby wycinanym ; biała koszula zaciśnięta 

pod szyją czerwona wstążka, po niej pas skórzany obejmował biodra, przy którym z jednej strony 

wisiał w kształcie łuku rząd kółek blaszanych na się zachodzących i nóż, z drugiej krzesiwo; 

płaskowate nareszcie szerokie spodnie i buty z długiemi cholewami, w ogromne zbrojne podkówki, 

dopełniały ubióru. Podszedłem do nich i pozdrowiwszy spytałem  - czy by nie mają którędy do Buska- 

stojąc na czele, zdjął magierkę swoją, ukłoniwszy się grzecznie, odrzekł ja mogę, ale nie dzisiaj – 

czemuż nie dzisiaj  - raz że to półsiódmy mili za dnia nie dojedziemy, a po wtóre niedziela, każdemu 

święto – Po krótkim targu ułożyliśmy się na jutrzejszy ranek. Wyjechawszy równo za dniem, 

odbyliśmy popas w małym miasteczku Skalbmierzu, a na południe byliśmy w Busku, niewielkie leżące 

na wzgórzu piaszczystym, w środku ma plac zasadzony, które jeszcze niedorosłe mało dają cienia, 

ulice jego proste, domki schludne. Źródła mineralne leżą o ćwierć mili za miastem w stronę 



południowej na dolinie, prowadzi do nich droga żwirowa; po bokach wygodne chodniki dla pieszych. 

Przeciw samej drogi w linii prostej prowadzącej, wznosi się wspaniała budowla, przeznaczona na 

kąpiele, i do przechadzek w czasie niepogody. Woda z Buska jest zimna ma gorzko-słony smak, 

zapach mocny siarki. Źródełek znajduje się 3, jedno główne i dwa pomniejsze, główne rozebrał 

chemicznie w roku 1832 P. Warner Asesor Farmacji w radzie ogólnej Lekarskiej w Warszawie. Używa 

się wody Buska wewnątrz i zewnątrz, użycie zewnętrzne podług świadectwa lekarzy miejscowych ma 

być najwięcej działającem; wewnątrz zaleca się przy użyciu kąpieli, od dwóch do pięciu kubków pięcio 

- uncjowych  rzadko więcej. Dzielnie działa w skrupule szczególniej dziecinnej, dobrze służy w 

artretyzmie, reumatyzmie, kołtunie, i wysypkach zadawnionych nieczułych. 

Początek wód Buskich odnosi się do roku 1776, w którym czasie Ksiądz Franciszek Ossowski, Komisarz 

Panien Norbertanek Buskich, właściciel tego miasteczka, szukając soli, wykopał własnym kosztem 

mały szybik, i z wody słonej ciągle go zalewającej, próbował sól wywarzyć. We dwa lata później,  

doniósł o robotach Księciu Szembekowi, Biskupowi Płockiemu, o czym następnie uwiadomiony Król 

Stanisław August, kilkakrotnie posyłał urzędników górniczych w celu szukania soli kuchennej, i 

otrzymawszy zaręczenie, iż warzona tylko otrzymaną być może, ciągle bowiem przybywająca woda 

kopaniu przeszkadza, warzenie soli uskutecznił, oddając jej wydobywaniu  kompani akcyjnej z 

pewnemi korzyściami dla klasztoru. Gdy prowincja ta przeszła pod panowanie Austrii, bliskość 

Wieliczki, warzenia zaniechać kazała, tem bardziej, że obecność siarczanu magnezyi, nadawał gorycz 

soli Buskiej. W roku 1814 Rząd Królestwa Polskiego zwrócił znowu uwagę na sól Buska, lecz  gdy 

nakładom nie odpowiadały  korzyści, zaniechać musiał. W nowych czasach, dzierżawca tych dóbr P. 

Feliks Rzewuski, długo cierpiał na reumatyzm, wpadł na pomysł użycia słonych kąpieli, co gdy 

pożądany przyniosło skutek, wody Buskie poczęły być  znajome powszechnie, kolejno doszły tej 

sławy, jaką dziś posiadają.  

Leży Busk w Guberni Krakowskiej, obwodzie Stopnickim, o mil 10 od Krakowa, 6 od miasta 

stołecznego Guberni Krakowskiej Kielc, 2 od Wisły. Opłata za używanie wód od osoby złotych Polskich 

20, wanna złotych 2, na szpital złotych 6, muzyce od upodobania. W przesyłce butelek 24 złotych 20, 

bez kosztów przesyłki. 

W Busku spotkawszy się z dawnym kolegą  Uniwersytetu P. Antonim Wieczorem, nauczycielem 

języka Łacińskiego w szkole Pińczowskiej, udałem się z nim razem do Pińczowa o mil 2 stąd odległego. 

Przebyliśmy po drodze najpiękniejsze okolice okryte zbożem, tu i ówdzie uwieńczone pagórkiem, 

ocienione gajem,  lub zieloną przerznięty łąką. Wieczór pracowity badacz miejscowości, wiele mi 

opowiadał szczegółów o każdym prawie punkcie, już to z historyi, już z podania ludu, powtórzył 

znajoma powszechnie historię nazwania rzeki Nidy, która zawiedziona w miłości, przez rycerza 

Olbroma, nie mogąc przynieść tryumfu rywalki swojej Zedzilii, koniec swych cierpień znalazła w 

bystrym potoku: Lud szanując stałość dziewiczą, nazwał strugę jej imieniem. Pińczów i wszystkie jego 

budowy lub ich gruzy opisał mi historycznie, lecz ja opuszczam je aby uniknąć opisów drobnych 

miasteczek, tem więcej że P. Wieczór miał nieodmienne postanowienie, wydać historię i topografię 

Pińczowa. 

 

 

 



Jan Nepomucen Chądzyński (1813-1868)  

Urodził się w rodzinie Kazimierza Chądzyńskiego, dzierżawcy majątku Siecień i Kunegundy z 

Nowosielskich. W latach 1827-1830 uczęszczał do szkoły wojewódzkiej w Płocku. Podczas powstania 

listopadowego służył w drugim pułku strzelców pieszych, brał udział w bitwie pod Iłżą, w której 

zasłużył się i prawdopodobnie został mianowany przez gen. Samuela Różyckiego podpułkownikiem. 

Wraz z nim przedostał się do Galicji. Po ogłoszeniu amnestii powrócił do Królestwa. W latach 1832-

1851 piął się po szczeblach hierarchii urzędniczej piastując kolejno stanowisko aplikanta, zastępcy 

kancelisty, kancelisty, podpisarza w sądach: pokoju w Grodnie, kryminalnym i poprawczym w Płocku, 

Pułtusku i Sandomierzu. Karierę urzędniczą w sądzie zakończył, wskutek zatargu z biskupem płockim 

Franciszkiem Pawłowskim (1774-1852). Przez pewien czas przebywał w swoim niewielkim majątku 

we wsi Pomaski w powiecie makowskim. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował 

pracę biurową. W wolnych chwilach pisał i publikował m.in. Wspomnienia Sandomierskie i opis 

miasta Sandomierza w dwóch częściach (1850 r.), a w 1855 r. Historyczno-statystyczne opisy miast  

starożytnych w ziemi sandomierskiej leżących. Z dodaniem powieści z rzeczywistych wydarzeń, pod 

tytułem: Pustelnik w iłżyckiej Puszczy. (wydanie trzytomowe). W latach 1860-1861 pisał odezwy i 

broszury na potrzeby organizacji  patriotycznej z Piotrkowa. W tym czasie pracował nad Historią 

powstania 1831 roku. Szybko jednak został aresztowany i osadzony w twierdzy Modlin. Po 

opuszczeniu więzienia tak jak i jego dwaj synowie uczestniczył w powstaniu styczniowym, oni walczyli 

w Płockiem on w Sandomierskiem. Umarł w 1868 r. Został pochowany na Powązkach. Za 

Aleksandrem Patkowskim, PSB, Kraków 1937, t. 3, z. 11, s. 268. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Nepomucen Chadzyński, Historyczno-statystyczne opisy miast  starożytnych w ziemi 

sandomierskiej leżących. Z dodaniem powieści z rzeczywistych wydarzeń, pod tytułem: Pustelnik w 

iłżyckiej Puszczy, tom 2, Warszawa 1856, nakładem F. Blumental przy ulicy Nowowiniarskiej Nr. 

1802. 

                                                             Nowe Miasto Korczyn 

Str.173-203. Na prawej stronie Nidy, przy ujściu rzeki do Wisły, dziewięć mil od Krakowa, na 

obszernej płaszczyźnie istniała od niepamiętnych wieków wieś Korczyn. Kto ją i kiedy założył? Dla 

czego Korczynem nazwał? Milczą nasze kroniki; domyśleć się tylko można, nazwaną była od 

wykarczowania lasu, lub zarośli; i że w ówczesnych wiekach nie mówiono: karcz, karczować, lecz 

Korcz, korczować; bo nawet i dziś jeszcze w Kujawskiej, lub samogłoskę a wymowę ściśnionymi 

ustani, tak, że ta głoska przybiera brzmienie głoski o, a być może, że ta osada, pierwiastkowo zwana 

była nazywana Karczynem, i dopiero w późniejszym czasie, przez złe wyrażenia się ludu a na o 

zamienione zostało.      Lecz nie puszczając się w odmęt niepewnych domysłów, o założycielu, o 

przyczynie nazwy i o losowych wypadkach wsi Korczyna, przystąpmy do czasu, od którego stał się 

sławny, w dziejach kraju tutejszego. 

Korczyn, w roku 1221 był osadą książęcą, i w nim w zamku drewnianym, zapewne przez Bolesława 

Chrobrego zbudowanym, często pomieszkiwała pobożna, i samotności do modlitw szukająca 

Grzemysława żona Leszka Białego. Tu ona wydała na świat Bolesława, w późniejszym czasie 

Wstydliwym zwanego: który obiwszy panowanie, w owym niefortunnym dla Polski czasach, często w 

Korczynie sprawy kraju załatwiał. 

Tu za zgodą i zezwoleniem braci swoich, Kazimierza Łęczyckiego i Kujawskiego, Ziemowita 

Mazowieckiego, książąt, oraz wielu innych przedniejszych panów, których od parady wezwał, jako to 

do Pardoty biskupa Krakowskiego, Janusza Gnieznińskiego, Fulkona Krakowskiego i Sandomierskiego, 

Abrahama Mazowieckiego Wojewodów; Boguchwała i Bronisza de Beth kasztelanów, Warsza stolnika 

Sandomierskiego i Sulisława hrabiego z Ruszczy; dnia 26 marca 1257r. obdarzył żonę swoją 

Kunegundę darowizną ziemi Sandeckiej, zaś siostrę swoją Salomeję wdowę po Kolumanie królu 

Halickim darowiznę miasta Zawichost leżących: (In Corezin villa nostra) W Korczynie naszej włości. 

Dopiero roku następnego 1258 Bolesław Wstydliwy Korczyn wniósł do rzędu miast; i w nim Hinkona 

syna Henryka wójtem postanowił, nadawszy mu i jego sukcesorom, prawem dziedzictwa kawał ziemi: 

zobowiązał go do płacenia na Ś. Marcin wiardunku17, po pół skrójca z łanu, przeznaczył mu 3ci denar z 

opłat od każdego rzemiosła, z jatek rzeźniczych i szewskich, łaźni, i od łokcia sukna; pozwolił mu 

stawiać młyny po obu stronach Nidy wójtowi i jego następcą, trzeci denar od wielkiego i  małego 

Sądu, oraz połowę z kar miejskich, a drugą połowę na użytek miasta przekazał. 

W dalszym postępie czasu Bolesław Wstydliwy wraz ze swoją małżonką Kunegundą wystawił w 

nowym mieście Korczynie Kościół i kościół Franciszkanom; co dowodzi kopija przywileju tegoż 

Bolesława klasztorowi, roku 1271 nadanego, w archiwum klasztornem znajdująca się. 

W tym kościele roku 1290 pochowane były zwłoki Andrzeja królewicza Węgierskiego, synowca tej 

Kunegundy, który unikając prześladowania brata swego, Władysława króla Węgierskiego, schronił się 

                                                           
17 Wiardunek- średniowieczna jednostka miary masy, stosowana w Polsce i w Niemczech. Wiardunek (49 g.) 
odpowiadał ¼ grzywny.  



do Polski i protekcyji stryjenki zażądał. Ś. Kunegunda poleciła go względem króla Przemysława, a ten 

dał mu przytułek zamek nad Nidą Chrobrzem zwany. Lecz wkrótce po zamieszkaniu w nim książecka 

króla Andrzeja, ciało jego w rzece Nidzie wynalezione i w klasztorze Korczyńskim pochowane było, a 

stamtąd w Starym Szońcu przeniesione zostało18. 

W czasie wojen Władysława Łokietka z Wacławem królem Czeskim, ubiegającym się o koronę Polską; 

Haliczanie i Ruś Czerwona korzystając z zewnętrznych zamieszek kraju, roku 1300, pod wodzą Piotra 

Halki wyprowadzili znaczne siły na spustoszenie ziemi Sandomierskiej. Wódz ten przybywszy do 

bezbronnego Nowego Miasta Korczyna, zamek drewniany i kościł z klasztorem Franciszkanów, 

fundacyi Bolesława Wstydliwego, spalił i ludność Korczyńską rozpędził19 

Pierwsza to klęska Korczyna od czasu wyniesienia tej osady do rzędu miast Polski. Łokietek 

zatrudniony ciągłemi z Krzyżakami wojnami, nie miał czasu pomyśleć o wewnętrznym urządzeniu 

kraju, a ten samem i Korczyn, żadnego od niego nie dostał wsparcia; dopiero Kazimierz Wielki, syn 

Władysława Łokietka, nadał temu miastu księgę praw magdeburskich i podług niej wyroki wydawać 

kazał. Miasto murem warownym opasał, wiele w nim pięknych kamienic i kościół parafialny z muru 

wystawił. Zamek obronny z cegły i ciosanego kamienia pobudował; a za tymże zamkiem utworzył 

jezioro Czantoryją zwane, które zasilane wodami wody Wisły, mnóstwo różno gatunkowych ryb w 

sobie mieściło. 

W zamku tym Kazimierz wracając z polowania w lasach przedborskich, gdzie spadł z konia i nogę 

skaleczył; przez kilka dni przebywając, znakomicie stan zdrowia polepszył; lecz wyniesiony do 

Krakowa, skutkiem zaziębienia w podróży, dnia 5 listopada 1370 roku życie zakończył. Pod tym 

monarchą panujące głód i powietrze w Polsce, nawiedziły także i Korczyn, dla osłabienia  których 

pomiędzy wielu przedsięwziętymi środkami, król zboże od Wierzynka na składach w Korczynie będąc 

zakupił i pomiędzy ludność ubogą rozszafował. Od tego to panowania zaczyna się świetny stan  

Nowego Miasta Korczyna.  

Po śmierci Ludwika króla węgierskiego i polskiego, siostrzeńca Kazimierza Wielkiego, Polacy wezwali 

do tronu Jadwigę młodszą córkę jego, o rękę której w celu osiągnięcia korony polskiej, wielu ubiegało 

się książąt; pomiędzy temi Ziemowit książę Mazowiecki, r. 1383 ze znacznym pocztem mazurów, zajął 

Korczyn i naradzając się z przychelnemi sobie wielko-polanami i Bodzantą arcy-biskupem 

Gnieznieńskim, przez dwa tygodnie oczekiwał wyroku z pięknych ust Jadwigi. Dla dobra kraju i religi, z 

poświęceniem siebie, wydała go ona na stronę Jagielona, a Ziemowit z uległością niepomyślnemu 

losowi opuścił Korczyn. 

Po wstąpieniu na tron Władysława Jagiellona, Marcin dworzanin tego króla, brat Andrzeja 

Jastrzębczyka biskupa Wileńskiego, około roku 1490  przyozdobił Nowe Miasto Korczyn wspaniałym 

kościołem i klasztorem murowanym dla księży Franciszkanów, który złożył pod tytułem Ś. Stanisława 

biskupa20. 

Jagiełło i dwaj po nim panujący synowie, często przebywają w Korczynie, znakomicie przyczynił się do 

tak znakomitego wzrostu miasta że w owej epoce kamienic murowanych 723 liczyło, a ludność do 

30,000 dusz wynosiła. 

                                                           
18 Długosz kar. 875 ks. VII 
19 Niesiecki, Tom II str. 349 
20 Niesiecki, Tom II str. 415 



Roku 1403, Władysław Jagiełło przywilejem w Korczynie datowanym, na jeziorze Czartoryi przez którą 

rzeka Nida przechodziła, dozwolił Mikołajowi młynarzowi, młyn wystawić, z obowiązkiem oddawania 

do skarbu, dwóch marek i połowy zysku. 

Tenże król zwołał tu pierwszy raz, roku 1404 sejm walny, sejmikami powiatowymi poprzedzony; który 

rozpoczął się dnia 11 listopada; na tym to sejmie zażądał król  poboru u szlachty po 10 gr. z łanu, 

zebrał 100,000 grzywien21. Tak więc Nowe Miasto Korczyn, stanowi epokę początku sejmów polskich 

i jest Sławnem w dziejach prawodawstwa krajowego.  

Drugi sejm odbył się w Korczynie, za panowania Władysława Warneńczyka, roku 1436, na którym 

uchwalono: że stany królestwa tego za nieprzyjaciela ojczyzny mieć chcą, który pospolitemu prawu 

nie był posłusznym i swego orężem dochodził; równie odszczepieństwo od wiary i przestawanie z 

odszczepieńcami, za przestępstwo poczytane zostało. 

Trzeci sejm 1438, zwołał do Korczyna Władysław Warneńczyk, na którym słuchano posłów czeskich, 

ofiarujących, ofiarujących koronę Kazimierzowi, trzynastoletniemu bratu królewskiemu; sprzeciwiali 

się temu Ziemowit i Władysław książęta Mazowieccy, i Zbigniew Oleśnicki biskup Krakowski: dla tej 

przyczyny, że Czechy zrucone były wojną domową i że tam rozkrzewiły się błędy heretyckie. 

Większość zdań pomogła. Kazimierz przyjął koronę czeską; lecz gdy dwa lata później Zygmunt 

Kiejstutowicz książę Litwy, od spiskowych w Trokach zamordowany został, Kazimierz przeniósł kraj 

ojczysty na blask korony czeskiej i do Litwy pospieszył; na tym sejmie postanowiono ostre prawa 

przeciwko kacerzom22 , rozkazano ich chwytać i bez względu na stan, powołanie i stosunek 

pokrewieństwa, śmiercią karać. 

Tem obrażony, przeważny wpływ w kraju mający Spytek z Melsztyna, zdaniami religijnymi w 

Czechach napojony roku następnego 1439, zbrojno napadł Korczyn i klasztor Franciszkanów złupił. 

Po śmierci Władysława Warneńczyka, roku 1446 odprawił się w Korczynie zjazd panów Krakowskich i 

Ruskich; na którym matka poległego króla, w tkliwych wyrazach zaklinała zgromadzoną szlachtę, aby 

drugiego jej syna Kazimierza do tronu powołali: Jakoż postanowiono wysłać poselstwo do Kazimierza, 

aby z przyjęciem korony nie ociągał się. 

Czwarty sejm w Korczynie zwołany był przez Kazimierza Jagielończyka na dzień  21 Lipca 1451 r. 

obywateli ziemi Krakowskiej, Sandomierskiej i Lubelskiej, na którym uchwalono zapłatę po 6 groszy 

od łana i złożenie tych pieniędzy wojewodą Krakowskiemu i Sandomierskiemu, na gwałtowne 

potrzeby kraju. 

Piąty sejm w Korczynie zwołał Kazimierz Jagielończyk r. 1456, dla potwierdzenia poborów na sejmie 

Piotrkowskim, dla zapłacenia zaległego żołdu wojsku do wojny pruskiej użytemu, postanowionych. 

Sejm ten odbył się dni 10, na którym potwierdzono układ sejmu Piotrowskiego. Warowano jednak, 

aby szafunek wybranych pieniędzy, powierzony został Tomaszowi biskupowi krakowskiemu, 

Grzegorzowi z Branic kasztelanowi radomskiemu, Janowi z Rytwian staroście sandomierskiemu, 

Andrzejowi Z Tenczyna i Janowi z Melsztyna; z zaleceniem aby publiczne tylko potrzeby i na opłatę 

wojska były użyte.  

                                                           
21 Bielski. – Ks. Teodor Waga str. 66 
22 Kacerz – Wyznawca herezji lub jakiejś z religii protestanckiej 



Szósty sejm dla ziemi Krakowskiej i  Ruskiej, zwołał król Kazimierz, dnia 18 grudnia 1457 r., na który 

przybył takoż Jan biskup Włocławski kanclerz koronny; Stanisław z Ostroroga Kaliski i Piotr z Oporowa 

Łęczycki wojewodowie. Na sejmie tym, przez kilka dni trwającym, naganiono niezdatności i 

niedbalstwo urzędników; uchwalono nadzwyczajny podatek, na uspokojenie gwałtowników, którzy z 

powodu nie wypłacenia im zaległego żołdu, opanowali góry Żebraczą23, Myślenicką24 i Wapienną, z 

tychże wycieczek na rabunek i rozboje czynili.  

Siódmy sejm odbył się pod przewodnictwem króla Kazimierza Jagielończyka, roku 1461, na którym 

słuchano posłów od chana Tatarów, Eczyngeraja, który królowi na wszelkie wyprawy i wojny, 

obiecywał pomocy i przyrzekał spokojnie się względem wszystkich ziem polskich zachowywać i tych 

nie napadać, do czego go Litwini podmawiali. Pochwalił król przedsięwzięcia chana i żądał, aby w 

gotowości był do dania pomocy, ile razy będzie wezwany. 

Z tą odpowiedzią i upominkami odprawiony był poseł hana. Drugie poselstwo słuchane było od 

Jerzego Podjebradzkiego króla Czeskiego, który zapraszał króla Polskiego, aby zjechał się z nim u 

Głowy na dzień 1 maja i aby względem sporu z zakonem krzyżackim, na jego zdał się wyrok. Król na te 

propozycje przez swoich posłów, odpowiedz dać obiecał. Trzecie poselstwo słuchane było, od 

Fryderyka margrabiego Brandeburskiego, przez które przyjaźn stateczną królowi oświadczył. 

Ósmy sejm odbył w Korczynie, dnia 5 lipca 1463 roku, na którym odłożono do innego czasu pospolite 

ruszenie przeciw Prusom; uchwalono podatek 6 groszy z każdego łanu, młyna i karczmy, który to 

podatek na dzień 24 sierpnia, miał być wypłacony i obrócony na zaciężnych w Prusach służących. 

Wysłano takoż Jana Rytwiańskiego Marszałka koronnego, z Jakubem Szadka kanonikiem 

Sandomierskim, do legata papieskiego w  Wrocławiu bawiącego, aby klątwę na szlachtę i mieszczan 

pruskich, trzymających się strony polskiej, rzuconą odwołał. 

Dziewiąty sejm ziemi krakowskiej, sandomierskiej i lubelskiej, odprawił się w Korczynie dnia 29 

kwietnia 1464 roku, na którym uchwalę sejmu Piotrkowskiego, nakazującą generalną wyprawę do 

Prus, wstrzymano; a uchwalono nowy podatek na służebnych żołnierzy w Prusach wojujących. 

Dziesiąty sejm odbył się w Korczynie pod prezydencją króla Kazimierza, dnia 12 maja 1465 roku i 

trwał 15 dni; przybyli na niego nie tylko panowie rady z ziem krakowskich i ruskich, ale i czterej 

umocowani panowie radni z Wielkopolski: Łukasz z Górki, Poznańskiej, Stanisław z Ostroroga Kaliski, 

Piotr z Oporowa Łęczycki wojewodowie i Scibor Chełmski podkomorzy Poznański; i dla zaspokojenia 

potrzeb pruskich, rozmaite przedsięwzięto środki, między innymi pobór był ustalony na Ś. Małgorzatę 

13 lipca mający być wypłacony. Na miasta większe i mniejsze, tak królewskie, jako też duchowne i 

szlacheckie, bez wyłączenia, po 4 grosze od grzywny nałożono; a z tych pieniędzy nałożono; a z tych 

pieniędzy zalecono wysłużony żołd wypłacić i wojnę pruską prowadzić. Przydano do tego wyprawę 

powszechną z ziem wielkopolskich, na przedsięwzięcie oblężenia Chojnic, tak jednak, aby przez 

wyprawę ogrodzone i zawarte okopem było miasto; dalsze zaś oblężenie aby ciągnęli, na żołdzie 
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królewskim będący zaciężni; a zatem ziemie wielkopolskie, do wypłacenia tylko 6 groszy obowiązane 

były, co by na zapłatę obciążeniem Chojnie zatrudnionym służyło. Z tego to sejmu wyszedł statut 

zwany Nowo –korczyńskim, pod tytułem: „Niektóre artykuły na sądach ziemskich mają być 

dopełnione” 

Jedenasty sejm odbył się w Korczynie dnia 8 grudnia 1468 r. na którym był król przytomny i większa 

część panów rady z ziem krakowskich i ruskich. Po długim naradzeniu się względem wspomnienia 

króla, gdy panowie i szlachta, jakoby dla niedostatku swego wymówiła się, na kmieci narzucono 

płacenie wiardunku 

We dwa lata później, to jest 1470 roku, gdy król Kazimierz powróciwszy z Litwy, po trudnych 

podróżach wypoczywał w Korczynie; przybył do niego Aleksander Forlicynski legat papieski i 

imieniem ojca świętego upomniał, aby Irzyka kacerza króla czeskiego ze stronnikami jego sprzątnął, a 

z Maciejem królem Węgierskim przymierze i powinowactwo, wydając za niego córkę, zawarł; 

zapewniał przy tem, jak synom króla Kazimierza. Jednocześnie przybył takoż do Korczyna Rafał 

Leszczyński, Polak, lecz od dawnego czasu przy dworze Carskim bawiący, który oświadczył królowi, że 

Cesarz  pragnie zawrzeć przymierze których panów rady, do zawarcia nowego i ściślejszego 

przymierza. Wysłał przeto król Dersława z Rytwian Sandomierskiego i Stanisława z Ostroroga 

Kaliskiego wojewodów do Wiednia; aby pod słusznymi warunkami umówili przymierze z Cesarzem i 

dwoiste powinowactwo, przez wydanie córki królewskiej Cesarzowi jeżeli zechce, lub synowi jego 

Maksymilianowi; i przez zjednanie córki cesarskiej, Kunegundy dla Władysława syna królewskiego, 

skojarzyli; zaś do Czech wysłał Jakuba Dębińskiego kanclerza koronnego i Stanisława Szydłowskiego 

kasztelana Żarnowskiego, dla namówienia Irzyka, iżby Władysławowi synowi królewskiemu odstąpił 

królestwa, i za życia swego dozwolił go koronować. 

Tegoż samego roku, dnia 14 października, król i szlachtę krakowską zwołał na dwunasty sejm do 

Korczyna, których mową swoją zachęcił i nakłonił do pozwolenia na posiłek pieniężny dla zapłacenia 

zaległego żołdu zaciężnym. 

Następnego roku 1473 Korczyn zupełnie skutkiem niewiadomej przyczyny pogorzał; i kościół 

Franciszkański tak dalece ogniem uszkodzony został, że nic prócz murów spękanych nie pozostało, dla 

czego i też sejm następnego roku, nie w Korczynie lecz w Wiślicy zebrać był zmuszony. Na tym to 

sejmie roku 1474, król Kazimierz dla zapomożenia pożarem zniszczonych mieszczan korczyńskich, 

uwolnił na lat 12 od płacenia czynszów i innych podatków, dawania podwód, czynienia wszelkich 

robocizn, posług i ponoszenia ciężarów. 

W lat trzy podniósł się na nowo Korczyn do tego stopnia, że r. 1476 sejm czternasty przez króla mógł 

być do niego zwołany, na dzień 21 września, na którym to sejmie dwa tygodnie trwającym, panowie i 

szlachta ziem krakowskich postąpili królowi 4 grosze z łanu, na obronę Rusi przed napadem 

Wołochów. 

Piętnasty sejm walny zwołał Kazimierz Jagiellończyk do Korczyna, r. 1479 w miesiącu październiku, na 

którym wielki mistrz krzyżacki, Marcin Fruchses25 po długich wykrętnych sporach, dnia 9 października 

łącznie ze swoimi komendatorami, szlachtą i mieszczanami zakonowi podległymi, królowi polskiemu 

                                                           
25 Martin Truchsess von Wetzhausen (1435-1489) wielki mistrz zakonu krzyżackiego. 



przysięgę wierności i poddaństwa przed Janem Rzeszowskim biskupem krakowskim wykonał, a to w 

obecności panów rady koronnej i posłów węgierskich. 

Miasto Chełmno i Brodnicę wielki mistrz przywrócił koronie, wziąwszy w podarku od króla 8,000 

czerwonych złotych. Względem szkód z obu stron poniesionych, wyznaczono sąd z czterech 

komisarzy królewskich i tyleż krzyżackich i jednego zwierzchnią władzę mającego, zgodnie z 

obydwóch stron obranego. Za decyzją tego Sądu, król 1500 czerwonych złotych wielkiemu mistrzowi 

wyliczyć kazał; poczem na prośbę posłów węgierskich, odpuściwszy mistrzowi krzyżackiemu i jego 

poddanym, wszelką winę, który się krnąbrnością swoją dopuścili; listy zawierające tajemne 

przymierze, między królem węgierskim i wielkim mistrzem, obejmujący wyrazy uszczypliwe na króla 

polskiego, oddane zostały Rudolfowi biskupowi wrocławskiemu do zniszczenia. Sejm ten zakończyła 

wspaniała uczta przez króla dana, na której zaproszeni byli wielki mistrz i posłowie węgierscy, a 

otrzymawszy podarunki, do domu odprawieni zostali. 

Następca Kazimierza Jagiellończyka, Jan Albert, korczyński klasztor Franciszkanów łącznie z kościołem 

spalonym r. 1473, swojemu fundatorowi roku 1493 odbudować kazał; o czem przekonywa akt wizyty 

przez Jana Donata Kaputa prowincjała w tymże klasztorze spisany „Post conflagratio irem deperdita, 

rumor tamen est bunc conventum essfi aediricatum a Serem Alberto Rege Pol.” Tenże król 

przywilejem roku 1491 w Krakowie danym, przeznaczył ks. Franciszkanom korczyńskim pensją roczną 

10 duk. węgierskich z kasy żupy solnej Bocheńskiej i zatwierdził procent od kapitału 200 takichże 

dukatów przez Piotra Zborowskiego starostę odolanowskiego, klasztorowi temu zapisanego. Przywilej 

ten potwierdzili: Stefan Batory, Zygmunt III, Jan III, August III królowie polscy. 

Za Aleksandra następcy Alberta, Fryderyk kardynał brat królewski r. 1502, Korczyn obrał za punkt 

zebrania się pospolitego ruszenia przeciwko Tatarom Krymskim, którzy już ziemię sandomierską, Aż do 

Opatowa zrabowali; jakoż zebrał tu 500 jezdnych z miast; nieco pieszych i szlachtę okoliczną, z któremi 

w pogoń za tatarami udał się. 

Pod panowaniem Zygmunta I, Korczyn powtórnym pożarem dotknięty został; widocznie się to okazuje 

z przywileju tegoż króla z roku 1531, w których mówi: „mając wzgląd na miasto przez pożar do 

ubóstwa przywiedzione, pozwalamy mieszczanom pobierać cło mostowe i grobelne od wozów 

ośmiokonnych, czterokonnych i parokonnych i jednokonnych, pod obowiązkiem utrzymania mostów i 

grobel w należytym stanie. 

Cnotliwa Barbara Radziwiłłówna królowa polska, żona Zygmunta Augusta roku 1549 wyfundowala tu 

kościółek drewniany, pod tytułem Ś. Jana, i przy nim szpital dla ubóstwa założyła. Mąż zaś jej Zygmunt 

August król polski, na fundusz tego szpitala, przeznaczył pół w Uciskowie i wyrąb lasu na opał; postawił 

ekonoma szkolnego, któryby w żywność, odzienie i wygodę ubogich zaopatrzył, i rachunek całorocznie 

magistratowi składał. Na starostę zaś włożył obowiązek doglądania ekonoma  i karcenia wedle 

opieszałości. Dla przekonania się o rzeczywistym stanie Nowego Miasta Korczyna, tenże król r. 1564 

zesłał do niego lustratorów, którzy znaleźli w Korczynie domów tylko 148, browarów 19, słodowni 22, 

jatek rzeźniczych 7 i trzy młyny do zamku należące. W mieście mieszkało wówczas: szewców 9, 

kuśnierzów 3, kowalów  2, sukienników 7, bednarzy 4, tokarzy 11, cieśli 2, piekarzy 14, kramarzy 6. O 

zamku ciż lustratorowi nic nie wzmiankują, lecz zdaje się, że był w dobrym stanie, skoro w nim 

zamieszkiwali pod-starosta, sędzia i pisarz grodzcy; burgrabia, miernik, szafarz, klucznik, grodzanów 3, 

stróżów 3, piekarz zamkowy z pomocnikiem, kucharz, piwowar, wrotny, woźnica, wozowy chmielnik, 

stelmach, kowal, rurmistrz, myśliwiec, pomywaczka i sługa doglądający zegaru.  



Zygmunt August chcąc podźwignąć z upadku to miasto, przywilejem roku 1566, rozkazał wystawić 

nowy ratusz w rynku; i zastrzegł, ażeby więcej domów żydowskich nad jeden w mieście nie znajdowało 

się. Założył tu znaczną fabrykę strzelb, rusznic (uncantae bombarde) i pojedynczych (simplices), z 

których pierwsze po złp. 3, a drugie po złp. 1 gr. 20 sprzedawane były. Tenże król z powodu 

niemożności wynalezienia przywileju lokacyjnego miasta metrykach koronnych, roku 1569, na mocy 

wiarygodnych zeznań świadków, oznaczył dawniejsze posiadłości mieszczan; a skutkiem tej 

troskliwości panującego, w przeciągu lat 8 znacznie podniosło się miasto, albowiem podług inwentarza 

za starosty Andrzeja Gnoińskiego, r. 1572 sporządzonego, liczyło już domów 180, a zatem o 40 więcej. 

Według tegoż inwentarza zamek królewski murowany, znajdował się wówczas w dobrym jeszcze 

stanie. Był ze trzech stron wałem i przekopem, wodą napełniony , otoczony; z czwartej płynęła około 

niego rzeka Nida, na której most zwodzony ułatwiał komunikację z miastem, znajdowały się w nim 

dwa działa spiżowe, hakownic bramowych 23, rusznic 43, glafic okołowych w bramie 8, prochu beczek 

2 i dwa wiadra skórzanne. 

Stefan Batory również dbały o wzrost i pomyślność Nowego Miasta Korczyna, r. 1578 dla dogodności 

mieszkańców, kazał sprowadzić rurami wodę do miasta i poczynił w różnych punktach, przyzwoite do 

tego zakłady, dla utrzymania których to zakładów i rur w dobrym stanie, ustanowił na mieszczan 

podatek i włożył obowiązek na magistrat, aby z funduszu tego przed współobywatelami coroczny 

składał rachunek. 

Tenże Batory r. 1585 założył tu fabrykę prochu, i ustanowił szkołę miejską, nakazawszy aby 

dyrektorowi miejskiemu, z zamku co tydzień 10 groszy płacono. Żydzi zaś obowiązani byli, temuż 

dyrektorowi na Wielkanoc, Boże Narodzenie, Ś. Jana Kantego, Śgo Grzegorza wyznawcę Ś. Gawła, 

dostarczyć korzenia wszelkiego poprawnego, cukru, mięsa, miodu i piwa, ile potrzebować będzie, i od 

każdej jatki 10 złp. na rok zapłacić; na koniec przywilejem w Niepołomicach 10 września datowanym, 

przeznaczył, aby księża Franciszkanie, w miejsca pobierania chleba, piwa i innych artyków z zamku 

Korczyńskiego, corocznie wypłacaną mieli kwotę złp. 493, i dnia 15 września t. r., nadając starostwu 

Korczyńskie w dożywotne posiadanie Mikołajowi Firlejowi kasztelanowi Bieckiemu, dla opłacenia 

powyższej pensji i udzielenia nakładów w materiałach na reperację klasztoru i kościoła zobowiązał. 

Zygmunt III dla lepszego wydoskonalenia fabryki prochu przez Stefana Batorego założonej, roku 1590 

puszkarza Kraskę na fabrykanta przeznaczył, z warunkiem, aby zamiast czynszu z ogrodu, dostarczał do 

zamku dwa kamienie prochu z własnego materiału;  a cztery z dostarczonego mu przez starostę 

wyrobionego: gdyby zaś większa ilość prochu do zamku potrzebna była, Kraska zobowiązał się wyrobić 

ją z materiału starosty, za opłatą 20 groszy od kamienia. 

Za panowania tego monarchy Jezuici, osiągnąwszy silną w kraju przewagę, w tajemniczych swoich 

widokach działali częstokroć z pogwałceniem praw krajowych: i tak pomimo istniejącej ustawy, aby ciż 

Jezuici nie zakładali szkół swoich, w okręgu dwunasto-milowych akademii Krakowskiej, usadowiwszy 

się przy kościele farnym w Korczynie, przywłaszczyli sobie edukację młodzieży w całej okolicy. A tak 

ustanowiony świecki dyrektor przez króla Batorego, w całem swojem upadł znaczeniu. Silny spoór o to 

prowadził z Jezuitami; zwierzchność akademii  Krakowskiej; lecz dopóki familia Wazów zajmowała 

polski tron, dopóty wszelkie działania Jezuitów okryte były płaszczem prawości. Tego to zakonu 

działania przy dworze Zygmunta III, wywołały rokosz  Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody 

krakowskiego, który w miesiącu marcu 1606 roku zwoławszy szlachtę małopolską  do Korczyna, silnie 

w zamiarze zrzucenia z tronu Zygmunta, przez księcia Janusza Radziwiłła, Stanisława Stadnickiego i 



Adama Gorajewskiego wspierany, przeszło 100,000 szlachty uzbroił i wysłał do króla poselstwo, aby 

błędy rządu poprawił i zaprzyjaźnionych paktów dotrzymał. Ostatnie to było zgromadzenie narodowe 

w Korczynie.  

Władysław IV żadnej po sobie pamiątki w Korczynie nie zostawił; a brat jego Jan Kazimierz, Żydom 

tylko korczyński przywilejem z roku 1659 dozwolił wymurować bóżnicę, założył kierchow, warzyć piwo 

i miód, palić gorzałkę i tę szynkować, wszelkie rzemiosła odbywać. Z początkiem panowania Jana 

Kazimierza, Korczyn liczył domów 266, a zatem powiększył się o 86 domów, jak był za Zygmunta 

Augusta, większą też miał i ludność, więcej rzemieślników, a więcej rolników i lepiej uprawiane grunta; 

ale wojna szwedzka zadała mu cios straszliwy. 

Jerzy Rakoczy książę Siedmogrodzki ciągnący pod Warszawę Szwedom na pomoc, z Węgrami i 

Kozakami Chmielnickiego przybył tu dnia 26 marca 1657, a siejąc mordy i pożogę nie przepuścił ni płci 

ni wiekowi, ten tylko został przy życiu, kto tylko ujść  w niedostępne miejsca. Miasto, świątynie i 

zamek, w gruzy i perzynę zamienione zostały; pamiętne jest morderstwo księdza Anastazego 

Borkowskiego Franciszkanina, który dla swej słabości, nie mogąc ujść z innemi zakonnikami, celem 

wskazania skarbów klasztornych, okrutnie męczony, ducha wyzionął. Zginął także pod ciosem szabli, 

napotkany w lesie kryjący się Ksiądz Tyburcy Konajkowicz Franciszkan. 

Król Jan Kazimierz idąc w pomoc zniszczonemu miastu, zaznaczył do niego lustratorów, którzy spory 

między mieszkańcami, żalącymi się na żydów, że przez owładnięcie szynków, handlu i wykonywanie 

rzemiosła, odebrali sposób życia wielu katolik; że bóżnicę w kształcie katolickiego kościoła wystawili i 

że czeladź chrześcijańską chowają; zgodnym sposobem załatwiwszy, przedstawił projekt królowi, aby 

na podźwignięcie zamku 500 złp. corocznie z dochodu starostwa przeznaczonem było. Król projekt ten 

potwierdził, a skutkiem tego za staraniem sumiennego starosty, zamek w kilka lat na nowo 

odbudowany został. Tenże król znacznie wyłożył ze swojej kieszeni fundusze, na odreperowanie 

kościoła parafialnego, na pamiątkę czego umieszczony jest nade drzwiami tego kościoła herb Wazów. 

Spory między akademią krakowską i Jezuitami o założenie przez ostatnich szkoły w Korczynie, dopiero 

roku 1692, wyrokiem Trybunału Piotrkowskiego rozstrzygnięte zostały, a skutek tego Jan III szkołę 

Jezuicką zamknąć, a uczenie młodzieży dyrektorowi przez akademiją ustanowionemu polecił. 

Pomimo wszakże tego, Jezuici we dwa lata później znowu swą szkołę otworzyli i w niej nauki podług 

swej metody wykładać poważyli się, przeto wstąpiwszy na tron Fryderyk August II, szkołę tą Jezuitą 

powtórnie zamknąć rozkazał, a zatwierdziwszy  dnia 31 sierpnia 1699 roku przywilej Stefana Batorego, 

co do tej szkoły wydany, przeznaczył na fundusz dla tejże kamienicę Promnicką zwaną, dwa folwarki 

Staszewskim i Czaplikowskim zwane, oraz wyderkauf z dóbr Grabowca i Minostowie. Odtąd dyrektor 

patentowany przez akademiją krakowską, nauk różnej kondycji wykładał. 

Wiek siedemnasty, nowe zlał klęski na Korczyn. Roku 1702 przybył do niego Renshild marszałek wojsk 

szwedzkich ze znacznym oddziałem wojska, i ściągnąwszy kontrybucję od mieszczan, zamek zrabował, 

zbrojownię jego zniszczył i podłożywszy ogień, w perzynę zamienił. A tak znikła w  płomieniach 

ostatnia pamiątka wielkości Nowego Miasta Korczyna, a z nią starożytne akta ziemskie i  grodzkie; a 

owe mury, które przez tyle wieków były światkami poważnych obrad narodu, przez długi czas jeszcze 

służyły tylko za przytułek złowróżbnemu ptactwu.  



Niefortunne czasy dla kraju, niezgoda jego obywateli, ciągłe Przechody wojsk obcych narodów, nie 

dozwoliły się podnieść z upadku mieszkańcom Korczyna. Kościół tylko Franciszkanów, w tym wieku, 

wiele zyskał  w swojej budowie i upiększeniu; gdyż roku 1745, za panowania Fryderyka Augusta III, 

Stanisław Michalczewski podkomorzy Wiślicki, wraz ze swą małżonką Teresą, balustradę dębową 

snycerskiej roboty, przy ołtarzu Ś. Antoniego, wyłożywszy na nią złp. 2650, postawił; refektarz 

pobudował i obrazami ozdobił; sadzawkę rybną dla zakonników wykopał. 

Roku 1751, ksiądz Andrzej Błędowski, prowincjał tego zakonu, posadzkę z tego marmuru 

dwukolorowego, pięknie zdobiącą pawiment26 kościoła ułożył; oficyny, stajnie, składy na zboże i 

stodoły postawił; chór za wielkim ołtarzem dla zakonników urządził i malowidłami ozdobił. 

Roku 1761, Helena z Potockich Morsztynówna, wojewodzianka finlandzka i Stanisław Michalczewski 

podkomorzy, łącznie z księdzem Błędowskim ex prowincjałem, wielki ołtarz Ś. Stanisława biskupa 

Krakowskiego, wspaniałej struktury z rzeźbą i bogatem złoceniem wystawili. Na koniec tenże ksiądz 

Błędowski, Stell w mniejszym chórze kościoła z obrazami olejno malowanemi, wyobrażającemi z jednej 

strony, historię cudów Ś. Franciszka z drugiej Ś. Antoniego Padewskiego, wystawić i cały kościół al 

fresco27 wymalować kazał, co wykonał malarz Matyjas Rejchan28. Ambonę w kościele nową, dwa 

ołtarze na korytarzu dolnym, to jest: Pana Jezusa miłosiernego, cudami słynnego, i Matki Boskiej 

Niepokalanego Poczęcia odnowił: wieżę murowaną przy głównych drzwiach kościoła wystawił, w tejże 

dwa dzwony i zegar umieścił. Będąc w Rzymie roku 1753, przywiózł relikwiarz srebrny, w której kości 

Śej Kunegundy29, z kościoła parafialnego Korczyńskiego wzięte, jak niemniej relikwie Śej Salomei30 i Ś. 

Józefa z Kopertynu31 zamknął i kościele Franciszkańskim złożył.  

Po tym odnowieniu kościoła Franciszkańskiego,  które gorliwości i niezmordowanej pracy księdza 

Andrzeja Błędowskiego prowincjała przypisać należy; dnia 13 czerwca 1758 roku pożar zniszczył 

niektóre zabudowania klasztorne, lecz prócz wypalenia się dwu okien kościelnych, żadna inna nie 

nastąpiła szkoda. Do ratowania kościoła, walcząc z płomieniami, gorliwie przyłożyli się starozakonni 

miasta Korczyna, gdy przeciwnie wielu chrześcijan, zamiast ratunkiem, kradzieżą w celach zatrudniło 

się. Szkody tym pożarem zrządzone, Helkena Morsztynówna wojewodzianka i Stanisław Michalczewski 

podkomorzy funduszami swemi pokryli. 

Stały aż dotąd mury zamku Korczyńskiego; konstytucja dopiero z roku 1776, dozwolono staroście te 

zgliszcza rozebrać i na gruntową potrzebę starostwa obrócić; jakoż zostawszy r. 1783 starostą 

korczyńskim Józef z Nagłowic Rej, murów tych postawił kancellaryję i 6 domów w mieście. 

                                                           
26 Pawiment (łac. pavimentum)- dawne określenie dekoracyjnej posadzki spotykanej we wnętrzach kościelnych, 
zamkowych lub pałacowych. 
27 Al Fresco – fresk, malowidło ścienne wykonane na mokrym tynku. 
28 Maciej Reichan lub Rejchan pochodzący z Saksonii malarz osiadły w Polsce za Augusta III, protoplasta rodu 
znanych malarzy, ojciec Józefa, dziadek Ambrożego, pradziadek Stanisława. 
29 Św. Kinga (1234-1292) córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny, żona polskiego władcy Bolesława V 
Wstydliwego, święta Kościoła katolickiego. 
30 Błogosławiona Salomea (ok.1211-1268) córka księcia małopolskiego Leszka Białego i Grzemysławy 
Rurykowicz, siostra Bolesława V Wstydliwego,  księżna halicka, zakonnica w zakonie św. Klary, błogosławiona 
Kościoła katolickiego. 
31 Św. Józef z Kopertynu (1603-1663)franciszkanin,  za życia posiadał zdolność lewitacji święty Kościoła 
katolickiego, jest patronem lotników, astronautów oraz studentów którzy zdają egzaminy, szczególnie gdy maja 
problemy z nauką. 



Po wstąpieniu Stanisława Augusta, dnia 2 grudnia 1777 roku powtórny pożar zniszczył całe prawie 

zabudowania klasztorne, tak że tylko 9 cel pozostało, spaliły się takoż dach na kościele, wieża białą 

blachą pokryta i zegar. Dobroczynnemi ofiarami odreperowano kościół o tyle, że przynajmniej zupełnie 

nie doznał upadku. 

Roku następnego 1778 dnia 25 kwietnia mieszczanie Korczyńscy zawarli z synagogą ugodę, mocą 

której dozwolono Żydom prowadzić handel wszelkiemi towarami, a ci zobowiązali się wspólnie 

podejmować, tak stojące na kwaterach, jak i przechodzące wojska i ciężary ponosić.  

Dbały o podźwignięcie miast, Stanisław August; roku 1789 zesłał do Korczyna lustratorów, z których 

czynności to tylko wyczytać można, że w tym czasie rynek miasta, przez samych chrześcijan było 

osiadły, a nad Nidą Żydzi zamieszkiwali. Że istniały dworki szlacheckie, na placach i gruntach miejskich, 

że w rogu rynku stał dom wymurowany, szkarpami umocowany, na konserwację akt przeznaczony; że 

mieszczanie między budynkami mieli stodoły słomą pokryte; że istniała jeszcze kamienica stara i 

mocno zdezelowana do akademii krakowskiej należąca, w której ksiądz Ignacy Depuciński, scholastyk, 

przez akademią patentowany dyrektor, uczył młodzież różnego stanu. Że stała jeszcze zamkowa 

baszta, do wysiadywania aresztu przeznaczona, a z zamku pozostały tylko rumowiska, szczątki głazów i 

marmurów; na koniec że dochód starostwa wynosił złp. 14925 gr. 14, którego połowa do skarbu 

koronnego wnoszona była. 

Korczyn aż do czasu rozbioru kraju, czyli do roku 1796 był miejscem posiedzeń sądów ziemskich i 

grodzkich, w którym sądziły się powiaty Wiślicki i Pilźniański; urzędników do tych sądów stanowili: 

starosta nowokorczyński, który z przyległej wsi Grotniki, gdzie istniał dwór starościański, odprawiali 

wjazd uroczysty do kościoła farnego i w tym osoby na urzędy instalowali. Na burmistrza odbierali 

mieszczanie dwóch kandydatów, przez tajemne wota, z których jednego starosta nominował. Obranie 

wójta staroście było pozostawione. Po roku 1796 Korczyn przeszedł pod panowanie austryjackie; 

dopiero w skutek zwycięstwa księcia Józefa Poniatowskiego, w roku 1809 nad austryjakami 

odniesionych, do księstwa warszawskiego, łącznie z innemi miastami królestwa, zostaje pod opieką 

Rządu.  

Starością pochylony i wypadkami powyżej opisanemi zrujnowany klasztor korczyński, znalazł już  w 

naszych czasach nowego dobroczyńcę, w osobie Najjaśniejszego Cesarza wszech Rossyi i Króla Polski 

MIKOŁAJA 1go, który roku 1835 najmiłościwiej przeznaczył raczył fundusz złp. 15,718 na jego 

odreperowanie, a skutek tego do dawniejszej swojej świetności przywrócony został. 

Miasto to lubo teraz szczupłe, bo tylko z 216 domów złożone i 2200 dusz ludności liczące, zawiera w 

sobie trzy kościoły: Franciszkanów fundacji Bolesława Wstydliwego, który przyozdabiają portrety 

papierów: Mikołaja IV, roku 1288, Aleksandra V roku 1409; Sykstusa IV, Sykstusa V roku 1585; 

Klemensa XIII r. 1777 obranych i Bolesława Wstydliwego z napisem:  „Beatus Puidicus rex fundator, A. 

D. 1248” oraz   Stej Kuriegundy z napisem: „Beata Cunegundis fundatrix Ecclesie 1248.”    

Cały kościół al fresco wymalowany; malowidła w mniejszym chórze wyobrażają męczeństwo Śgo 

Stanisława biskupa i wskrzeszenie Piotrowina. Na łuku oddzielającym nawę  kościoła od prezbiterium, 

z jednej strony malowidła wyobrażają Ś. Kunegundę składającą koronę królewską, a przyjmującą pasek 

Ś. Franciszka; z drugiej strony także Bolesław Wstydliwy, koronę oddaje Śmu Franciszkowi, a w zamian 

przyjmuje jego pasek. Na wierzchołku łuku Eliasz prorok w wozie ognistym, tryumf dla obojga 

małżonków, w niebie zapowiada. W nawie kościoła, anioł trzyma suknię męczeńską nad dziecięciem, 



w środku Ś. Stanisław wskrzesza Pietrasza, wyżej Matka Boska, a nad nią Trójca Święta, dalej Michał 

archanioł  w naturalnej postaci, a w około mnóstwo ŚŚ. Aniołów. 

Wielki ołtarz, w którym obraz Ś. Stanisława całkowicie wyzłocony; bocznych ołtarzy dziewięć, z którego 

Ś. Jan takoż całkowicie wyzłocony; inne jako to Matki Boskiej, Ś. Antoniego, Pocieszenia Matki Boskiej, 

ukrzyżowania Pana Jezusa, Śgo Franciszka, Śtej Anny i ŚŚ. Kunegundy i Salomei, oraz Śtej Barbary, są z 

drewna, snycerskie roboty, olejno malowane.  

Pomniki grobowe w tym kościele są następujące: Andrzeja Paradowskiego h. korab regenta grodzkiego 

roku 1574. Jana Gniewosza z Wnorowa h. kościesza r. 1621; Konstancyi Jordanowej h.leliwa, roku 

1634; Stanisława z Błędowa podczaszego Mielnickiego roku 1727; Teresy z Czeskowskich Błędowskiej 

r. 1725 zmarłych. 

Najznakomitszymi  dobroczyńcami tego klasztoru byli: Andrzej Błędowski prowincjał, Stanisław i 

Teresa małżonkowie Michalczewscy podkomorstwo Wiśliccy. Helena z Potockich Morsztynowa 

wojewodzianka Inflandzka, starościna Wiślicka roku 1762 zmarła i w grobach kościoła pochowana. 

Mikołaj Spytek Ligęza z Bobryska kasztelan Sandomierski, starosta Biecki i Robczyński. Jakub z Połańca 

kanonik Wiślicki proboszcz Solecki. Jan Kareth z Malęczyna regent grodu Korczynskiego. Zofia z 

Grabków wice wojewodzina Chęcinska. Albert Maksymilian z Wielkiego Żukowa Żukowski podsędek 

generalny ziemi sandomierskiej, podstarości i sędzia grodu Korczyńskiego. Zygmunt z Ligoty Ligocki. 

Stanisław  z Bnina hrabia na Tęczynie Opaliński starosta Korczyński. Jan Trzeciewski podskarbi 

Sandecki. Franciszek Gerwatowski, kanonik Wiślicki. Barbara z Pruszyna Szembekowa. Jan Rawa 

Gawroński. Marcin Wojciechowski stolnik Owrucki. Mateusz Błędowski dziekan katedry Kujawskiej. 

Teresa z Morsztynów Ossolinska kasztelanowa sandomierska. Tomasz Firlej Konarski starosta 

Chęciński. Ksiądz Nidecki i Henryk Raszewski, który zapisami swemi pomnożył fundusz klasztory 

Korczyńskiego. 

II. Wspaniały kościół parafialny fundacji Kazimierza Wielkiego; nad wielkiemi drzwiami przechowuje 

się napis: 

„A.D. 1608 ex Commissione loci Ordinarii Laurentias praepositus impositionem lapidis primarii 

ecclessias hujus feci in titulum  et memoriae S. Laurentii et Elisabetae.” 

Kościół ten w roku 1657 w czasie pożogi przez wojska siedmiogrodzkie dokonanej, zupełnemu ulegał 

spaleniu, mury tylko pozostały: ze składek przeto parafian, znakomitym funduszem, przez króla Jana 

Kazimierza przeznaczonym, pomnożonych, odbudowany i przez Andrzeja Trzebickiego biskupa 

krakowskiego poświęcony został; na pamiątkę tego, nad drzwiami zamieszczone są herby: orzeł ze 

snopem zboża na piersiach, czyli herb Wazów i herb Trzebickiego biskupa. 

III. Drewniany kościółek Ś. Jana, fundacji Barbary Radziwiłównej żony Zygmunta Augusta, królowej 

polskiej, jest szpitalnym i przy nim utrzymuje szpital miejski.  

Jarmarków w Nowym Mieście Korczynie odbywa się sześć, we wtorki, po Oczyszczeniu Najświętrzej 

Marii Panny; Po Śtym Józefie; Śtym Stanisławie; po Śtym Bartłomieju; po przeniesieniu Ś. Stanisława, i 

przed Śtym Tomaszem apostołem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Popiel (1836-1911) właściciel ziemski, powstaniec styczniowy, polityk konserwatywny, poseł na 

Sejm Krajowy Galicji. 

Urodził się w 1836 r. w Kurozwękach w majątku swojego ojca Pawła Popiela i matki Emilii z Sołtyków. 

Uczęszczał do katolickiego gimnazjum w Nysie, a następnie do Akademii Inżynierii Wojskowej w 

Bruck, po jej ukończeniu został oficerem armii austriackiej.  Uczestniczył w bitwie pod Solferino - 

największej bitwie wojny francusko - austriackiej 1859 roku. Przeniesiony później na Węgry podał się 

do dymisji. Latem 1860 r. zgłasza się na ochotnika do armii papieskiej. Uczestniczył w jej szeregach w 

wojnie z Piemontem. Podczas jedenastodniowego oblężenia Ankony kierował artylerią obroną jednej 

z bram miasta. Po kapitulacji dostał się do niewoli, z której został wkrótce zwolniony. Za udział w 

wojnie został odznaczony przez Piusa IX Krzyżem Św. Grzegorza. Powróciwszy do kraju, pomagał ojcu 

w pracy w majątku w Kurozwękach. W 1863 r. przystąpił do powstania, w którego powodzenie nie 

wierzył. „Skakał mój kraj przez okno, to ja z nim razem, choć iluzji nie miałem ani chwili”- napisał o 

tym po latach. Pod przybranym nazwiskiem Chościakiewicz dowodził jednym z oddziałów w wyprawie 

gen. Zygmunta Jordana na Komorów. Po jego prawie całkowitym rozbiciu trafił do kozackiej niewoli, z 

której udało mu się wykupić. Powrócił do Galicji, skąd  ponownie przeszedł przez kordon na czele stu 

osobowego oddziału jazdy. Powojowawszy krótko w jednostce kawalerii płk.  Zygmunta 

Chmieleńskiego, w obliczu zdecydowanej przewagi nieprzyjaciela, wycofał się do Galicji. W 1864 r. 

przebywał w Rzymie, a następnie zwiedzał Hiszpanię. Po roku wrócił do Galicji gdzie prowadził 

wydzierżawiony na 12 lat folwark Laszki w dobrach Stefana Zamojskiego. W połowie lat 

siedemdziesiątych XIX wieku uzyskał prawo powrotu do Królestwa. Osiadł w majątku Wójcza w 

powiecie stopnickim. Zatrzymał jednak obywatelstwo austriackie. Gdy jego ojciec Paweł Popiel 

odszedł z sejmu galicyjskiego, zajął jego miejsce jako poseł w kurii wielkiej własności okręgu 

krakowskiego. Zasiadał w Sejmie Krajowym Galicji w latach 1882- 1889. Dał się poznać jako 

bezkompromisowy konserwatysta. Po zakończeniu kariery poselskiej na stałe osiadł w Wójczy, 

poświęcając się  gospodarstwu. W swym dobrze prowadzonym majątku przyjmował na praktykę 

młodzież ziemiańską. W trakcje rewolucji 1905 roku związał się ze Stronnictwem Polityki Realnej. 

Reprezentował on pogląd że jedyną szansą na rozwój Polaków pozostających pod panowaniem 

rosyjskim jest porozumienie z carem, na wzór galicyjski. W 1908 r.  stanął na czele pielgrzymki do 

Rzymu, podczas której poważnie zachorował. Nie zdołał już powrócić do zdrowia. Umarł 1 maja 1911 

r. w swoim majątku w Wójczy. Pochowany został na cmentarzu w Biechowie. Jan Popiel  brał również 

aktywny udział w obwałowaniu Wisły, swoje przemyślenia na temat powodzi zawarł w poniżej 

zamieszczonym artykule „Woda” opublikowanym w wydawanym w Krakowie „Przeglądzie Polskim”. 

Do najciekawszych jego publikacji należy „Wieś dawna a dzisiejsza” (Kraków 1910 r.)   w której zawarł 

trzeźwą ocenę ewolucji stosunków agrarnych południowego Królestwa.  

 

 

 

 

 

 



Przegląd Polski, Rok XLV, Kwartał I (Lipiec, Sierpień, Wrzesień), Ogólnego zbioru tom 177, 

(zeszyt od 529 do 531), W Krakowie, czcionkami drukarni „Czasu” 1910. 

„Woda” przez Jana Popiela. 

Str. 326. A czemuż w cudzysłowiu? Bo nie zamyślam pisać o owem według starożytnych 

przyrodników żywiole, a według nowożytnych związku tlenu z wodorem, o tym niemal że 

głównym składniku powierzchni naszej kuli i warunku wszelkiego życia na ziemi, ale o tem, 

co lud nadwiślański nazywa „wodą”, o wylewie głównej rzeki naszej, skąd on i jak wygląda. 

Skąd wylew powstaje i kiedy następuje, uczoną rozprawę pisać można kogo na to stać, i o 

wielu rzekach europejskich spisane są, że tak powiem, monografie pojedynczych rzek, biorąc 

pod rachubę i źródło rzeki i jej dopływy i naturę pokładów geologicznych i doliny głównej i 

ubocznych, wysokości i głębokości, oraz gatunków pokładów skalnych i napływowych, 

meteorologiczną właściwość kraju, ilość opadu, zalesienie lub obnażenie drzewostanów 

zwartych i t. d. 

Zostawiam naturalnie te wszystkie rozważania w stosunku do Wisły naszym hydrografom, a 

konstatuję z doświadczenia własnego i cudzego, że sama ilość opadu w danym roku wcale 

nie wpływa bezpośrednio na wylew. Mamy lata o ogromnej ilości opadu, lata, wśród których 

i zboże porasta i gnije i ziemniaki przepadają, a wylewu nie ma, mamy lata prędzej suche niż 

mokre, a Wisła wylewa, mamy wreszcie lata i mokre i z wylewem. 

Co do powodów, przynajmniej powierzchniowych, tego zjawiska, to naprzód skonstatować 

trzeba, że na wylew nie tylko trzeba deszczów, ale deszczu jednocześnie na znacznej 

przestrzeni obwodu strumienia danej rzeki, w naszym wypadku Wisły. Deszcze te nadto 

muszą spaść w okolicach górzystych, skąd woda opada z powodu wielkiego spadku prędko, 

dostaje się do koryta rzeki, pomieścić się w niej nie może i zalewa mniejsze lub większe 

przestrzenie doliny rzeki. Rostrzygającemi są o wylewie Wisły gównie i prawie jedynie 

deszcze padające w Karpatach i Tatrach; deszcze padające na t. zw. Świętokrzyskie góry i na 

równiejszych częściach kraju w bardzo wielkiej części wsysa w siebie urodzajna ziemia i lasy, 

a nadmiar wpływa powoli do dopływów  Wisły i nie przepełnia ją od razu; jest mokro, Wisła 

stoi wysoko, ale wylewu nie ma. W górach zwłaszcza skalistych, stromych i nagich, nadto o 

znacznych często zapasach zimowego śniegu. Tym sposobem dzieje się, że nieraz Dunajec 

większą ilość wody do Wisły wprowadza, niż ona wezbrana Solą, Skawą, Rabą i Wisłoką do 

Bałtyku ściąga. Dlatego też koryto Wisły u ujścia Dunajca pod Opatowem prawie takie 

szerokie, jak pod Warszawą, a pod Szczucinem, ośm mil poniżej  Opatowca, ledwie czwartą 

część koryta pod Warszawą wynosi. 

Inne ciekawe – nie dla pięknych czytelniczek, ale jeśli im ten ustęp nudny, to niech go 

opuszczą – pytanie, to, skąd się deszcze biorą i jaki ich rodzaj? Ogólnie mówiąc, sprawa to 

temperatury podbiegunowej. Jeśli wiosna albo lato w strefie podbiegunowej cieplejsze od 

normalnych, lodowce odrywają się głównej masy lodowej w większej niż zwykle ilości, 

wiatrem i prądami i morskimi pędzone dostają się do cieplejszych części Atlantyku, słońce je 



od razu raptownie topi i ogromną masę pary powietrzu oddaje. Powstałe stąd niekończące 

się chmury wiatry pędzą na Europę, albo więcej na wybrzeże Francji i Hiszpanii albo co 

częstsze na morze niemieckie i Bałtyk. Jeśli wtedy wiatry północne zapanują, cała ta masa 

przelatuje nad nami, wyładowując się powoli, dopiero o ściany Karpat Tatrów gwałtownie się 

rozbija, prawie nigdy przez nie nie przechodząc. Stąd częste to zjawisko, że nasze potoki i 

rzeki górskie pieniące fale do Dunajca i Wisły niosą, a z drugiej strony Hernad, Waaga, Cisa 

nie o tem nie wiedzą i n. p. rok 1867, straszny z wylewów dla Galicji i naszego Powiśla, był dla 

Węgier całym rokiem ogromnego urodzaju, a szczególnie rok strasznej katastrofy w 

Szegedynie i wylewów po całych Węgrzech, był dla nas prędzej suchym niż mokrym. Są to 

jakby dwa hydrograficzne oddzielne światy. 

Przedziwny zmysł obserwacyjny naszego ludu dawnego ten odmienny deszczów na wylew i 

nie na wylew odkrył; nie wiedzą nasze Powiślaki ombrometrach 32 , ani o Baro- i 

hydrometrach33, ani o lodowcach i Atlantyku, wiedzą tylko od flisaków o Gdańsku i morzu. 

Przytoczę posłyszaną na promie pod Szczucinem rozmowę między starym a nowym 

przewoźnikiem. Deszcze padały obficie, przejeżdżano przez wysoko już stojącą Wisłę, młody 

mówi: „ Ej, chyba będzie woda, ciągiem ino leje taka pomorszczyzna”. „Głupiś ty  - mówi mu 

stary – gada o pomorszczyźnie, a nie wie co to takiego; nie widzisz to gapa, że deszcz leje z 

góry, jak będzie lał z dołu to gadaj o pomórce; z niej to woda zawsze być musi, a jaką to ci 

Pan Jezus pokaże; a jak się ogłosi z dołu, to się także wody spodziewaj; z takiego deszczu, jak 

teraz , nijak wody nie będzie, żeby padał i tydzień”. Jak sam Powiślanin zrozumiałem, ale 

czytelnikom winienem tłumaczenie tych mówionych hieroglifów. Pomorszczyzną lub 

pomórką nazywa się deszcz z wiatrem północnym od Bałtyku idący, które skutki powyżej 

opisałem; „idzie z dołu”, t.j. od ujścia Wisły w górę; „deszcz z góry”, deszcz od Karpat i 

Tatrów idący, zwykle na same góry nie padający. „Ogłoszenia z dołu”, to odgłosy zwykle 

niesłyszalne dalekich dzwonów, świstów lokomotywy, młynów i t. d. , o ile idą od dołu rzeki, 

niebezpieczny prognostyk. Nawiasem mówiąc, ciekawa figura ten przewodnik. Twierdzi on, 

że miał 16 lat, jak była rabacja (rzeź 1846 r.) z czego wypadało, że ma dziś 80 lat; nie wysoki, 

krępy, czupryna wieczorem rozczochrana, nic a nic nie siwa, a lekko mówiąc, ze trzydzieści 

beczek anyżówki przez gardło mu przeszło za całe życie; o opuszczeniu promu ani myśli. 

Co do pory roku, to zapewne w końcu czerwca i lipca najczęściej wylewy wypadają, bo wtedy 

do spadłego deszczu i topniejące w Tatrach śniegi dodać trzeba, a bywają i nieco wcześniej 

lub później, a największy w cały zeszły wieku wylew 1813 r. wypadł w połowie września; o 

zimowych wylewach później rozpocznę. Stąd też i nazwy Święto – Janka, Jakóbówka, 

Bartłomiejka i t. d. 

Królowie nasi, nie wszyscy równo, ale głownie Kazimierz W., Stefan Batory i Zygmunt III w 

różnych częściach rzeki wały sypać kazali, a nawet dzisiejsze obwałowania, to tylko 

połączenie poprzerywanych dawnych królewskich wałów. W jakim stanie są one obecnie i 

                                                           
32 Deszczomierz – przyrząd do mierzenia ilości opadów atmosferycznych. 
33 Higrometr – przyrząd służący do mierzenia wilgotności powietrza. 



jakie braki w ich budowie i utrzymaniu, podałem w zeszłym roku w Słowie, a Wieś 

Ilustrowana przedrukowała, więc się powtarzać nie myślę, bo bym czytelników uśpi. Wolę 

opowiedzieć wylew największy, jaki pamiętam z r. 1884; byłem wtedy prezesem komitetu 

wałów wiślanych n. tz. stopnicką nizinę. 

Na mniej więcej dwie godziny przed zachodem słońca w dniu 13 czerwca od północnego – 

zachodu  gruba równa warstwa zaczęła zwolna występować na horyzont przy zupełnej ciszy 

w powietrzu. Deszcz zaczął padać od północy i wzmagającym wiatrem siekł w północne okna 

domu; nie ustał ani chwili dość gęsty ale nie gruby  przez cały 14-ty i noc na 15-ty, 

temperatura opadła aż do 3" R. Przez cały 15-ty wciekły wiatr i zimno takie samo, tak, że 

musieliśmy w piecach przepalać, a deszcz ulewami z przestankami dalej padał. 

Zaniepokojony zadysponowałem szarwarki, a z 16-go z rana siadłem na konia i kazałem za 

sobą łódź z wiosłami i trochę prowiantu na wozie powieść; umieszczając od Wisły na sporym 

pagórku, o dom i folwark byłem bezpieczny. Po ciężkim błocie dostałem się do wsi Oblekoń 

częścią za wałem, częścią między wałem a rzeką położonej, a wyjechawszy na wał zdumiałem 

się, widząc przed sobą morze całe żółtej spienionej wody tylko kilka cali od wierzchu wałów, 

wszystkie zaś chałupy po sam dach w wodzie. 

- Czy tam są ludzie? – zapytałem stojących na wale bezczynnych chłopów 

- A juści są – była odpowiedz – jedni pouciekali, drudzy są 

Łódź która już przybyła, kazałem wynieść  na wał, na wodę spuścić, niewielki zapas chleba i 

słoniny włożyć ale zrazu nikt nie chciał ze mną jechać, ledwo dwóch szwarcowników34 

namówiłem i ruszyliśmy. Niebezpieczeństwa mało, bo tak szeroko rozlana woda mały prąd 

miała. Dojechaliśmy do pierwszej chałupy i wołam: 

- Złaź do łodzi. 

- Nie – była odpowiedź. 

- A czemu nie? 

- Bo tu mam gęsi, toby wody poszły. 

- A jak cię woda utopi? 

- To jak tam Pan Bóg da. 

W drugiej chałupie mieli cielę, w trzeciej trzy korce zboża, wszędzie „nie”. Zostawiając im po 

trochu jadła, odjechać ich musiałem jak niepyszny, ale nie bez podziwu, jak potrafią wytrwać 

dzień i noc, mając między sobą a głęboką wodą grubość deski niezbyt zdrowej. Z żółtego 

morza wyglądało tu kilkadziesiąt strzech i połowa drzew. Do samego nurtu rzeki 

niebezpiecznie było dobierać się, bo wiosłowników zbyt mało, wróciłem więc na wał. 
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Tymczasem bezładnie i prawie bezwładnie kupy szarwarków35 nadciągały z rydlami i więcej 

niczym; nie było komu ich rozstawić, ani przypilnować, bo przez cały dzień ani strażnika 

ziemskiego, ani żadnego zgoła urzędnika nieobaczył. Dowiedziawszy się, że trochę powyżej 

koło Trzebicy wał w niebezpieczeństwie, a wiedząc, że wśród wsi prawie nigdy wał nie 

pęknie, bo udeptany ludźmi, a zwłaszcza zbawczemi dla wałów gęśmi, bo nie dują długiej 

trawie porastać, która korzeniami swemi wał rozluźnia, kazałem fornalom swoim, które 

przybyły zabrać z Oblekonia z folwarku zapas budulca, jaki tam widziałem, na wozy włożyć, 

(liny moje były na wozach) i razem z tem wszystkim i większą połową szarwaków drożyną po 

pod wałem udałem się na miejsce zagrożenia. Było ono bardzo niskie, więc wał wyjątkowo 

wysoki; dotykało do niego nieduże jeziorko t. zw. „mąda”, czyli dziura po dawnych wylewach 

(odmęt) a ze środka jeziorka biła na rękę gruba fontanna, na jakie dwie łokcie w górę, 

wciśniętą wagą wody wiślanej przez jakąś krecią dziurę albo koło korzeni traw. O zatkaniu ani 

mówić, bo tylko od strony Wisły byłoby coś znaczyło. Więc zaczęliśmy sztorcem stawiać belki 

i krokwie, wiążąc ich Konce do wierzb już w Wiśle, ale bardzo blisko stojących, za nie 

kładliśmy inne drzewo i utworzył się rodzaj ściany trzymającej wał, który był prawie jak 

drożdże i pod nogami się trząsł, a liny skrzypiały, zwłaszcza gdy się je do skurczenia polało, 

niektóre cięższe, bo były i „cięgi” od włoków (linki do łowienia ryb), które się rwały. Coś w 

ludzi wlazło ducha, może widząc, że się nie żałuje, i dzielnie pracowali; reszta była na wale 

rozstawiona co kilkanaście kroków, zasypując niższe o kilka cali miejsca, jakie zawsze na  

wale bywają, i zadeptują takowe; co chwila wołanie, że tu albo tam woda się przedostaje 

przez wierzch wału. Na całej prawie przestrzeni u stóp wału było już około łokcia wody, która 

się pod wagą Wisły przezeń przefiltrowała. Noc ciemna zaszła i przy braku pochodni wszelka 

robota ustała, ale się przy ciemności  rozpoczęła inna zdradziecka, która się już dziś, ile wiem, 

nie praktykuje. Na korytach od bicia wieprzy, powiązawszy do boków na płasko drabinki od 

wozów, żeby się nie kiwały, z szuflami od zboża zamiast wioseł, po dwóch z rydlami 

przepychają się przez Wisłę po nocy przekopać wały galicyjskie, żeby je woda przerwała, a 

naszej stronie się ulżyło. Że może który utonąć jak mucha albo na galicyjskiej stronie dostać 

śmiertelnie pałką w łeb, to nie, ale obroni się może swą odrobinę zboża za wałem. Nad 

ranem pękł wał poniżej Oblekonia i Trzebnicy, było to już poza Mojem terytorium i te wsie 

odetchnęły, ale Wisła otworem jakim jakich dwadzieścia sążni szerokości kaskadą wtargnęła 

na nizinę Stopnicką, malując, ryjąc dziury i pustosząc. Sam z tego nieco oberwałem, bo choć 

przerwa była trochę poniżej mnie, ale zatrzymana przez wysoki stan Wisły a nieobwałowana 

Nida spiętrzyła się i szeroko rozlała; szkoda była wielka, ale zniszczenia ziemi nie było, jak w 

większej części niziny. 

Władze ukazały się nieco później; trzeciego dnia objeżdżałem ile się dało, z gubernatorem 

kieleckim terytoria poszkodowane. Z pod wału dobywali chłopi zboże i suszyli je sądząc, że 

chociaż tylko do połowy uformowane ziarno, jeszcze jako obżywi, kawałki zniszczonego bobu 
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woń kloaczy wydawały; chałupy od wody już po trosze wolne, z porozpadanemi piecami i 

kominami, a przed niemi smutni i bezradni ich mieszkańcy. Wał tylko w dwóch miejscach 

naprawdę na całej przestrzeni niziny, od Nowego Miasta Korczyna do Połańca w pół 

zniszczony, a jako ciekawość, że upadła go nie strona od wody, ale od lądu i wszystkie bez 

wyjątku. Z ofiar po kraju zebranych w tym samym i następnym roku kosztem mniej więcej 

30.000 rubli wyreperowaliśmy do niezgorzej. Monarszy dar dla topielców wynosił 200.000 

rubli, który parowcem jadąc rozdawał nie pamiętam już jaki jenerał, ale pamiętam dobrze, że 

mojego sąsiada Różyckiego spalono za to, że wymieniał i do wsparcia polecał mocno 

poszkodowanych, a nie wszystkich; tę samą wciekłą zazdrość zauważyłem i ja, rozdzielając po 

zalewie 1903 r. hojnie mi z Królestwa i z Rosi nadesłane datki. „Choćby po kopiejce, ale 

wszystkim po równio” – taka ich demokracja. 

Niezapomniany nigdy przez tych, którzy mieli szczęście go znać, Artur Potocki, starszy brat 

zamordowanego Namiestnika 36 , sam ogromnie poszkodowany w swych dobrach 

Staszowskich, z Dzikowa przeprawił się przez Wisłę i trzy dni i noce na łodzi dopłynął nie 

nurtem Wisły, ale samemi rozlanemi wodami do samego swego dworu w Słupi, wszędzie 

rozwożąc jadło i pieniędzmi wspomagając i ciesząc; lubią niektórzy z nas tę rodzinę 

obgadywać, ale jej bohaterstwa i zawsze gotowego poświęcenia naśladować nie spieszą. 

Jaki był bezpośredni powód tak ogromnego wylewu, dowiedziałem się nie za długo. Przez te 

pierwsze dwadzieścia cztery godziny deszczu u nas, o którem powyżej była mowa, w 

Zakopanem spadło, jak tamtejszy ombrometr wykazał, 75 milimetrów, czyli trzy cale deszczu. 

Taka ilość wody błyskawicznie prawie staczając się do Dunajca, za jedną dobę dostała się do 

Wisły i przepełniła ją; zaiste klasyczny przykład pomórki. 

Pomoc ze strony władz w Królestwie w razie powodzi bardzo niewielka. W Galicji sąsiedniej 

całe pułki piechoty i bataliony pionierów ze swemi łodziami i przyborami pilnują brzegu i 

miejscowej ludności dopomagają. U nas władza powiatowa jest na wałach, ale z gołemi 

rekami, ani łodzi, ani drzewa zapalnego, ani liny, ni powroza, siekiery lub młota, a wojskowej 

pomocy, jak w naszych stronach, nigdy; czasem jaka łódź straży pogranicznej i niedołężny a 

jeszcze więcej niechętny szarwark, rodzaj pospolitego ruszenia bez żadnej organizacji. O 

opłakanym stanie naszych wałów co do profilu i trasy byłem Tylem się już rozpisał, że się 

jeszcze raz powtórzyć nie myślę. Za to Galicyjskie coraz wyższe i grubsze; konkluzja łatwa, ale 

nie wesoła. 

Bywa i tak, że jakiś dygnitarz konceptem bardzo dobroczynnym strzelił, ale w powietrze i za 

nabój płacimy my. Tak przed laty gubernator warszawski, zasłużony oficer inżynierii, wpadł 

na pomysł wzdłuż Wisły rodzaju telegrafu optycznego37, jak wzdłuż kolei, t. j. szeregu 

sygnałów, by dawać znać o przyborze Wisły z góry i tym sposobem ostrzec mieszkańców 

Powiśla o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Zdołał przekonać wyższe władze o 
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praktyczności swego pomysłu i kazano mu te sygnały stawiać, t. j. pieniądze na nie dać, a 

władze stawiały. Czy wzdłuż całej Wisły, o ile we władaniu Rosyjskim, nie wiem – ale to 

wiem, że na przestrzeni od Igołomia do Połańca kosztowały z górą 20.000 rubli, a nie były w 

życiu ani jeden raz i zgniły wszystkie bez śladu żadnego. Powiślak tak rzekę zna, że go w 

śpiączki nie złapie i sygnału mu nie trzeba, w chwili gdy piszę, gorączkowy ruch na Powiślu, 

wszystko z za wałów sprzątają, choć zielonkowate, bo woda przybrała. Sama tylko piana, 

czasami zbita w kłęby wielkie, jak głowa ludzka, albo środkiem, albo brzegiem rzeki idąca, już 

wskazuje czy woda przybiera czy opada. 

Co do prognostyków albo zjawisk przed wylewami, są rozmaite, miej lub więcej pewne. Mgły 

w marcu są dość pewnym prognostykiem, ilość bocianów z wiosną pewnym zwiastunem 

mokrego lata, ale nie koniecznie wylewu. Widok Tatrów z Powiśla bardzo piękny zawsze i w 

zimie nic nie kosztuje – w kwietniu, maju, czerwcu zwykle mnie kosztował 3.000 rubli, ale 

czasami i pięć razy tyle. Najpewniejszym prognostykiem „pomórki” i wylewu, to wielkie jasno 

siwe mewy morskie i niektóre północne gatunki nurów, których w zwykłym czasie u nas nie 

ma, ale to już na  8-10 dni przed samą katastrofą. 

Rzadkie, ale bywają wylewy bez deszczu z północy. Takim był po 1884 r. wylew 1885 r. 

Podobnie jak w tej chwili, codzienne burze i ulewy podniosły stan wody, Wisła z brzegów 

wystąpiła i dosięgła dwu trzecich wysokości wału; takim drugim w r. 1890, niewielki, ale po 

tylko sześciogodzinnej ulewie. Co do pierwszego, krótką scenkę opowiem. Pod wieczór i w 

grzmoty rządca młody sąsiedniego mi majątku majątku z polowym obchodził zagrożone 

wały. Ciemno już, błyskawice tylko świeciły, raptem słyszy szmer pod nogami, przykłada 

ucho, potem maca, a oto woda  wpół wału kłębami przezen bucha. Było czem zatykać, bo 

wszędzie pożętego zboża i siana pod dostatkiem, ale jak? Od lądu nie można, bo woda 

wszystko wypchnie; posyła polowego uwiązać porcię siana, pasek z bioder, przypina do 

paska polowego, sztukuję chustę od nosa i szelkami i na tym aparacie spuszcza go na Wisłę, 

naturalnie rozebranego; chłop daje nura, znajduje dziurę, pakuję wiązkę siana, którą woda 

wpycha natychmiast całą swoją wagą – dziura do rana zatkana. Tak się spisał wśród ulewy i 

piorunów p. Artwiński, a że prawdę mówił, pokazało się po wylewie po reparacji wału; jak się 

nazywał główny aktor chłop, nie wiem. 

Piszę wolno i z przerwami, wyjazdy i inne zajęcia, niedołęstwo ręki i oczów, czasem obawa, 

że darmo tylko papier czerpie. Tymczasem z 23-go na 24-ty lipca niepamiętne mi nigdy 

piętnaście godzin ciągłych grzmotów i piorunów, a dwadzieścia cztery ciągłego deszczu z 

kilkunastu ulewami, ziemia nasiąknięta padającymi już od św. Jana deszczami, a Wisła, jak 

powyżej, już wysoka; wylewy, myślę sobie, niechybny. Wcale nie – Wisła podniosła się o 

jeszcze pół łokcia, ale z wałów nie wystąpiła; dziś 27-my i już opada. 

W r. 1902 wracałem z kąpieli Nauheimie, po drodze deszcz siecze, Elba wezbrana, Odra się 

pod Wrocławiem rozlewa, Wisła pod Oświęcimiem jeszcze gorzej, pod Krakowem Błonia 

zatopione, a na Garbarzach, Smoleńsku i Garncarskiej ulicy zamiast dorożek, łodzie i wozy 

ratunkowe kursują. Będę się miał z pyszna, myślę sobie, i przenocowawszy jadę dalej na 



ryzyko, że mnie Wisła pod Szczucinem do domu nie puści; ale po drodze widzę, że Dunajec 

duży, ale nie wylewa, dojeżdżam do Wisły, przewóz dobry, woda tylko odrobinę wystąpiła z 

lądów, szkody w domu nie ma. Deszcze spadły na Sudety i Beskidy, a nie na Tatry, a teoria 

moja o wylewach i ich powodach coraz bardziej się sprawdza. 

Inny, i w naturze i w skutkach, jest wylew zimowy,  rzadko spowodowany czymś innem, jak 

zatorem. O to zator i jak powstaje? Na każde pytanie niemal każdy odpowie, że to 

nagromadzona krótsza lub dłuższa ława kry, którą częściowo, a czasami i zupełnie zatyka 

łożysko rzeki, tamując jej odpływ normalny, a więc powodują nienormalne podniesienie 

stanu wody. Tłumaczenie to jest tylko częściowo prawdziwe, bo zator prawie bezwyjątkowo 

buduje się w czasie zimy, a więc wtedy, gdy w właściwa kra nie idzie. Co do powodu, znany 

jest on prawie tym tylko, którzy z bliska obserwować mogą. W czasie mrozów zimowych 

rzeki nasze od samego mrozu nie zamarzają, „nie stają”, jak się zazwyczaj mówi. Trzeba im 

dwóch rzeczy do zamarznięcia: śniegu i wiatru pod wodę przy nawet niewielkich mrozach. 

Śnieg obfitszy nie topnieje w wodzie, tylko tworzy większe płaty, t. zw. śryż38, a gdy zagnie 

wiatr pod wodę, ten śryż się łączy  i z dnia na dzień, rzeka staje. W najmniejsze mrozy 

zeszłego stulecia r. 1870   termometr przez ośm dni był niżej 20 mrozu, a przez cztery dni od 

24 - 28 R.; jednak Wisła nie stanęła wcale, bo śniegu była bardzo cienka warstwa i wiatru ani 

śladu. 

Sposób powstawania zatoru jest następujący, przy mrozach bez śniegu woda na brzegach, a 

gównie na zakrętach płytka, przymarza aż do ziemi; dzieje się to głównie podczas niskiego 

stanu wody. Chwilowa odwilż i większy dopływ wody odłamuje te przypłodki, a że one, 

obciążone od spodu mułem, piaskiem lub żwirem, nie płyną z powodu zmienionego przez to 

ciężaru gatunkowego po wodzie, ale pod wodą, zawadzają częściowo o spód łożyska rzeki, 

trą one o nie, aż staną, zacierają się: stąd słowo „zator”. Jedno o drugą zawadza powoli, aż 

się uformuje przeszkoda coraz zwiększająca się, aż zator osiągnie większą długość, która i mili 

sięga, a zawsze na mocniejszych zakrętach, gdzie najmniejszy prąd. Ta, że tak powiem, 

bariera,  nie jest nigdy tak szczelna, żeby koło niej i pod nią nic się wody nie przemieściło, 

nieraz płynie woda i nad nią i pod nią, a przy mrozach tym sposobem zator staje się grubszy, 

zgłasza zaś wyższy. Jeśli wtedy zwykle z odwilży dłuższej i deszczów ilość wody w korycie 

rzeki znacznie się zwiększy, a zator od naporu wody nie pęknie, następuje wylew z zatoru. 

Jest on w tem bardzo niebezpieczny, że nadzwyczaj szybki, czasem we dwie do czterech 

godzin  i zagraża już nie urodzajom, ale życiu i zdrowiu mieszkańców, nie tylko między wałem 

a rzeką , ale i poza wałem, bo chociaż wały zwykle mocno zmarznięte trzymają się jak mury, 

ale się nad ich wysokość spiętrza i przez wierzch przelewa. Te wypadki nie są częste, ale 

bardzo straszne, myśląc o tem zawczasu, można im przynajmniej częściowo zapobiec. W 

Galicji nieraz przez pół zimy oddziały artylerii i pionierów dynamitem i innemi środkami albo 

zator uprzątają, albo w nim wyrębują sztuczne koryto; użyteczna to, ale i kosztowna praca, 

Alem jej, w moich przynajmniej stronach, nigdy przez wojska rosyjskie prowadzonej nie 

                                                           
38 Śryż – początkowe etap tworzenia się pokrywy lodowej, tworzy się w wodzie rzecznej nieznacznie poniżej od 

0C. 



widział, ani o takowej nie słyszał; być może, że tam, gdzie kolej blisko Wisły i transport 

wojska łatwiejszy, wojsko coś robi, o ile Wisłą rosyjsko – austriacką, spuszczają się one na 

austriackie starania i zabiegi.  

Puszczanie, czyli pękanie powłoki lodowej na rzekach, chwila to interesująca, a i nieraz 

krytyczna. Zależy ono więcej od przyboru wody, która rozsadza skorupę lodową, niż od samej 

odwilży. Tak n. p. w r. 1895, jeśli się nie mylę, puściła Wisła pod Warszawą przy 15   R. 

Mroza, pod naporem wody z góry rzeki. Rozlawszy się, zmarzła na rozlanych przestrzeniach i 

szkody były wielkie. Prawie zawsze zaczyna się puszczanie jak gdyby grzmotami przy pękaniu 

lodów po nich czasem już w pięć minut lodu w ruchu na większe i mniejsze kry połamane. 

Piętrzą się jedno na drugie, koziołkują, nieraz sztorcem stoją i czasem całe brzegi obstawione 

jakby kamieniami grobowemi żydowskimi, stojącemi na sztorc krami. Jak szalone bywa 

czasem parcie jednych na drugie, miałem raz dowód, objeżdżając brzeg Wisły w dzień po 

poszczeniu, gdy kra szła już z dalszych stron. Wylewu nie było żadnego, a o jakie trzydzieści 

kroków od brzegu znalazłem leżącą grubą popękaną naturalnie krę rozmiarów dużego 

pokoju jakie 200 łokci kwadratowych, więc zapewnie wagi choćby tylko tyleż centaurów. Jak 

się dostała tam , skoro nie przypłynęła ? Oczywiście ścisnęły ją inne kry tak, że nią frygnęły na 

te kilkadziesiąt kilometrów, podobnie jak kiedy chłopcy dla zabawy ściągną w palcach świeżą 

pestkę od wiśni aż frygnie na kilkadziesiąt kroków, jest to ulubiony sposób bombardowania 

kolegów w szkole. Takiego sportu kra z krą sobie pozwala.  

Właśnie gdym się tej krze przypatrywał ciekawie i wnioski robił, jak się dostała tak daleko od 

lądu, stało się, co się nieraz staje, ale rzadko prawdziwy wylew sprowadza. Kry zatarły się z 

wielkiem trzeszczeniem, skrzypem i piskiem jedno o drugie i wody nie puszczały. Woda 

zaczęła tak prędko z brzegów występować, żem  co koń wyskoczy i to już w wodzie do wału 

musiał uciekać. Taki określony zator woda rozwali zwykle prędko, chybaby dobry mróz 

ściskał. Różnicę także znaczną stanowi, czy lud był śniegiem pokryty, czy nie. Lód bez śniegu 

bardziej tworzy zatory puszczaniu, lód ze śniegiem bardziej się zaciera. Jak się z krą zna 

ludność nadbrzeżna, miałem raz dowód, przejechawszy pewnego razu nad brzeg po 

puszczeniu lodów. Stało kilkanaście ludzi, gapiąc się na krę – mówię do jednego starszego: 

- jakoś kra gęsto idzie, jeśli przybędzie jej z Dunajca, może być źle. 

- Kiedy już idzie, proszę jaśnie pana – odpowiada mi – nie widzi to jaśnie pan, że jedne kry 

żółte, a drugie sine; te sine to wszystkie z Dunajca, już więcej nie będzie kry, jak jest, a jak 

pojutrze przyjdzie „Krakówka” (woda od Krakowa), to znowu takie będą ze Soły i Skawy, ale 

już fracha. 

Pomyślałem sobie, mędrszy ode mnie i nie pierwszy raz pomyślałem. 

Posuwające się (z naszej strony żółwim krokiem) roboty regulacyjne międzynarodowe 

zapewne że Wisłę zrobią lepiej spławną; ale wielu się obawia, że przez zwężenie koryta będą 

zatory trzęstrzemi. Odpowiadają inżynierowie, że przeciwnie, bo się przez zwężenie robi prąd 

większy i nurt głębszy. Z tem zapatrywaniem zgodzić się trzeba, ale tylko do zatorów 



właściwych, które powyżej opisałem; co do zatorów przy puszczaniu formujących się jest 

obawa; że mogą być gorsze, tem bardziej, że Wisła płynie w ogóle na północ,  a więc puszcza 

pierwej od góry i kry (co się nieraz zdarza) trafiają na długie przestrzenie stojącej jeszcze 

Wisły i na nich piętrząc się, mogą spowodować zatrzymanie odpływu, a więc podniesienie 

wody powyżej, aż się przez wały przeleje. Czas pokaże, kto ma słuszność. 

Przyszłość dla naszego Powiśla, ile przewidzieć się da, nie wesoła. Przy zaniedbaniu i złej 

trasie naszych wałów, o czem już pisałem już nieraz, wały ze strony Galicji dużo od naszych 

wyższe i grubsze, będą wody na naszą stronę spychać, i ile przewiduję, wylewy niszczące 

będą częstsze, tem bardziej, że w Galicji lasy podkarpackie bardzo wycinają, a więc przypływ 

wody do Wisły będzie raptowniejszy. Niziny nadwiślańskie są bardzo zaludnione; gdybyśmy 

po wylewie 1903 r. bardzo nam obficie z całej polski nadesłane zapomogi rozdzielili, pokazało 

się, że na 42 tysiącach mórg w samej nizinie stopnickiej mieszka 43 tysiące ludzi; jeśli 

odtrącimy 5 tysięcy mórg na lasy pastwiska i bagna, wypada koło 1 ¼ człowieka na morgę, 

czyli więcej, niż w Belgii, a przemysłu innego, jak szwarcownictwo, nasze krakowsko – 

sandomierskie. Powiśla nie ma. Same brzegi Wisły tylko pasem mniej więcej wiorstowym są 

niezwykle urodzajne – reszta Powiśla, to dość ciężkie, na suszę i mokro zawodne ziemie.  

Już i jak przy poborze wojskowym widzimy, że ludność Powiśla nie dorodna i wielki procent 

nie zdatnych, bo każdy za młodu przez więcej niż jeden głód, a czasami zimno i wilgoć 

przeszedł, latami zaś malaria grasuje: zarobku przy dostawach handlowych niewiele, bo drogi 

nawet do komór celnych, zawsze złe, a czasem nie do przebycia. Przeprawi się chłop z kartką 

lub bez niej i widzi, że po tamtej stronie wał ogromny broni, a szosa dobra aż do brzegu 

prowadzi; jakie stąd konkluzje wyprowadza, wartało, żeby rządzący rozważyli. Wylewów nikt 

nie opanuje, jak i gradu, ale ratunek możliwy osób i mienia należy się tym, którzy podatki 

płacą większe, niż jaka bądź część całego państwa i którym należą się sposoby do 

zarobkowania, a więc przede wszystkim drogi lądowe i wodne. 

                                                                                                                             Jan Popiel. 
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Jakub Bojko (1857-1943) pisarz ludowy, współorganizator Stronnictwa Ludowego w Galicji. 

Syn zbiegłego z Kongresówki (ze wsi Wojciechów koło Kazimierzy Wielkiej) Gabriela Bojko oraz jego 

drugiej żony Elżbiety Kamysz. Według tradycji rodzinnej przyczyną ucieczki ojca była obawa przed 

wieloletnią służbą wojskową w carskiej armii. Pobór do niej obejmował cały przekrój ludności. Był on 

przeprowadzany przymusowo poprzez losowanie rekruta. W sąsiedniej Galicji służba wojskowa 

trwała bowiem znacznie krócej. Już 1868 r. wprowadzono tam 3 letnią służbę wojskową. Jakub Bojko 

wychowywał się w ubogiej, chacie wiejskiej. W latach 1864-1871 w miesiącach zimowych uczęszczał 

do czteroklasowej szkółki, założonej przez charyzmatycznego miejscowego księdza Henryka 

Otowskiego pochodzącego ze zbiedniałej szlachty. Program jednej klasy realizowano w ciągu dwóch 

zim, w jego ramach m.in. języka polskiego, matematyki, religii, śpiewu, geografii, historii,  

ogrodnictwa oraz pszczelarstwa. W wieku 16 lat został sierotą, najpierw zmarła mu matka, później 

ojciec. Od tego czasu podejmował się różnych zajęć, pracował dla miejscowego księdza, zatrudnił się 

w karczmie prowadzonej przez Żyda. Wykazywał wielkie zdolności w przyswajaniu sobie wiedzy. Dużo 

czytał, w szczególności Józefa Ignacego Kraszewskiego i narodowych wieszczów. Dzięki 

intensywnemu samokształceniu został nauczycielem wiejskim w szkole ludowej w Biskupicach. 

Prowadził jednocześnie własne gospodarstwo rolne. Zainteresowany światem, przez kilka lat pływał 

jako flisak po Wiśle. Te właśnie przeżycia związane z flisactwem ugruntowały w nim chęć opisywania 

otaczającej go rzeczywistości. Owocem owych podróży stał się  wydany po raz pierwszy w 1907 r.Flis 

do trzeciego króla. Rozwinął w sobie zamiłowania czytelnicze. Został pisarzem gminnym, nauczał już 

nie tylko w Biskupicach, ale również w innych wsiach Woli Żelichowskiej, Hubenicach, Kozłowie i 

Samocicach. Po odrzuceniu jego starań o rękę córki bogatych gospodarzy w której był głęboko 

zakochany. Zawarł związek małżeński z Julianną Świątek.  Miał z nią czternaścioro dzieci. Ośmioro 

spośród nich zmarło we wczesnym dzieciństwie. Przyczyną śmierci były przeważnie choroby zakaźne, 

takie jak: błonica, gruźlica. Początki działalności pisarskiej Jakuba Bojki to publicystyka zamieszczana 

w takich pismach, jak: Chata prezentujących duszpasterski charakter czy Przyjaciel Ludu organie 

radykalnej inteligencji lwowskiej skupionej wokół małżeństwa Bolesława i Marii Wysłouchów, dążącej 

do zmiany stosunków społecznych na wsi oraz postulat szerzenia oświaty wśród ludu. W 1891 r. 

Bojko został wójtem w Gręboszowie, pełniąc tę funkcję do 1918 r. Dał się poznać jako doskonały 

mówca. Przemawiał m.in. podczas pierwszego odsłonięcia Panoramy Racławickiej czy na wiecu 

chłopskim podczas obchodów stulecia insurekcji kościuszkowskiej. Wziął udział w sfinansowanej 

przez postępowe pismo inteligencji krakowskiej Nowa Reforma delegacji chłopów polskich na 

wystawę osiągnięć czeskich w Pradze. Jego trzy Listy z Pragi spotkały się z głębokim 

zainteresowaniem czytelników, doczekały się  przedruków w czasopismach. Jego publicystyka miała 

na celu zachęcić masy ludowe do zaangażowania się  w walkę o niepodległość Polski. Przyczyn 

zacofania galicyjskiej wsi upatrywał nie tylko w braku szerzenia oświaty ludu przez warstwy 

oświecone, ale również w wadach samego  chłopstwa, takich jak: niechęć do oświaty i nauki, brak 

aktywności społeczno-politycznej oraz zawiść uniemożliwiająca wypracowanie wspólnego, 

jednolitego stanowiska włościańskiego. W lipcu 1895 r. jako delegat wziął udział w pierwszym 

ogólnokrajowym zjeździe chłopskim w Rzeszowie, podczas którego utworzono Stronnictwo Ludowe. 

Został wówczas wybrany wiceprezesem stronnictwa. Kilka miesięcy później został posłem chłopskim 

do Sejmu Krajowego we Lwowie, a w 1897 r. zostaje wybrany do Rady Państwa ówczesnego 



parlamentu austro – węgierskiego. W okresie narastającego konfliktu pomiędzy hierarchią kościelną 

a ruchem ludowym uczestniczył w sporze z biskupem tarnowskim Leonem Wałęgą, który zakazał 

czytania Przyjaciela Ludu pod groźbą braku rozgrzeszenia. Bojko odpowiedział wówczas na te 

działania, publikując pracę pt. Dwie dusze w 1904 r., która doczekała się wydania dla Polonii 

amerykańskiej. Opisywał w niej rozdarcie, jakie doświadcza chłop polski, który z jednej strony dąży do 

wolności, a z drugiej jest skrępowany przeszłością pańszczyźnianą. Kolejnymi jego utworami były 

Pisma i Mowy ze wstępem Władysława Orkana z 1904 r. Okruszyny z Gręboszowa  z 1911 roku.  Jakub 

Bojko pełnił również funkcje: prezesa PSL „Piast”  (1913-1918), wicemarszałka Sejmu 

Ustawodawczego (1918-1922), wicemarszałka Senatu (1922-1927). Po przewrocie majowym 1926 

roku wystąpił z PSL „Piast” i utworzył Zjednoczenie Ludu Polskiego. Wstępuje także do sanacyjnego 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W 1935 r. wycofał się z działalności politycznej. Umarł w 

1943 r. Jego wspomnienia wydano dopiero w 1959 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYDAWNICTWO MACIERZY POLSKIEJ, KSIĄŻECZKA 88., POD TRZECIEGO KRÓLA, Napisał Jakub 

Bojko, WE LWOWIE, NAKŁADEM MACIERZY POLSKIEJ, 1908 

 

Str. 1. Dzień był prześliczny, na jaki się tylko polski maj mógł zdobyć. W nadwiślańskich wiklinach 

tkliwy słowiczek nie żałował swego gardziołka, a szare słowiki nuciły na cześć Stwórcy swe ranne 

paciorki, rozweselając ubogą ludność nadwiślańską. O! bo ta ludność wtedy potrzebowała bardzo 

tego rozweselenia. Nie widziała drogi ani do Saksonii ani do Ameryki, zarobku po wioskach nie było 

prawie żadnego w zimie, a i w lecie, co to był za zarobek? W Ujściu pojezuickim, leżącej wioszczynie 

na wprost Opatowca roiło się od rana niby w ulu, od różnorodnej ludowiny. Mężczyźni z tobołkami na 

barczystych plecach żegnali się z żonami i dziatwą, która się wieszała u szyjek tatusiów, i rzewnie 

płakała. 

To flisacy, czyli oryle wychodzili na flis, czyli na „ryzę”39), Wisłą do Gdańska. Całą zimę siedziało to 

biedactwo w dusznej chacie, czekając wiosny jak dusznego zbawienia, toć nie dziw że z radością 

wyrusza gromadka oryli na modrą Wisłę, bo wie, że i grosza co nie bądź zarobi, i świata bożego szmat 

zobaczy, a do tego któż z młodych chęci by nie miał? 

Aby groszy jak najwięcej przynieść, kobieciska przysposobiły im tobołki z żywobyciem czyli: 

„leguminę”. A więc kaszy jaglanej, krupek pęcaku, ziemniaków, chleba co nie bądź, bryłkę masła, 

sereczek i t. p. ot, jak którą stać. Wsiedli na tratwę, chwycili za drgawki, krzyżyk położyli na czole 

zeznojone i popłynęli do Opatowca na drugą stronę do Polski. 

- Maciek, woła jedna z kobiet, a ino nie zobacz kupić Maryście „bursztynów” (bursztynów) 

- No, no, nie trap się o bursztyny, odparł wołany, a jeno tam pamiętaj ta o domu i o gadzinie, to i ja o 

bursztynach nie zobaczę. 

- A gdzież to ci ludzie odjeżdżają i czego te kobity z dziećmi płaczą, pytałem ciotki, u której byłem, by 

mi upartą „łuszczkę” w oku zamówiła, a która tę sztukę znała dokumentnie. 

- A to widzisz, moje dziecko, nasi idą daleko na flis, to cóżby ludowina nie płakała, kiedy te biedaki 

jadą aż „pod trzeciego króla do Gdańska”. Dwunastoletni zmorek roztworzyłem gębinę na rozcież, bo 

to słowo „pod trzeciego króla” wydawało mi się czymś nieokreślonem, nadzwyczajnym, i myślałem, 

że ci ludzie jadą co najmniej na koniec świata bożego. 

Widok tych oryli utkwił mi głęboko w pamięci; a lusterko naszej modrej Wisełki stało mi odtąd 

nieustannie. 

Mieszkając w pobliżu Wisły, co wiosna wsłuchiwałem się w owe radosne okrzyki retmanów, w owe 

„ho! ho! warahu od lądu” a widok flisaków krakowskich wracających z ryzy przez Gręboszów, 

rozbudzał moje orylki do ostateczności. Pamiętam, jak zwykle chadzałem sznurkiem „gęsiego” 

najstarszy na przedzie, chłop rosły, i buńczuczny, niech go kutasi biorą, pas na nim szeroki, żebyś parę 

butów z niego wykroił swobodnie, kapelusz wysoki, z strojną wstążką, fajka „percyantka” 

                                                           
39)Ryzę odbyć, to znaczy raz drzewo, czy galary odstawić Wisła do Gdańska, czyli do „pala” 



(porcelantka) w ustach, a wiosło bukowe, kute na ramieniu, niby pałasz u oficera. Torba czyli kobiałka 

przez ramię a buty na wiośle. Z takimi kobiałkami szli krakusy pod Racławic, a któż wie, czy to nie te 

same jeszcze. 

A nie rzadko szedł z orylami i nie duży flisaczek pyzaty, w szerokich porteczkach, co mię wyprawiło w 

zazdrość, dla czego to nie ja był na ryzie, skorom dużo tęższy od niego. 

A później dopiero, gdym się dorwał od poczciwego mego nauczyciela Marcelego Stohandla – 

Robinsona. Jego przygody, jego budowanie tratew pożerało moją duszę i radbym się ptaszkiem stać, 

by tylko ruszyć z orylami na wodę. Z największą skwapliwością przysłuchiwałem się gwarze starych 

flisaków i dech w sobie taiłem by nie uronić ani słówka, gdy mówili cudowne historie to o 

„Sodomirzu” to o „krydzianej górze”, to o „Pietrawinie”, lub o onej „Mysawie” co to na niej zagryzły 

myszy króla „Popieluska” do „imentu”. 

Wiersz Czajkowskiego o Wiśle umiałem na pamięć i mogłem nijak zrozumieć, co to jest berlinka, o 

której on pisze: „niesiesz gdzie zechcesz, a gdy nie masz woli, to próżno berlinka żaglem swawoli”. A 

cóż dopiero, gdym czytał, co pisał Wincenty Pol, poeta nasz ukochany, o flisakach? Podobało mi się, 

jak to tam ludziska z lądu pytają się flisów: „A skąd to Bóg prowadzi?” – „Krakowianie od Krakowa 

pozdrawiają się w Bogu”. Albo znowu gdy dzwonią w dzwonek św. „Warwary” (Barbary), prosząc 

Boga za dusze potopione w Wiśle. 

Czytelniku! Ja nie wiem czy to dzisiaj zrozumiesz, jak takie i tym podobne obrazy rozpierały moją 

duszę, ale myślę, że nie. Chcąc to zrozumieć, trzeba być chłopczyskiem głodnym, mieszkać nad Wisłą 

lub Sanem, i mieć koniecznie18 lub 20 lat. 

W całej tej poetycznej podróży, była tylko jedna czarna chmurka, a mianowicie powrót do domu. Tam 

woda człeka legusienko zawiezie, ale z powrotem pieszo tyle dale, to nie żarty, i Pol także pisał, że 

powrót oryli jest nie wesoły, ale i to usuwałem z oczu – bo to ja sam tę drogę mam pieszo odbywać? 

Nareszcie starzy oryle orzekli jednogłośnie że już „dygawką” potrafię robić i „śryka”40) udźwignę, więc 

fraszka o paszport defluidacyjny , ale jak tu się dostać na flis? 

Boć to wtedy ludzisków czasowych było pod dostatkiem, a wszyscy liczyli jedynie na ów flis, niby ks. 

Stojałowski na swego Szajera, to dostać się na ryzę było naówczas bardzo trudno. 

Pamiętam jak starzy oryle opowiadali, że dawniej była po temu wielka łatwość, bo drzewa było 

wszędzie w bród, ale w czasach, gdy ja się do tego zawodu modlił, zależało to od starego Mośka z 

Ujścia, czy i kto ma iść „pod trzeciego króla”, czy będzie siedział w domu. Dziwna rzecz, że Żydzi nie 

mają swej ojczyzny, swego rządu, sejmu, starostwa i rady powiatowej, wszędzie są pierwszymi i 

swym sprytem i przebiegłością wszędzie mają prym i względy. I ażeby to się nie zmieniło nigdy u nas, 

dla tego zapewne w galicyjskim sejmie we Lwowie, umieszczono na jednym z obrazów, 

przedstawiających handel, jak chłopi, w zgrzebnych ubraniach i boso dźwigają wory ze zbożem, a Żyd 

dostatnio ubrany, wypłaca im na suchą dłoń nędzną zapłatę… 

Otóż za protekcją mego przyjaciela Jana Rozumisia dostałem się przecież do tego zarobku i w r. 1877, 

po raz pierwszy wychynąłem dalej nieco z wioski rodzinnej. Czas mi był największy, bo do 20 lat nie 

                                                           
40)  Śryk, druby i wysoki drąg dębowy lub brzozowy którem się tratwę hamuje w biegu, śryków takich jest 8 na 
przedzie – czyli na „głowie” tratwy, i 8 na tyle, czyli na „calu” tratwy.  



byłem dalej jak w Odporczyszowie na odpuście i na rekruta w Dąbrowie. Wsiadając na łódź w Ujściu, 

nie żegnałem się z nikim, ani też nikt za mną nie płakał, boć byłem sam jeden, jak palec na bożym 

świecie. 

Wstąpiwszy po raz pierwszy na ziemię ukochaną, która nosi nazwę Królestwa polskiego, (dziś kraj 

przywiślański) ujrzałem po raz pierwszy moskiewskich sołdatów, którzy mnie na umór zrewidowali i 

paszport podpisali, a było to w Opatowcu. 

Opatowiec słynne niegdyś miasto, od roku 1863 zaliczane do rzędu zwykłych osad, nie ma dzisiaj  

prawie nic godnego uwagi. Prócz kościoła starego z r. 1282,41) z bardzo mile brzmiącą sygnaturką i 

obrazu św. Jakuba nie ma co więcej Opatowiec pokazać. Kilku mieszczan niezamożnych i z niewielką 

oświatą, zresztą kilku Żydów i załogi moskali, nie ujrzysz tu nic ciekawego. Na rynku stawek a raczej 

zbiornik na deszczówkę, bo studni cały Opatowiec nie ma, a wodę do picia i gotowania bierze z Wisły. 

Ucieszyło mię to, żem zobaczył swojego patrona, i przyszedł mi na myśl jego żywot. Biedactwo calutki 

żywot harowało, aby tylko owiec Chrystusowi pozyskać, ale czy to z odpustu bożego, cy już tak nie 

miał szczęścia, ledwo pięciu Hiszpanów nawrócił. Dopiero po śmierci więcej nawrócił umarły niż 

żywy. Dziw się tu  zwykłym Kubom że nie mają „smysłu” szczęścia… 

Opatów niegdyś należał do opatów tynieckich i zapewne od nich swą nazwę wywodzi. Prócz 

obecnego  kościoła był  tu i drugi, ale go rozebrano może przed 90 laty, a może i później. Wisła go 

sprzątnęła, a dziś w wysokim brzegu żółtej gliny widać tu i ówdzie kości z cmentarza z burzonego 

kościoła. Gdzie tu Kazimierz Jagielończyk sejmy odprawiał, gdzie przyjmował poselstwa perskie i 

weneckie, któż to dziś odgadnie?42) 

Stąd pochodzi św. Andrzej Żórawek, o czem sławetni mieszczanie opatowscy wiedzą, a i to warto 

przypomnieć, że tu w r. 1863 przeprawił się z częścią oddziału Langiewicz z Pustowójtówną i w Ujściu 

pojezuickim w Galicy został uwięziony. Pamiętna i zarazem groźna to była chwila, gdy polskie wojaki z 

wysokiego brzegu rzucali broń do Wisły, wezbranej naonczas, a sami na promie i łodziach 

przeprawiali się do Galicji. Między nimi byli: dwóch panów Zielonków i zecer Mańkowski, zmarły 

niedawno we Lwowie. Langiewicz stał kwaterą we dworze Opatowskim. Rudolf Stohandel, organista 

gręboszowski, zabrał od niego broń co cenniejszą i przywiódł ją do Galicji, a Langiewicza Austriacy na 

razie nocowali w oficynie siedliszowskiej. Stąd szliśmy pieszo do Nowego Korczyna. Mijając Czarkowy 

wieś, wspomniałem, że trudził się kopaniem siarki i torfu jenerał Kniaziewicz  gdzie go w r. 1811 

odwiedził Niemcewicz, a idąc mimo romantycznych Winiar, przyszło mi do głowy dwa momenty. 

Jeden gdy w r. 1794 z początkiem maja Kościuszko zajął kwaterę w Winiarach, a było to po bitwie 

Racławickiej. Siedząc na ganku i pacząc na prześliczne Winiary, zdobne w zieleń majową, rzekł po 

chwilowej zadumie: 

- Jeżeli Bóg poszczęści i Polsce niepodległość wywalczę, nie żądam innej nagrody, tylko mi dano tę 

piękną włość. Po trudach miło by mi było tu odpocząć na stare lata.43) 

                                                           
41 Fundował go Tomasz, opat tyniecki, dla Dominikanów. 
42 Z powodu wtargnięcia Węgrów do Polski kazano się gromadzić wojsku. „Szlachta” acz nie rychło do Opatowa 
ściągała, którzy w ciągnieniu szkody swym wielkie poczynili, tylko nie palili, ale brali, gwałcili, kościoły łupili, 
wielka swawola była, grozy ani kary nie było… dział z Krakowa i innąd nawieziono” Bielski 
43 ) Powstanie Kościuszkowskie: Schnur Pepłowski str. 55 



Niestety inaczej wypadło i dziś Winiary należą do jakiegoś jenerała rosyjskiego. Drugi moment w 

Winiarach, to ś. p. moje poczciwe Ojcowsko, które tu jako chłopiec chodził z listami do niejakiego  p. 

Grabowskiego do panny mieszkającej w Winiarach. W przystępie dobrego humoru, kazała panna ś. p. 

Ojcu, taką śpiewkę śpiewać wobec  p. Grabowskiego: 

„Trzewiczki za czeski, pończoszki za sześć, Tańcujcie Grabowski, tańcujcie waszeć”. 

Stąd też patrzył ś. p. mój ojciec r. 1813 na zalaną przez Wisłę Galicję, na którą z tego wzgórza widok 

był cudowny, a czy dumał, że w Galicji żyć i umierać będzie, to wątpię. 

Patrząc na nowy Korczyn dzisiaj, któżby powiedział, że on tak wielką rolę odegrał w historii naszego 

narodu? To tutaj odbywały Małopolska a więc i Galicja swoje sejmiki,44) a miasto ono zowią nasi 

pisarze starożytnem boć już ten wielki król Kazimierz wzmacniał tu istniejący obronny zamek, z 

którego dziś ledwo szczęty chłopi w ogrodzie pokazują na polu, które się zamkiem45 zowie. 

Tutaj to mieszkała długi czas św. Kunegunda, którą tutaj Bolesław Wstydliwy często odwiedzał, 

upominając się daremnie o swe prawo małżeńskie, tu wzywał Kazimierz Jagiellończyk mieszczan 

krakowskich, którzy zabili Tenczyńskiego na sądy, tutaj założył Zygmunt August fabrykę broni, a 

Batory fabrykę prochu. Tutaj król przyjmował poselstwo królów czeskich i chana tatarskiego. 

Dziś, z całej świetności Nowego Korczyna pozostały dwie wspaniałe świątynie jedna pofranciszkańska, 

przebudowana w r. 1346 a druga fara, fundacji króla chłopków Kazimierza Wielkiego. 

W klasztorze przy tęczy, są licho malowane podobizny św. Kingi i Bolesława jej męża, a przy nich data 

pierwotnej budowy r. 1248. Cele klasztorne zburzyli, i sprzedali na komorę celną sławetni 

mieszczanie Nowokorczyńscy46), a reszta ubikacji świeciła ruderą. 

Fara z przepyszną kamienną facjatą lepiej zachowana. Na facjacie widać herb województwa 

krakowskiego i orła polskiego. Zakrystia posiada wspaniałe aparaty kościelne, które swem staraniem 

kazał obecnie zrestaurować pleban obecny ks. Stein, człek wielce zacny i patriota. 

W skarbcu przechowują skrzynię żelazną o kunsztownym zamku, bibliotekę złożoną z dzieł o treści 

religijnej i kilka przywilejów na pergaminie, jeden z r. 1444, które warto by jakiemu znawcy odczytać. 

Na obydwa te kościoły jest zaledwie jeden ksiądz – zacny Żmudzin – ubogi jak zwykle ksiądz z 

Królestwa. Każdy grosz łoży na restaurację tych świątyń, i na orkiestrę wieśniaczą, bo już to muzykę i 

śpiew lubi pasiami… 

Rynek olbrzymi, a w koło niego domy zamieszkałe przez ubogą ludność, przeważnie żydowską. Do 

niedawna widniał na jednym domu orzeł polski, ale go moskale kazali uprzątnąć. Wszedłszy do 

wnętrza tegoż domu wyczytałem na tragarze rok 1779, słowa po łacinie: „A słowo ciałem się stało”. 

                                                           
44 )Odbywało się tutaj 15 sejmów polskich. Za Kazimierza Jagielończyka było tu domów 723 i 30.000 
mieszkańców. Za Zygmunta Augusta było już tylko 140 domów i około 1500 dusz.  
45 ) W r. 1572 były w zamku dwie spiżowanie, hakownic bramowych 23, rusznic 43, prochu beczek 5, saletry 2 
beczki i 2 wiadra skórzane (Chądzyński). 
46 ) Mieszczanie tutejsi nie bardzo widać dbali o tak o piękny klasztor nie tylko w tym wypadku teraz, bo i o ich 
poprzednikach czytamy, że „gdy w r. 1758, 13 czerwca klasztorne budynki paliły się, to z wielkim poświęceniem 
ratowali go Żydzi z Korczyna a chrześcijanie zamiast ratunkiem, zatrudniali się „kradzieżą” (Chądzyński: Opis 
miast starożytnych).  



Pokazują tu za miastem jeszcze studzienkę św. Kunegundy. Ludność tutejsza uboga i ciemna dosyć, i 

mieszczanie niczem się nie różnią od chłopów co do wiedzy, ot jak zwykle małomieszczanie. 

Ponieważ tratwy na Nidzie miały jeszcze stać dwa dni, udałem się do pobliskiej Wiślicy, aby zobaczyć 

to stare polskie miasto, w którem król chłopów uchwalił sławny statut wiślicki. 

Okolice Wiślicy są nad wyraz miłe dla oka. Lud dorodny, zdrowy, ziemie urodzajne, łąki żyzne. Osady 

w koło Wiślicy zaliczają się do starych, a założenie samej Wiślicy gubi się w zamierzchłej przeszłości. Z 

dala widnieje wspaniała świątynia, z wyniosłą wieżą, do niej skierowałem najpierw swe kroki. 

Świątynia Wiślicka, to kolos wspaniały i śmiało może stanąć obok najpiękniejszych kościołów, nie 

tylko w kraju ale i za granicą, i nie flisowi kusić się na jej opis. Ale jak wiem, umiem, i widziałem, 

spróbuję opisać. Ale jak wiem, umiem, i widziałem, spróbuję opisać. Kościół ten wybudowany jest z 

kamienia ciosowego, w kostkę obronionego a ściany są wysokie przeszło na 20 łokci. Budowę jego 

rozpoczął Władysław Łokietek, który do figury kamiennej, tutaj się znajdującej, miał wielkie 

nabożeństwo. O tej figurze jest legenda, że kiedy Łokietek przed Niemcami i Czechami musiał się 

ukrywać, zwykł był się przed figurą często modlić. Gdy wymawiał słowa pieśni: „pokaż się matką być” 

usłyszał głos: „Władysławie, wstań, a zwyciężysz!” Słowa te dodały mu otuchy, i gdy wrogów pobił, 

kościół ten budować począł. Kazimierz, syn jego dopiero budowy dokończył w r. 1350 a figura ta z 

klęczącym Łokietkiem, dotąd jest w wielkiej czci w kościele wiślickim. Figura ta kamienna, nie wyższa 

niż łokieć, przykryta jest srebrną blachą, a wisi też obok i obraz, na którym namalowano cuda zaszłe i 

Łokietka klęczącego, przed tą figurą z ust której płyną słowa: „Ladislae surge et vince”. 

Wolno wierzyć w tę legendę i nie wierzyć, ale miło popatrzeć na piękną figurę o ujmującem obliczu u 

której król Łokietek klęczy, która tyle wieków przetrwała, a przed którą tyle pokoleń się przesunęło. 

Na sklepieniu widać  herbów nie mało, ale flis się na nich znał nie bardzo, toć nie podaje, jak się zowią 

Dach na kościele ostry nadzwyczaj, a wiązania z modrzewia ma być bardzo sztuczne i mocne. 

Skarbiec jest dość bogaty, bo Moskale przecież kościołów tak nie złupili, jak katolicka Austria, a prócz 

monstrancji starożytnych i kielichów, pokazują drzwi żelazne, na których niby diabeł miał wieść 

Twardowskiego do Rzymu. 

Drzwi te pochodzą prawdopodobnie z zamku o którym niżej będzie. Na górze stoi organ ciekawej 

konstrukcji, na którym widać napisy, że w r. 1549 był restaurowany. Mimo takiej starości przygrywają 

jeszcze na nim. 

Przed wielkim ołtarzem na ścianie stoi postać Łokietka w zbroi; lichego dłuta a pod nim taki napis: 

„Nie wielkim ci był wprawdzie z natury w ciele 

Lecz małej urody wielkichem bił śmiele. 

Nie wspominam jakom bił Czechy i Prusaki… 

Samem fortunę zwalczył, z którąm bitwę stoczył, 

Czarnym pot ze mnie spłynął, gdym tych i tych stoczył, 

Trzykrociem z państwa spadłem, lecz za twoją sprawą 



Bellono, znowum usiadł z znamienitą sławą. 

Mąż ma mieć serce wielkie, choć sam będzie mały 

Co zabił Goliata, mały był, lecz śmiały. 

Ulisses łeb wielkiemu olbrzymowi zraził, 

Przed się on człeka – a jam złe szczęściu poradził” 

Na froncie kościoła widać w framudze postać króla fundatora, zniszczałą od czasu, a której podobiznę 

widzi czytelnik na rycinie podanej. 

Widać też na froncie kościoła wisielca w kamieni wykutego. Ma to być sam budowniczy, którego król 

rozgniewany kazał powiesić, ale wyroku dosłownie nie spełniono, a tylko na kamieniu wykonano. Król 

się udobruchał, a kamień na pamiątkę dotąd widnieje w murze. 

Okazałą jest też i starodawna dzwonnica, która budowana jest w połowie z ciosu a reszta z drobnych 

kolorowych cegiełek, a podziw wzbudza i stara budowa, mieszkanie dla księży, tuż obok kościoła, 

którego wnętrze aż się prosi restauracji. Sufity szczególnie zasługują na uwagę, a i w bibliotece znalazł 

łoby się nie mało jeszcze szacownych rzeczy. 

Na południowej ścianie kościoła widać rzeźbę ciekawą, na której widać, jak św. Stanisław przedstawia 

Boga Rodzicy króla fundatora, który trzyma kościół Wiślicki w ręku. 

Pod spodem napis gockiemi literami, których Kuba flis czytać nie umiał, a który tak brzmi po polsku: 

W roku 1350 najmłodszy król Kazimierz II ten kościół z ciosowego zbudował kamienia, czego 

pamiętny kler wiślicki wniósł ten pomnik r. 1464. 

W Wiślicy zaszedł ten ów wielko pomny fakt, że Gniewosz z Daleszyc, szlachcic, nabajał przed Jagiełłą 

boskich niedowidów na świątobliwą Jadwigę i król czynił sądy o tę potwarz. Przekonany Gniewosz 

musiał – jak stare dobre prawo kazało, wleź pod stół, i trzy razy powiedzieć: „To co mówiłem na 

królową Jadwigę szczekam jak pies”. 

Dużo mniejszy były boskiej obrazy – gdyby dziś było takie prawo a i na gatunek psi lżej by było, gdyby 

ludzie dzisiejsi musieli odszczekiwać jak psi pod ławą, co w złości na swych bliźnich nabresztą. 

Poszedłem też zwiedzić miejsce gdzie stał ongi zamek, umocniony przez króla Kazimierza, ale tu prócz 

fundamentów, nic nie pozostało. 

Za miastem stał ten gród, na wzgórku, z którego widok prześliczny na Jurków, Chroberz, Nowy i Sary 

Korczyn – a i Gremboszów bym ujrzał, żeby nie Czarkowska góra. W dziedzińcu zamkowym, gdzie 

gromadziły drużyny orężne, gdzie butni i wielmoże igrzyska wyprawiali, pracowity kmiotek uprawiał 

wąsaty jęczmieć, który wietrzyk przelotny rozkosznie kołysze. Czy właściciel jest świadom przeszłości 

tego kawalątka ziemi, cz mu takie myśli, jak mnie, przyjdą kiedy do głowy. 

 

 



 

 

Wróciłem pod wieczór na tratwy, które się kołysały przy ujściu Nidy47. Było ich siedem,  każda z nich 

mierzyła 180 łokci długości, a 60 szer., a składały się z dębowych progów pod kolej. Jedynie tu i 

ówdzie były belki sosnowe zwane: „podszewką”, bez których tratwa nie mogła by się na powierzchni 

wody należycie utrzymać, jako że dębina tonie. Prócz tego na każdej tratwie był ładunek, bądź to z 

belek ciosanych, bądź z klepek dębowych. 

Każda tratwa składała się z czterech pasów, zwanych z flisacka: „gleniami”; glenie to były powiązane 

do siebie grubemi nićmi, z brzozy lub dębu, które flis zowie: „śrykówki”. Śrykowki zapinają się w 

oczka, a przetykają się kołkami, które nazywają: „żbilem”. Chcąc tratew zatrzymać, używa się do tego 

grubego i długiego dębu lub brzozy, które zwą: „śrykiem”. Śryki te umieszczone są w otworze tratwy, 

na to umyślnie zrobionym, które zowie się „skrzynią” i na komendę: „śrykuj” topi się wodzie te drągi. 

Dodać należy, że tutaj można się i śmierci lub kalectwa napytać, i więcej tu zrobić zręcznością i 

sposobem niż siłą. 

Na tratwach, było 8 ludzi, 4-ch na przedzie, czyli na głowie a 4-ch na tyle, czyli na „calu”. Komendant 

tratwy, „czyli przednik” stoi na głowie tratwy, po lewicy, flisak po tej samej stronie na calu, zwie się 

„hurtulnikiem”. Stojący po prawej stronie, zwą się „jałowi”. Gdy rotman krzyknie: „śryki jałowe na 

calu!”, to dwóch flisów po prawej stronie drągi topią w wodzie, które się rej dują w piasku, i tratew 

zatrzymuje się w biegu. 

Przednik musi się znać na wodzie, i na ciesielce. Pobiera pensję większą, reszta flisów nie różni się 

niczem między sobą. Flisacy sypiają w prymitywnych budach, cienko słomą krytych, szyper lub kupiec 

ma budę z desek wspanialszą zwaną: skarbówką, szczycie której fruwa chorągiewka. Póty, wszystko 

mi się wiodło jako tako, a nawet było mi wesoło. Dziewczęta nowomiejskie, pędząc płowe krówki do 

Nidy śpiewały nam: 

„Płyną flisi, płyną, nie mają retmana 

Najświętsza Panienko, poprowadźże ich sama” 

Ale my stali retmana starego wygę z Ulanowa, a nawet jego zastępcę czyli podmajstrzego Jana 

Czajkę, też stamtąd. 

Flisacy rozpalali ogniska na tratwach i jeli się gotowaniem, ja o tem nie miałem pojęcia, toć gapiłem 

się, gryząc skórkę chleba. Spostrzeg to przednik, dumna sztuka, zmierzył mnie groźnie od stóp do 

głowy i pyta: „coś ty jeszcze fryć”. A no jużci – odrzekłem zakłopotany. „A po cóżeś ty, rzeźnicki synu, 

                                                           
47 „Nieco odmiennie wyglądają tratwy, wypływające na Wisłę z Nidy. Każda z nich mierzy do 120 metrów 
długości 40 szerokości i składa się zwykle z dębowych progów pod kolej, jedynie tu i ówdzie pomieszane z 
belkami sosnowymi, zwanemi podszewką, bez których nie mogłaby się tratwa utrzymać należycie na 
powierzchni wody, bo dębina ciężka tonie. Prócz tego na każdej tratwie bywa ładunek bądź to z belek 
ciosanych, bądź z klepek dębowych. Dziury na tratwie między jednem drzewem a drugim nazywa się gratyną. 
Każda tratwa składa się z czterech pasów, zwanych gleniami, które były powiązane z brzozy lub dęba 
skręconymi śrykówkami, zapinającemi się w oczka, a przetykane kołkami, które flis nazywa źbilem. Do 
zatrzymania tratwy używają tu także śryków, umieszczonych w umyślnie na to zrobionych otworach w tratwie, 
tak zwanych skrzyniach” Seweryn Udziela, Wisła w folklorze, s.14 



wpakował się na głowę – nie prawo było by na ciebie – na jałowym rogu?  A przejdź no się po 

„trafcie” a spenetruj, czy śrykówki pozamykane a „walce i strzałki masz pod ręką?” 

Ani mi się śniło, aby piądź kija zwało się strzałką, a co śrykówka lub żbil – któż to mógł wiedzieć. 

Nazwy te przeszły do nas od Niemców, jak to później dowiedziałem się, czytając Klonowicza, który też 

Wisłą jechał do Gdańska, a potem podróż wierszem opisał. 

Oto co Klonowicz o tych cudnych nazwach w swym flisie napisał: 

„A te przezwiska od Niemców są wzięte, 

A w polskich flisów porządek przyjęte 

Nie dziwuj się nam, że źle wymawiamy 

Co z Niemiec mamy”. 

Kupiec czyli „frachciarz” z Nowego Korczyna przyszedł nas pożegnać na drogę i częstował flisów 

obrzydliwą wódką, które oryle zowią „okładnicą”. Nareszcie, w imię Boże, wypłynęliśmy na modrą 

Wisełkę, niby kaczki dzikie w szuwarze, a przed nami, niby jenerał „majster” czyli retman w malutkiej 

łódeczce z jednego drewna wyciosanej. 

Mój Boże dobry, ile ta rzeka spławia majątku z Polski do morza, ile lasów, ile soli, popiołu, gipsu itp. 

Bogactw się nie przepłynęło, półki kolei nie wybudowano, które zadały cios orylce! 

Retman ma w łódce spory pęk prętów chrustowych z liśćmi, którymi znaczy drogę dla tratew. Gdzie 

woda dobra, to tam wbija, czyli ryje kół w piasek, który się zowie: „zielony”, gdzie woda płytka czyli 

hak, tam kół ten złamie na wierzchu, a wtedy zwie się po prostu „załamany”. 

Wisła, począwszy od Opatowca, kręci się i wije niby wąż, toć trzeba się dobrze krzątać, aby: „nie ukryć 

na ląda” czyli „ nie wieszać na świnię”. Aby tego uniknąć muszą niebożęta oryle pracować dobrze 

„drygawkami” a często przerzucać się forsownie od brzegu do brzegu, co się zowie „obalaniem” 

tratwy. Czynność ta daje się we znaki najbardziej tym, co są na calu tratwy, nic też dziwnego, że każdy 

się stara dostać na głowę, a cala unika. A to wszystko furda dla oryla, jedzie sobie tratwą po tafli 

wiślanej trzymając w ręku drygawkę, niby kanonier lont zapalony przy armacie, a choćby ta i uwadził 

o hak, to nic mu nie szkodzi. Owszem rad z tego, bo mu więcej czasu podróż zabierze i więcej grosza 

zarobi. A po to przyszedł tutaj. Tu szukali tego zarobku od wieków krocie polskich chłopów na swych 

własnych statkach, pokąd ich nie wzięto w większe poddaństwo, omal rzec by w niewolę, a potem 

pański towar spławiając. Za czasów Władysława IV, podają liczbę oryli na Wiśle z samego Mazowsza i  

Sandomierskiego na przeszło 4000 luda. 

Gdy tratew wyjdzie na piasek – na hak, czyli jak flis powiada, że: „powali”, trzeba jak niepyszny 

rozebrać się, brać drążki, zwane „sprytami” i „traftę” spychać. – To robota zowie się tutaj: 

„weselem”, a wódka, którą kupiec musi częstować flisów, jeśli „wesele ma trwać niedługo, zowie się 

też „weselną”. 

Niechaj szyprów do takiego wesela wyraża najlepiej piosenka następna: 

„Flisaki pijaki, płyniecie na haki 



Godzinę płyniecie, tydzień wyciągacie”. 

Ale ani „obalanki” ani częste „wesele” nie psują zresztą dobrego humoru ani rotmanowi, ani orylom, 

bo wszyscy wiedzą że: 

„Najciężej im minąć Baranowskie koło, 

To pod Sandomierzem, zatańczyć wesoło. 

Najciężej im minąć Baranowskie lądy, 

Będą pić, tańcować po Podolu wszędy!” 

„Patrzcie frycu tutaj na „bakardzie” gdzie tę kopułę widać – rzecze mi udobruchany już przednik – to 

widać Baranów. Jest tam zamczysko stare, drzewniej to tam na powale był staw z rybami, niby 

cielęta, ale dziś wszystko „wyginano”48. 

s. 86 Wsiadłszy do wagonu pociągu roboczego, zwanego „dziadokiem”, jako że dziadów wozi – o 

mało się człek nie udusił, tak nas biedaków czubato naładowano. W Aleksandrowie podpisano nam 

paszporty, a że moskal słabo czytał, opowiadali sobie na to konto oryle gadkę, że jeden oryl przez 

pomyłkę poszedł na flis z paszportem na krowę wziętym u wojta, no i obszedł ryzę spokojnie. 

Z Aleksandrowa jechałem przez Nieszawę, Włocławek, Kowal, Ostrowy, Kutno i Pniewo do Łowicza. 

Tu się zatrzymałem i nie małem zdziwieniem obserwowałem podczas procesji Bożego Ciała, jak 

Monstrancję, której moskale nie skradli ze skarbca, jak nasze w Galicji austjaki. 

Lud tutejszy, zwany Księżakami, chodzi w ubraniach swego wyrobu, które są z wełny i wyglądają 

malowniczo, a sam lud wygląda tak wspaniale, jest taki piękny i urodny, a pracowity, że uważam go 

za najpiękniejszy w Polsce. 

s. 89.(…) Końskie „Tu nająwszy furmanki, jadą oryle aż do Buska” 

Miasto Kielce założył w r. 1172 Gedeon, biskup krakowski, ten sam, co się tak ostro postawił 

Mieczysławowi Staremu za to, że ludność uciskał. 

Biskup Tylicki sprowadził z Włoch górników do łamania marmurów, rudy miedzianej i ołowiu, a 

założył również fabrykę broni. 

Szkołom tutejszym dał początek znany z swych chwalebnych czynów ks. Biskup Szaniawski, i jak 

widzimy, Kielce w ogóle prawie całą swą przeszłość do zawdzięczenia biskupom krakowskim. 

Kolegiata kielecka ładnie się przedstawia. Najpiękniejszy pomnik ma w niej żona Alberta 

Zebrzydowskiego z roku 1553. Innych pomników jest sporo – najlepiej pamiętam nagrobek hr. 

Andrzeja Załuskiego, biskupa Szaniawskiego Felicjana i Jana Woronicza, też biskupów, którzy bardzo 

szacowną pamięć zostawili po sobie- tak w kościele, jako też na polu narodowem. 

Zewnątrz katedry przy drzwiach wchodowych jest ciekawa książka dla chłopów wydrukowana, a 

właściwie katechizm i z świeckimi wiadomościami dla ludu prostego. 

                                                           
48) Tak w Tarnobrzeskiem lud wymawia. 



Na tablicy murowanej czytamy wypisane złotymi literami najpierw liczby od 1 -10, a dalej: „Jest jeden 

Bóg. Druga osoba boska stała się człowiekiem. Trzy są osoby boskie, t. j. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 

św. Cztery są grzechy wołające o pomstę do nieba. Pięć jest kościelnych przykazań. Sześć jest prawd 

wiary chrześcijańskiej. Siedem jest Sakramentów św. (i tu je wylicza). Ośm jest błogosławieństw. 

Dziewięć jest grzechów cudzych. Dziesięć jest boskich przykazań”. Niżej wypisano miary i wagi 

ówczesne, długość dnia, miesięcy i roku. 

Dzieło to jest arcybiskupa Michała Poniatowskiego, który tym sposobem chciał chociaż biedny lud 

kmieci oświecić. Przypuszczam, że organista, kościelny, a może i kto z chłopów, umiejący czytać, 

odczytywał te wiadomości ludowi, który nie miał sposobności nabyć tak małych wiadomości. 

Wiem to z ust ś. p. ojca mego, że w Królestwie, skąd był rodem, przy drzwiach kościoła wisiał nawet 

grzebień i nożyce, gdzie obcinano długie włosy względnie kołtuny nieszczęsnym chłopom, którzy 

zapracowani, zaniedbywali się zupełnie, nie dbając, że mają wygląd bardzo odstraszający. 

Minąwszy Chmielnik, słynny z bitwy dnia 18 marca 1241 Polaków z Tatarami, która mimo wielkiej 

waleczności źle wypadła dla naszego oręża, przejechaliśmy na furach do Busko słynnego z wód 

mineralnych. 

Próbowano tu niegdyś ważyć ze słonej wody sól, a król Poniatowski, jadąc tędy z Kaniowa do 

Krakowa, oglądał w r. 1787 z ciekawością warzelnię tutejszą. 

W tutejszym kościele jest pomnik Dersława, rycerza i fundatora z roku 1241. 

Z Buska pieszo szliśmy do granicy, przez wieś Dobrą Wodę i Strożycką, skąd już ujrzałem z największą 

radością kościół wspaniały i wioskę moją rodzinną. 

Na komorze w Nowym mieście Korczynie podpisali nam paszporty i pod Borusową przejechaliśmy 

Wisełkę – gromada biednych polskich robotników znalazła się w domu ku uciesze dzieci i żon, które 

po tygodniach z tęsknotą wyglądały powrotu oryli. Ciesząc się śpiewała żona pewnie temu i owemu: 

„Tyś Jasiu flisował, ja boga prosiła, 

Żeby Cię wódeczka w górę wynosiła” 

Mnie jako kawalera i sierotę nikt jeszcze nie witał, nikt nie śpiewał, toć mi się wieś rodzinna wnet 

przejadła, zwłaszcza że zarobku tutaj nie było, i poczołem tęsknić za modrą Wisełką, a w nocy wciąż 

mi się wydawało, ale proszę posłuchać, co o tem pisała nasza bardzo i uczona Polka – Klementyna z 

Tańskich Hoffmanowa, która, spotkawszy raz wracających z flisu oryli tak sobie z nimi pogadała: 

- A nie przykrzy się wam to flisackie rzemiosła? – spytałam się. 

- Gdzie tam – odrzekł retman49) – jest ci wprawdzie mitręgi dosyć, człek Se nie dośpi, nie doje, często 

w wodzie, kieby ryba pluskać się musi, ale za to jak doprowadzi szczęśliwie onę sól do mety, rad temu 

i wesół, kieby go kto na sto koni wsadził. 

- A w domu długo odpoczywacie? 

                                                           
49)Kazimierz Gędziora, retman. tak Klementynie opowiadał w r. 1834. 



- Jak najkrócej! Człek się stawi przed starszyzną50), kobiecie i dziadkom gościniec (podarek) odda, 

rozprawie kumom w karczmie flisowskie dzieje, trochę się dowie, co się we wiosce stało i dalej na flis 

rusza – gdy tylko może. „A kto by się tam za piecem na sucho osiedział, kto raz wędrówki i wody 

zakosztuje”. 

Tak też i ja nie mogłem siedzieć za piecem na sucho osiedział, gdy żem go, mówiąc po prawdzie 

wtedy i nie miał, to też za parę dni jużem był w budzie na tratwie, jużem pił jak jeleń wodę wiślaną, 

ale byłem już nie taki lusy i poterany, jak pierwej; byłem już nóżka pan – byłem już stary oryl, a nie 

biedny frycowina – na której kto chce, to utknie. 

Dziś czasy zmieniły się do nieodpoznania. Orylka w naszych stronach zagineła, nie ma już co Wisłą do 

morza wrócić, ale co jest, to wożą kolejami. 

Młodsze pokolenie nie ma pojęcia o orylach i dla nich to niechby były choć te marne parę słów, które 

tu kreślę. Czytając je, może ich kraj rodzinny zajmie i pokochają go tak, jak powinni, jeśli chcą się i 

mogą słusznie zwać Polakami. 

Co to za Polak który nie zna swojego kraju, swego narodu -  i nie wie, jakie koleje ten kraj przechodził 

i przechodzi? 

A nie znając, kochać go nie może i wyjechawszy za granicę, zapomina o swej mowy, często i wiary – i 

zrobi się z niego licho wie co, i przepada dla narodu . Podczas gdy Niemcy n. p. trzymają się kupy i co 

siłą wabią naszych do siebie siłą mocą, bo wiedzą, czem ich większa liczba, tem są liczniejsi i kierują 

słabszymi. 

Niniejsze opowiadanie gdy choć maleńką cegiełkę dołożyło do tego, by polski chłopek ten i ów poznał 

cokolwiek swego kraju i pokochał, to już pisarz jego będzie sowicie za to wynagrodzony. 

A wierzy mocno piszący, ze przyjdzie kiedy ta wielka, ze cały naród bez różnicy stanu – musi pójść na 

Wielą krwawą orylkę narodową, która popłynie nie pod drugiego lub trzeciego, ale na drugiego i 

trzeciego króla, to nie z próżnemi rekami. 

Ale to niestety nieprędko nastąpi, bo jeszcze między nami bardzo siła fryców, a do takiej narodowej 

orylki trzeba bardzo mądrego retmana – i siła zgodnych i mądrych oryli. 

 

 

KONIEC. 

  

 

 

 

                                                           
50 )Wtedy chłopi za czasów pańszczyźnianych musieli z obowiązku spławiać drzewo, sól, potaż itp. Płody 
dziedzicom i dlatego powiada Gędziora, że musi stawić się (z raportem) przed starszyzną. p. a. 



 

 

 

 

Wacław Żelichowski (1903-1993) krajoznawca. 

Urodził się w 1903 r. w Wodzisławiu Jędrzejowskim, w rodzinie kultywującej pamięć o powstaniu 

styczniowym. Jego stryjeczny dziadek, Mikołaj Żelichowski brał czynny udział w demonstracjach 

patriotyczno-religijnych poprzedzających wybuch powstania w Kielcach. Za wystawienie i ochronę 

pomnika upamiętniającego te wydarzenia został skazany przez sąd wojenny na roty aresztanckie, a 

następnie na osiedlenie na Syberii. W 1906 r. rodzice Wacława Żelichowskiego kierując się pamięcią o 

bitwie pod Grochowiskami zakupili tam ziemię.  Jako harcerz Wacław Żelichowski uczestniczył w 

wojnie polsko-bolszewickiej, brał również udział w wojnie obronnej 1939 roku. Walczył w obronie 

Warszawy. Po kapitulacji stolicy udał się z bronią, własnym motocyklem „Sokół” do Buska-Zdroju. 

Zaangażował się tam w działalność konspiracyjną w strukturach ZWZ - AK, przybierając konspiracyjny 

pseudonim „Ordys”. W jej ramach prowadził m.in. nasłuch radiowy. Za działalność podziemną został 

odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźctwie Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem za Wolność i 

Niepodległość z Mieczami. Po zakończeniu drugiej wojny światowej zamieszkał w Grochowiskach. W 

1959 r. wstąpił do buskiego oddziału PTTK. Pomimo kłopotów z poruszaniem się był 

najaktywniejszym członkiem Komisji Opieki nad Zabytkami. To dzięki jego determinacji w 1963 r. 

postawiono tablicę na mogile powstańców styczniowych w Grochowiskach, a w 110 rocznicę 

insurekcji zastąpiono na niej drewniany, zniszczony krzyż, krzyżem betonowym. Zgromadził unikalny 

zbiór książek poświęcony powstaniu 1863-1864. Swą olbrzymią wiedzę na temat tego zrywu 

narodowego przekazywał kolejnym pokoleniom młodzieży, turystom  oraz przewodnikom PTTK. 

Zmarł 20 stycznia 1991 r., spoczął na buskim cmentarzu parafialnym. Za jego liczne zasługi w 1991 r. 

nadano mu  godność Członka Honorowego PTTK, a w 1995 r. nazwano jego imieniem niebieski szlak 

turystyczny biegnący z Pińczowa do Wiślicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Busku – Zdroju, Komisja Krajoznawcza, 

Panorama Pamięci Narodowej /materiały, opracowania, życiorysy/ Wacław Żelichowski, Kondaki, 

maszynopis, Busko – Zdrój 1976 r. 

„Muzeum Wojska Polskiego” /nr kwitu 692/ 

Otrzymało od Pana Wacława Żelichowskiego jako dar radioodbiornik lampowy, słuchawkowy, 

konstrukcji konspiracyjnej, używany w oddziałach AK w latach 1941-1944 na terenie powiatu Busko-

Zdrój. Radioodbiornik składa z aparatu, dwóch lamp i pary słuchawek. Radioodbiornik został zapisany 

w wieczystej księdze inwentarzowej pod nr 34764. Warszawa, dnia 21.01.1975. Okrągła pieczęć Z 

Godłem Państwa, napisem o treści „Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie” u dołu czytelny podpis 

mgr W.Bigioszewski”. 

     Było to przed sianokosami w 1940 roku. Szedłem z Buska z głuchą rozpaczą, bo tam na zachodzie 

nasze nowo formowane oddziały Wojska Polskiego u boku Armii Francuskiej ścierały się z hitlerowską 

nawałnicą podawane z ust do ust wiadomości wprowadzały nastrój przygnębienia. Aby zdobyć dane z 

nasłuchu radiowego, kierowałem się do kolegi mojego brata z czasów gimnazjalnych w Pińczowie, 

którego w 1939 roku losy wojny rzuciły do Zagości nad Nidą.  

     Z Buska do Zagości znacznie skróciłem drogę  idąc przez Siesławice tuż koło zapadlisk gipsowych 

wypełnionych wodą a przez miejscową ludność nazywanych „Karabosami”. Dalsza droga wiodła 

polnymi ścieżkami wyprowadziła mnie na Winiarsko-Skotnickie pasmo wzgórz, tuż obok rezerwatu 

stepowego, kwitnącego i falującego w promieniach czerwonego słońca. Patrząc ze wzgórza na  

nadnidziańskie łąki, widziałem je mieniące się przepyszną jak wielki i czarujący dywan. Przyszły wtedy 

wspomnienia z lat chłopięcych, kiedy to z wędką brodziłem w Nidzie, która obecnie błyszczała w 

słońcu, chowając się na zakrętach ocienionych nadbrzeżnymi olchami i wikliną, to znów ukazuje się w 

dali, jak srebrzysty pas nadziany świecącymi perełkami. Sianokosy były za pasem. Jak to dobrze że się 

spóźniłem i jeszcze zobaczyłem obraz, który można oglądać na Ponidziu tylko w czerwcu przed 

sianokosami. Rozmarzony tym widokiem doszedłem do drogi prowadzącej z Winiar do Zagości i znów 

zobaczyłem obrazek z „Tamtych Czasów” kiedy to korpusik Langiewicza51 17 marca 1863 roku tą 

właśnie drogą zdążał do Wełcza i dalej do Grochowisk, a tam na prawo, ku zachodowi na wzgórzu 

uciętym, tam właśnie ze swym batalionem Pan Dyzma – Pułkownik Dionizy Czachowska52, krzyżowym 

ogniem osłaniał maszerujących Żuawów 53  Rochenbruna 54 . Tam znów bezradne kolumny 

                                                           
51 Marian Langiewicz (1827-1887) generał i dyktator powstania styczniowego 1863 
52 Dionizy Czachowski (1810-1863) pułkownik naczelnik wojenny województwa sandomierskiego w powstaniu 
styczniowym. 
53 Żuawi Śmierci polski oddział wojskowy powstania styczniowego sformowany z ochotników w Ojcowie. Nazwa 
wywodzi się ze składanej przez nich przysięgi, że nigdy się nie cofną, ani nie poddadzą, zwyciężą albo zgina. 
54 Franciszek Rochenbruna (1820-1870) francuski wojskowy walczący w powstaniu styczniowym w stopniu 
generała, twórca Żuawów Śmierci. 



Szachowskiego55(?) tkwiły na prawym brzegu Nidy, nie mogąc brać udziału w toczonej się bitwie 

oddziałów Czengierego56 z powstańcami. Tak rozmyślając i przechodząc przez cmentarz zagojski, koło 

mogiły powstańców, dotarłem do domostwa Jacaszków, zastając Wacka również spragnionego i 

oczekującego mnie do uruchomienia w zimowych miesiącach radia. Po wymianie licznych 

wzajemnych informacjo, przenieśliśmy się na strych domu, gdzie z przemyślanego Wacek wydobył 

aparat radiowy i po załączeniu nowych baterii przystąpił do odbioru upragnionych wiadomości ze 

świata. Wacek znał dobrze francuski, gdyż po studiach prawniczych w Polsce, dalsze nauki pobierał w 

Paryżu. Mamy Paryż, dalej Tuluzę i jeszcze jakąś stację francuską. Skrzętnie notuję podawane przez 

Wacka wiadomości, tłumaczone bezbłędnie na język polski. Bohaterska Francja kapitulowała. Nasze 

marzenie o zbrojnym powstaniu wiosennym rozeszły się i ukazały nam długie lata wojny i okupacji, 

które zanosiły się krwawo i bezlitośnie. Na pocieszenie, w trzecim dniu prowadzonego nasłuchu 

Wacek „złapał” Londyn i przemówienie Churchila tłumaczone na wiele języków. Przemówienie to 

objaśniło światu, że Anglia nadal będzie walczyć , że się „oprą plecami o Atlantyk i zwyciężą”. To nas 

pocieszyło przez łzy. Ale znów hiobowe wiadomości, że posiłkowy korpus angielski walczący we 

Francji pozostawił sprzęt i ewakuował się do Anglii. Pełen wrażeń pomaszerowałem łąkami do 

Chrobrza szukać dalszych kontaktów wśród znajomego nauczycielstwa. Po klęsce Francji dało się 

zaobserwować wśród pewnej części naszego społeczeństwa. Jakoby pogodzenie się z wytworzona 

sytuacją na świecie. Trzeba więc było pouczyć słabych, aby pamiętali o naszej godności i konieczności 

nieustanej walki na wszystkich frontach naszego życia. Tak to powstało nasze pierwsze w 

maszynopisie pismo w kilku egzemplarzach pt. „Wiadomości” z artykułem wstępnym niezmiernie 

ciekawym – ilustrującym bogactwo Anglii z koloniami, Stanów Zjednoczonych i Kanady i wszystkich 

krajów świata, które w wieloletniej wojnie z faszyzmem nie poskąpią swych środków i wysiłku do 

osiągnięcia zwycięstwa. Dane czerpaliśmy Z Encyklopedii Trzaski, Ewerta i Michalskiego oraz innych 

wydawnictw bogato omawiając zasoby materialne i ludzkie. Artykułem dawaliśmy do zrozumienia, że 

Niemcy w żadnym wypadku nie sprostają zjednoczonej potędze gospodarczej mimo chwilowych 

zwycięstw.  

    W takim duchu zapoczątkowaliśmy wydawanie w maszynopisie „Wieści ze świata” – od wsi do wsi, 

często odpisywane odręcznie, w słabym wzmacniało wiarę w ostateczne zwycięstwo. Do domu mojej 

matki wpadłem na parę godzin, ale nie nocowałem, bo obawa przed Niemcami nakazywała 

wzmożoną czujność. I tak zaczęły się moje wędrówki po Ponidziu przez lata wojny od Połańca, aż po 

Wodziaław i do Szczecna do Nowego Korczyna. Dla bezpieczeństwa, moje „turystyczne spacery” 

odbywały się z reguły nocą, wydeptując szlaki na nadnidziańskich bezdrożach. Jednego dnia, kiedy 

odwiedziłem matkę, dowiedziałem się, że był młody człowiek, który dopytywał się o mnie i 

powoływał się na Zygmunta Żelichowskiego z którym kolegował w Gimnazjum Olkuskim, podając że 

można go znaleźć w Szańcu, a nazywa się Stefan Kondaki. W ciągu najbliższych dni znalazłem się w 

Szańcu i bez trudu znalazłem Kondakiego, który zrobił na mnie dobre wrażenie, choć zastałem go 

zmęczonego i mało mówiącego o sobie. Z rozmowy dowiedziałem się, że po skończeniu szkoły 

Wawelberga57 ze specjalnością radiotechniczną, pracował w rozgłośni toruńskiej, a po wybuchu 

                                                           
55 Szachowski generał rosyjski 
56  Ksawery Osipowicz Czengiery (1816-1880) generał rosyjski, w czasie powstania styczniowego naczelnik 
wojskowy powiatów kieleckiego, opatowskiego i sandomierskiego, dwukrotnie  starł się z oddziałami 
powstańczymi pod Nową Słupią i Grochowiskami. 
57 Szkoła Inżynieryjna im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwada  - Szkoła ufundowana w 1895 roku przez 
dwóch wyżej wymienionych polskich filantropów wyznania mojżeszowego do 1905 wykładowym był język 



wojny, ze zrozumiałych względów musiał opuść Toruń. Po wielu perypetiach, wraz z rodziną, znalazł 

się w Szańcu, gdzie na kartę zatrudnienia wydaną przez Gminę – pracował w kamieniołomach. Moja 

znajomość ze Stefanem Kondakim przerodziła się w przyjaźń. Zacząłem zbierać wśród niektórych 

ludzi nieodebrane przez Niemców aparaty radiowe, dostarczając z nich części potrzebne Stefanowi 

do montowania małych na odbiór słuchawkowy aparatów radiowych, które ochrzciliśmy nazwą 

„Maluchy”. Stefan okazał się znakomitym konstruktorem i jeden z pierwszych jaki zmontował z 

zaletami odbioru na krótkie fale służył mi przez całą okupację, dogodny do umieszczenia wraz z 

bateriami i słuchawkami w malej walizeczce. Montował niezmordowanie coraz to lepsze „Maluchy” 

w miarę dostarczanych mu części i zaopatrywał w nie ruch oporu. Trudno mi dziś ustalić, ile tych 

odbiorników zmontował, ale niewątpliwie większość aparatów została na Ponidziu, które obok pracy 

podziemnej nadsyłanej tajnymi kanałami na nasz teren, umacniały ludzi w przeświadczeniu, że 

nadejdzie chwila ostatecznego odwetu. 

Nadszedł rok 1943. Armia Paulusa58 pod Stalingradem59 okrążona dogorywała. Tkwiłem wówczas 

przez zimowe miesiące na Powiślu w okolicach Pacanowa, wyłapując zasłyszane komunikaty z 

Londyny i Moskwy. Kapitulację niemieckich dywizji pod Stalingradem uczciliśmy z moim przyjacielem 

nocnym rajdem na nartach poprzez wioski: Karsy Dolne, Słupię Pacanowską, Niegosławice, , 

znajdując się w majątku firmy „Udycz” w Kwasowie zasłużony wypoczynek u przyjaciela Jana 

Kosteckiego, którego dostatnio opatrzyłem najświeższymi wiadomościami z eteru. W czasie mego 

krótkiego pobytu u Stefana w Szańcu, zapoznał się on z planami przystąpienia do montowania dwóch 

nadawczo-odbiorczych z przeznaczeniem dla oddziałów partyzanckich operujących w naszym rejonie. 

Kiedy zapytałem, gdzie to wszystko przechowuje, bo to nie montowanie „Maluchów” – Wskazał mi w 

Szańcu dawny zbór Ariański60, w którego podziemiach miał swój zakonspirowany magazyn. Państwo 

Kondaki często zmieniali swoje kwatery. Mieszkali również w Młynach w odosobnionej chacie krytej 

słomą. Ja natomiast najczęściej przebywałem w okolicach Połańca i Pacanowa, gdzie miałem mocne 

oparcie, a szczególnie u kolegi z czasów gimnazjalnych inżyniera Ludka Dzikowskiego, prowadzącego 

roboty melioracyjne na Powiślu. Trzeba dodać, że tamtejsza ludność życzliwie opiekowała się takimi 

osobnikami jak ja – uchodzącymi z miast przed represjami gestapo. Kiedy znów przerzuciłem się rejon 

Buska (Las Winiarski, Grochowiska, Kameduły), zawadziłem o Szaniec. Spadła na mnie jak grom z 

jasnego nieba wiadomość o śmierci Stefana Kondakiego. Niestety śmierć Stefana przerwała 

montowanie stacji nadawczo-odbiorczych dla których przygotowywane elementy do dziś może tkwią 

w lochach Szanieckiego „murowańca”. Występujący w groźnych rozmiarach tyfus brzuszny w 

okolicznych wsiach nie oszczędził Stefana Kondakiego i jego malej córeczki. Przywiezieni do szpitala w 

Pińczowie, mimo opieki D-ra Generowicza, zmarli i zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. 

Stefan Kondaki swą żołnierską bezkompromisową postawą zasłużył sobie, aby jeden aparat typu 

turystycznego produkowany w Polsce uzyskał nazwę „KONDAKI” 

Wacław Żelichowski 

                                                                                                                                                                                     
rosyjski od 1906 wykładowym był język polski. Od 1929 roku wymogiem przyjęcia było zdanie matury i do 1939 
roku nosiła statut uczelni wyższej. 
58 Armia Paulusa 6 armia niemiecka dowodzona przez feldmarszałka Fredricha Paulusa, rozbita po bitwie pod 
59 Stalingradem, jednej z największych bitew II wojny światowej, przegranie jej było wraz z równie przegrana 
bitwą pod Kurskiem, decydującym momentem do przeważenia szali zwycięstwa, na stronę Rosji Sowieckiej. 
60 Dwór w Szańcu, zwany potocznie „murowańcem”  wielokrotnie przebudowywany renesansowy dwór 
powstały z wykorzystaniem wcześniejszej gotyckiej budowli obronnej, w XIX wieku pojawiła się informacja że 
pełnił on funkcję zboru ariańskiego.  



Jak ustalono na podstawie metryki zgonu USC w Pińczowie syn Mikołaja i Jadwigi mąż Zofii, Stefan 

Kondaki zmarł 9 listopada 1943 roku, grobu nie odnaleziono. (W. Wilk) 

 

 

 


