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Idea przeglądu zespołów artystycznych, z terenu 
Polski Południowej, zrodziła się w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią”, dzia-
łającym w gm. Michałowice pod Krakowem. Urząd 
Gminy Michałowice, Zespół Szkół w Michałowicach 
oraz wspomniane Stowarzyszenie, zorganizowały 
przegląd, który odbył się w roku 45-lecia rodzimego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Pawie Pióra”, a jednocześnie 
w roku jubileuszu 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca AGH 
„KRAKUS”. Fakt prowadzenia przez jego wychowan-
ków, od wielu już lat, różnego rodzaju zespołów ta-
necznych – głównie na południu kraju, (także w Micha-
łowicach) – miał decydujący wpływ na formułę tego 
I Przeglądu – zaproszono bowiem zespoły, w których 
funkcję choreografów, założycieli czy kierowników 
pełnią wychowankowie tego najstarszego w Polsce 
folklorystycznego zespołu studenckiego.

Nazwy całemu przedsięwzięciu, użyczył michało-
wicki jubilat – Zespół Pieśni i Tańca „Pawie Pióra”.

2009 – „PAWIE PIÓRA” – I Przegląd Zespołów 
Artystycznych (prowadzonych przez wychowanków 
Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Górniczo-Hutniczej 
„KRAKUS”) odbył się w Michałowicach (dodatkowy 
koncert – w Krakowie na Małym Rynku).

2010 – „PAWIE PIÓRA” – II Przegląd Zespołów 
Artystycznych w Zielonkach, zorganizowało Centrum 
Kultury Promocji i Rekreacji w gm. Zielonki. Od tego 
czasu odbywają się tam doroczne Powiatowe Prze-
glądy Zespołów Ludowych, których formułę określa 
organizator.

2011 – „PAWIE PIÓRA” – III Przegląd Zespołów 
Artystycznych w Chrosnej, przygotowało kobie-
ce Stowarzyszenie „Horyzont”, działające na terenie 
gm. Liszki.

W roku bieżącym Przegląd opuścił gościnną Mało-
polskę i dotarł na Podkarpacie.

2012 – „PAWIE PIÓRA” – IV Przegląd Zespołów 
Artystycznych w Ostrowie (koncert w Woli Ocie-
ckiej) odbył się dzięki wzajemnej współpracy Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie, Sołtysa 
i OSP w Woli Ocieckiej oraz Stowarzyszenia Krzewie-
nia Kultury Ludowej w Gminie Ostrów, którego zało-
życielką, prezesem zarazem oraz instruktorem, tańca 
jest Jadwiga Łomnicka – niegdyś tancerka w „KRA-
KUSIE”.

Kolejny – V Przegląd Zespołów Artystycznych – 
„PAWIE PIÓRA” – będzie miał miejsce w Bieczu 
w czerwcu 2013 r., w scenerii pięknie odnowionego 
rynku, tego „małego Krakowa”.

Rok 2014 jest w gm. Michałowice nie tylko rokiem 
Jubileuszu 100-lecia przemarszu „Kadrówki”, ale tak-
że rocznicą 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Pawie 
Pióra”.

Mamy więc nadzieję, że VI Przegląd Zespołów Ar-
tystycznych „PAWIE PIÓRA” połączy muzycznie obie 
te uroczystości, odbywając się cyklicznie na Michało-
wickiej Ziemi.

–  P A W I E  P I Ó R A  – Krótka historia Przeglądów pokazuje, że nawet 
w najmniejszych miejscowościach regionu, jego miesz-
kańcy, pielęgnując dziedzictwo kulturowe swoich 
okolic, czerpią radość z piękna rodzimego folkloru 
i z dumą prezentują je innym.

Przegląd stwarza także możliwość konfrontacji dla 
owych artystycznych poczynań, powodując głębszą 
integrację twórczych środowisk, rozwĳ ających się na 
bazie lokalnych tradycji ludowych.

 Redakcja
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Waleczni rycerze, posiadający herb w ko-
ronie z wbitym weń toporem, posiadali tu 
zapewne godną siedzibę obronną – „gró-
dek”, zabezpieczony stosownymi prze-
szkodami terenowymi. I choć na ten temat 
brak jakichkolwiek śladów historycznych 
i tradycyjnych przekazów z tamtego okre-
su, to na podstawie dokumentu z roku 
1569, można domniemywać, że mógł on znajdować 
się w rejonie „wyspy”, pomiędzy korytem Dłubni, 
a jej młynówką, lub na wyniosłym brzegu meandru 
rzeki – jako „gródek na kopcu” – otoczony wodą 
i mokradłami. Miejsce to było bowiem dogodne dla 
celów strategicznych, koncentrując widoki na trzy 
otaczające je wzgórza (Młodziejowice, Książniczki 
i Zdzięsławice), położone przy drodze prowadzącej 
od Krakowa na północ, w oparciu o bystry prąd rze-
ki, wykorzystywanej również do celów pro-
dukcyjnych.

Ta niewątpliwie interesująca teza wyma-
ga potwierdzenia w dalszych badaniach 
historycznych, uwiarygodnionych penetra-
cją archeologiczną. 

Nowożytne dzieje analizowanego zespo-
łu wiążą się z osobą Jacka Młodziejowskie-
go – szlachcica herbu „Ślepowron”, dworzanina, 
urzędnika i podskarbiego nadwornego – Zyg-
munta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III 
Wazy. 

WIEŻA MIESZKALNA JACKA – DWÓR BAROKOWY OLBRYCHTA W MŁODZIEJOWICACH
CZYLI, HISTORII „WIELKIEGO BUDOWANIA” CIĄG DALSZY

Dolina rzeki Dłubni, z jej walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, stwarzała już w okresie prehisto-
rycznym dogodne warunki do rozwoju osadnictwa, trwającego tu od czasów neolitycznych, poprzez 
średniowiecze, do czasów dzisiejszych. Najstarsze wzmianki historyczne potwierdzają istnienie wsi 

już w XI w., należącej wówczas do uposażenia Kapituły Krakowskiej. Jej nazwa, brzmiąca – Mlodzeyovicze, 
pojawia się w roku 1386. Wieś stanowiła własność rycerską rodu Młodziejowskich, spokrewnionych z osła-
wionymi Szafrańcami z Pieskowej Skały, noszącymi ten sam herb – „Starykoń”.

Ów przedsiębiorczy podskarbi koronny, 
nabywa tę podkrakowską wieś po roku 1583, 
by tym faktem – poprzez wejście w tradycję 
siedziby średniowiecznego rodu o tym sa-
mym nazwisku – podnieść splendor rodzi-
ny i wzorem renesansowym, stworzyć z niej 
podmiejską rezydencję. Inspiracje humani-
styczne, sielskość życia wiejskiego, zbiega-

ją się ze snobistyczną nobilitacją poprzez przejęcie 
i kontynuację średniowiecznego fortalicjum.

Jednak do budowy w tym miejscu, swojej znaczą-
cej, bo murowanej wiejskiej rezydencji – „domu pań-
skiego”, piętrowej „kamienicy”, przystępuje Jacek 
dopiero osiem lat później – w roku 1591. Na wzgórzu 
tym istniała jakaś wcześniejsza drewniana zabudo-
wa – zapewne dwór, skoro w umowie ze szklarzem, 
Janem z Szydłowa, przewidywano wprawienie szyb 

„do izb drewnianych”. 
W czasie siedmiu lat małżeństwa Jacka Mło-

dziejowskiego z młodziutką Agnieszką Wieli-
cką, urodziło się siedmioro dzieci – Wojciech 
Jerzy (występujący także jako Olbrycht lub 
Albrycht), Aleksander, Krzysztof i najmłod-
szy Jacek oraz córki – Anna, Agnieszka i Zofi a. 
Posiadając kamienicę po matce – w Krakowie 

w rejonie dworu Tęczyńskich – Jacek wraz z rodziną 
zamieszkuje prawdopodobnie na ul. Brackiej, w ka-
mienicy pod nr 9, stanowiącej część posagu Agnieszki, 
a znajdującej się na terenie parafi i oo. Franciszkanów.

Herb Sarykoń

Herb Ślepowron

W tamtejszym więc kościele, po swej wczesnej śmierci (1590), Agnieszka w wieku 27 lat, pochowana zostaje pod ołtarzem 
patronki – św. Agnieszki, a Jacek zakłada na tymże ołtarzu fundację. W tej krakowskiej świątyni złożono także „jego ko-
ści”. Za Młodziejowskiego, jako darczyńcę, odprawiano cztery msze rocznie, a piątą – w dzień urodzin św. Jana Chrzciciela 
(24 czerwca). Wieczysta celebracja odbywała się zgodnie z zaleceniem ks. Jan Łęckiego, dziekana kościoła Wszystkich Świętych 
w Krakowie (zapis z roku 1641).

W aktach konwentu krakowskiego, pod datą roku 1643 znajduje się informacja o tym, że: Mikołaj Młodziejowski dziedzic 
D. Młodziejowice zapisuje na tychże dobrach dla konwentu 600 fp – sumę, którą niegdyś Albert czy Albrycht Młodziejowski (ojciec obecnego) 
testamentem legował (brak wzmianki o obligacji). W Liber Magistralis IV. 22 zanotowano w starodawnej tabeli obligacyj, iż: ma 
się odprawiać jedna msza św. na miesiąc, czytana za duszę Agnieszki Młodziejowskiej. Zaś w zapisie z roku 1645 czytamy: Gwardyan 
O. Wybranowski wraz z konwentem, zobowiązuje się Mikołajowi de Młodziejowice Młodziejowskiemu, za legowane czasy za dusze Jacka 
i Alexandra Młodziejowskich i Zofi i z Janowic Chwalibożanki żony jego – jedną mszę co miesiąc lecta (czytać) przy ołtarzu św. Agnieszki 
oraz (...) każdego roku jeden raz mszę św. czytać w miesiącu maju.

Próżno by szukać w Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie miejsca pochówku Agnieszki i Jacka Młodziejowskich oraz nie-
których członków tej rodziny. Wszelkie ślady zniweczył pożar, który w roku 1850 strawił ogromne połacie Krakowa.

np15.indd   1np15.indd   1 2013-01-10   08:25:022013-01-10   08:25:02



2

 Więcej informacji na temat dalszych losów fundacji Młodziejowskich „na tychże dobrach”, zapisanych dla konwentu kra-
kowskiego, znaleźć można w Materiałach do historii Prowincji i Konwentów O.O. Franciszkanów w Polsce, Litwie i Rusi X. Alojzego 
Karwackiego, prowincjała od 1918 r., historyka, którego pasją była historia Zakonu franciszkanów.

 Za wyszukanie powyższych informacji – dziękuję serdecznie 
o. Franciszkowi Solarzowi – krakowskiemu franciszkaninowi.

Kościół franciszkanów po pożarze 1850 r. – lit. A Balickiego Pałac Biskupi na ul. Franciszkańskiej, nieopodal kamienicy Młodziejowskich 
na ul. Brackiej 9, po pożarze 1850 r. – lit. A Balickiego

Czternaście lat po Agnieszce (1604) umiera Jacek 
Młodziejowski (żył ok. 60 lat) – najstarsze z jego 
dzieci ma wówczas 21 lat, a najmłodsze – czterna-
ście. Jego synowie nie idą w ślady ojca, choć ten, 
w trosce o staranne wykształcenie, posyłał ich – jako 
małe dzieci – najpierw na uniwersytet do Ingolstadt 
w Niemczech, potem do Rzymu i Padwy, by po po-
wrocie do kraju, wstąpili do Akademii Krakowskiej.

Założony w 1364 r. Uniwersytet Kra-
kowski, aż do połowy XVI w. stano-
wił znaczącą konkurencję dla innych 
uniwersytetów europejskich. Dlatego 
większość polskiej elity kulturalnej 
i politycznej tego okresu studiowała 
w jego murach, nie musząc wyjeżdżać 
za granicę w celu uzyskania wykształ-
cenia uniwersyteckiego. Co więcej, 
wysoki poziom nauczania matema-

tyki, astronomii, geografi i – przyciągał młodzież z innych 
krajów, w tym z Węgier, Czech, Słowacji, a nawet ze Śląska 
czy Niemiec.

W poszukiwaniu wiedzy z innych dziedzin, Polacy 
podróżowali do szkół za granicę, co było powszechne szcze-
gólnie w epoce renesansu. Tradycyjnym kierunkiem owych 
„naukowych” wyjazdów były uczelnie włoskie – Bolonia, 
Padwa, Perugia i Rzym. Mniejszym zainteresowaniem cie-
szyły się uniwersytety francuskie – Sorbona i Montpellier 
czy angielskie – Oksford i Cambridge. Natomiast od końca 
XV w. coraz większa liczba Polaków wybierała studia na 
uczelniach niemieckich, szczególnie, kiedy pojawiły się 
w nich nowe prądy umysłowe, tendencje fi lozofi czne oraz 
zmiany konfesji (wyznania wiary). Pod koniec XVIII w. 
Niemcy miały największą ilość uniwersytetów w Europie – 
było ich (w różnych okresach) od 42 do 50. Najbardziej po-
pularne były uniwersytety – w Erfurcie, Kolonii, Lipsku.

Po roku 1535 zwiększyło się zainteresowanie Polaków 
uniwersytetem w Tybindze, któremu ze względu na utrzy-
mywanie ortodoksyjnego luterańskiego kierunku nadano 
przydomek „luterańskiej Hiszpanii”. W latach 1551–60 stu-

diowało tu 19 Polaków; w latach 1561–70, 25 osób. Był to 
okres największego rozwoju reformacji w Polsce.

Katolicka, szlachecka młodzież polska i litewska stu-
diowała w bawarskim Ingolstadt, utworzonym w 1459 r. 
i przejętym przez jezuitów w 1549 r.

Żyjący w latach 1521–1597 Piotr Kanizjusz – 
dziekan, rektor i wicekanclerz uniwersytetu 
w Ingolstadt, był z pochodzenia Holendrem, je-
zuitą, magistrem nauk wyzwolonych i teologii, 
skierowanym do krajów germańskich w celu 
powstrzymania naporu protestantyzmu. Kani-
zjusz, jako teolog papieski brał udział w sobo-

rze trydenckim (1562). Jego Katechizmy (mały, średni i wielki) 
doczekały się na przestrzeni 150 lat ok. 400 wydań drukiem, 

zaś dzieło – Summa Nauki Katolickiej – stało się 
podstawą do wykładów teologii na katolickich 
uniwersytetach. Jest św. kościoła katolickiego.

W 1558 r. odbył krótką podróż do Polski – 
Kraków, Łowicz, Piotrków Trybunalski. Cie-
szył się przyjaźnią Stanisława Hozjusza – 
polskiego humanisty, poety, sekretarza kró-

lewskiego, kardynała, jednego z czołowych przywódców 
kontrreformacji polskiej i europejskiej. 

Na uniwersytecie w Ingolstadt, od roku 1510 wykładał 
Johan Mayer von Eck – niemiecki teolog katolicki, obrońca 
tradycyjnego katolicyzmu w okresie reforma-
cji, zagorzały przeciwnik M. Lutra. Przyczynił 
się do wydania bulli papieskiej potępiającej 
jego idee (1520).

Uniwersytety włoskie działały pod czujnym 
okiem Watykanu, w Akademii Krakowskiej 
odrzucono w I. poł. XVI w. reformację – nieliczni, opowia-
dający się za nią profesorowie, musieli opuścić Kraków.

Protestanci podążali zaś do Wi� enbergi, której sława 
dzięki Lutrowi szybko rozeszła się po całej Europie, oraz 
do Marburga – uczelni od samego początku protestanckiej 
(luterańskiej). Polacy chętnie przybywali również do uni-
wersytetu w Altdorfi e, niedaleko Norymbergi. Studenci 
wywodzili się głównie z rodzin średniej szlachty różnych 
wyznań – kalwiniści, luteranie, arianie i katolicy.

Na podst: Wikipedia oraz Wybrane uniwersytety niemieckie na małych 
formach  – grafi ka, znaczki pocztowe, widokówki, Zdzisław Pietrzyk, Jan Duda

Kraków 1603–1604, 
G. Braun i A. Hogenberg

Piotr Kanizjusz

Stanisław Hozjusz

John Mayer von Eck
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Owe „uniwersyteckie fakty”, świadczące o katoli-
ckim wychowaniu potomstwa przez Jacka Młodzie-
jowskiego, oraz katolickie pochówki przedstawicieli 
tej rodziny w Krakowie i Miechowie (Bazylika Gro-
bu Bożego), wydają się przeczyć legendzie o „ariań-
skiej kaplicy” w piwnicach dworu Młodziejowskich 
h. Ślepowron. Wszakże w „narożniczku” wykuszu 
dworu barokowego Młodziejowskich, umieszczono 
kapliczkę pw. św. Łucji. Jego rozbudowę ukończo-
no w 1637 r. w czasach coraz bardziej wzmagającej 
się na ziemiach polskich kontrreformacji (rok póź-
niej (1638) – nastąpiło zamknięcie ariańskiej Akademii 
w Rakowie). Mimo solidnego wykształcenia, żaden 
z synów nie dorównał sukcesom ojca. Przypadła im 
rola osiadłych dziedziców, gospodarujących na wsi. 
Podziału sukcesji dokonano w roku 1612. Jak wyni-
ka z dokumentu, (...) naprzód dostało się działem panu 
Jacintowi bratu namłodszemu, Młodziejowicze wieś z fol-
warkiem i ze wszystkim budowaniem tak drewnianem jako 
i murowanem „cum ornametis domus”, które tam są zawie-
szone albo gwoździem przybite, z papiernią, blechem, mły-

Sala wykładowa Kollegium Illustre w Amsterdamie, XVI w. Studenci z Tybingi – 1601. Biblioteka Kollegium w Illustre w Amsterdamie, XVI w.

nem (...). Jednakże dziedzic ten, niespokojny duchem, 
zapisawszy się na Akademię Krakowską, rezygnuje 
ze spadku i w roku 1632, zostawszy posłem i chorą-
żym liwskim, przenosi się na Mazowsze. Wcześniej – 
w roku 1615 – przenosi dobra na rzecz brata Wojcie-
cha (Olbrychta), po śmierci którego w 1642 r. (...) Wieś 
Młodziejowice z dworem i folwarkiem, budynkami tak 
drewnianymi jako i murowanymi i także wieś Boleń (...) 
otrzymuje jego syn Mikołaj. Najazd szwedzki w 1655 r. 
pustoszy pałac, kładąc kres świetności rezydencji, 
rozpoczynając proces redukcji i zmian konwencji 
stylistycznej dworu, a Mikołaj nie podnosi z rujnacji 
posiadłości. W 1680 nadal jest jej właścicielem wraz 
z siostrą Anną (żoną Jerzego Raczkowskiego, a po-
tem Suchodolskiego). W roku 1701 wieś należy do 
ostatnich już potomków rodu Młodziejowskich – 
do Heleny – córki Mikołaja oraz jego żony – Fran-
ciszki z Marcinkowskich.

Stuletnie władanie wsią i użytkowanie dworu 
przez rodzinne dziedziczenie kończy się i z chwilą 
tą następuje wielokrotny obrót własnością.

Elewacja południowa  (od strony ogrodu)  – skala 1:100 Elewacja północna (od frontu)  – skala 1:100

Inspirujący wpływ opracowania A. Fischingera na początkowe próby projektowe rekonstrukcji bryły i elewacji pałacu w Młodziejowicach, zaowocował studium rekon-
strukcji elewacji północnej i południowej, wykonanym przez J. Kuczmowską-Staruch. Jednak w świetle dalszych badań nad tym obiektem okazało się, że praca ta odbiega 
zasadniczo od stanu rzeczywistego budowli.

Na temat rodziny Jacka Młodziejowskiego i po-
stawionego przez niego dworu (1591 r. – rozpoczę-
cie budowy) – w oparciu o opracowanie autorstwa 
A. Fischingera pt. „Dwór w Młodziejowicach” 
(z 1956 r.) – pisaliśmy w poprzednich wydaniach 
„Naddłubniańskich Pejzaży”. Obecnie, polemizując 
jednak z jego stanowiskiem – co do pierwszej fazy 

budowy tego obiektu – należy zauważyć, że opis 
dworu z okresu ponad 100 lat późniejszego (1711), 
do treści którego odnosi się autor, dotyczy baroko-
wego pałacu, zbudowanego dopiero ok. roku 1637, 
a więc wiele lat po śmierci Jacka.

Jak więc wyglądała pierwotna budowla, wznie-
siona przez samego podskarbiego?

Dwór Jacka Młodziejowskiego – DOM PAŃSKI – KAMIENICA – WIEŻA MIESZKALNA 
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Otóż, Jacek Młodziejowski w zakupionych przez 
siebie dobrach młodziejowickich (po 1583 r.), wy-
biera miejsce „na surowym korzeniu”, na wynio-
słym lewym brzegu Dłubni, na stoku o południo-
wej wystawie – u zbiegu średniowiecznych dróg, 
prowadzących z Krakowa, przez Boleń do parafi i 
w Więcławicach oraz drogi z Książniczek do Mi-
chałowic. Wznosi tutaj – pośród lub przy istniejącej 
już wcześniej drewnianej zabudowie – murowany 
DOM PAŃSKI, zwany w umowach budowlanych 
KAMIENICA. Mury tej jednopiętrowej budowli – 
wieży mieszkalnej, gotowe są zapewne już w roku 
1595, skoro sporządzone zostają umowy na prace 
wykończeniowe i dekoracyjne (malarskie, stolarskie 
czy szklarskie). Z tych przekazów wiadomo, że dom 
pański posiadał piwnice dwukomorowe, „sklepy” 
(pomieszczenia „sklepione” kolebkowo – śpiżarnie, 
schowki, magazyny – Mała Encykl. Arch. i Wnętrz – 
1974) na parterze oraz sień dolną i górną, zaś na 
piętrze – dwie komnaty oraz alkierze narożne. Był 
przyozdobiony polichromią, kamieniarką, listwami.

Fundator podał w umowach konkretne wymia-
ry, rodzaj materiału, z którego miała być wykonana 
„kamienica” oraz wymagania, by „warownie budo-
wać”. Północno-zachodni narożnik dolnej sieni zaj-
mowała murowana – na rzucie kwadratu – klatka 
schodowa z kamiennymi schodami, znajdowało się 
tu także małe pomieszczenie kolebkowo sklepione, 
wtórnie powiększone przez pomniejszenie grubości 
ścian, znane z XVIII- wiecznych opisów, jako „wię-
zionko alias Dorotka”.

Próba rozszyfrowania tej tajemniczej nazwy, znaj-
duje rozwiązanie w legendzie o Pieskowej Skale:

Legenda opowiada, że w basz-
cie zamku, głodową śmierć po-
niosła jedna z córek Tęczyńskich. 
Kochająca lutnistę dziewczyna 
została siłą wydana za stare-
go Zaprzańca, pana na zamku 
w Dolinie Prądnika. W grodzie 
zjawił się jednak kochanek, prze-
brany w zakonny habit, próbo-

wał wybawić swoją ukochaną. Niestety zbiegów pojmali pachołko-
wie Zaprzańca. Lutnista zginął na stokach góry włóczony końmi, 
a Dorotkę wepchnięto do baszty zamkowej, gdzie miała znaleźć 
śmierć głodową. Na ratunek przyszedł jej jednak ukochany piesek. 
Wiedziony instynktem wspinał się na skałę, na której sterczała 
baszta, i przynosił swojej pani rzucane dla niego odpadki jadła, 
chroniąc tym samym Dorotkę od śmierci głodowej. Pamięć o wier-

nej psinie przetrwała do dziś 
jako nazwa skały, o baszcie zaś 
zaczęto mówić – „Dorotka”.

E. Sukertowa – „Legendy 
nadprądnikowe”- 1928 r.

Podobną lecz nieco zmo-
dyfi kowaną wersję tej legen-
dy można usłyszeć w Rud-

Zamek w Pieskowej Skale– lit. z poł. XIX w.

nie – tutaj, podobno także w jednej z baszt dworu Tęczyń-
skich, więziono w XIV w., aż do śmierci Dorotę Tęczyńską 
za to, że oddawała się „nieprzystojnym praktykom”.

(Ze str. internetowej Rudna)

Od tego czasu w wielu zamkach pojawiać zaczęły się 
baszty (czasem więzienne) oraz pomieszczenia o tej na-
zwie. Ciekawe, jakim celom służyła owa młodziejowicka 
„Dorotka” ...

Rudno, zamek Tęczyński – drzeworyt z 1870 r., autor – T.K.

W myśl więc zaleceń, by „warownie budować” – 
wzniesiono murowany, obronny dwór – signum 
zamożności właściciela – z miejscowego kamie-
nia, posadowiony na głębokości 6 łokci (ok. 3 m), 
na obrysie prostokąta o wymiarach 20,5×18,5 łok-
ci (12,01×10,54 m), podpiwniczony, półtraktowy, 
dwuosiowy, piętrowy z mieszkalnym strychem 
i czterema alkierzami w narożnikach. Przy tym 
uwagę zwraca fakt, iż ściana wschodnia prze-
widziana była jako cieńsza – czyżby traktowano 
ją, jako wewnętrzną, przy ewentualnej przyszłej 
rozbudowie posiadłości w kierunku wschodnim? 
Piwnice i parter zostały sklepione kolebkowo, po-
dzielone ścianą traktową na dwie symetryczne lo-
kalności, połączone przejściem. 

Program funkcjonalny dworu przewidywał, jak 
już wiemy, dwie sienie – dolną i górną, dwa „sklepy” 
w przyziemiu, izbę wielką na piętrze i 2 komnatki, 
a także użytkowy strych. Do oszklenia alkierzy za-
planowano „błon z kwaterami 18”. Dziś, raczej trud-
no określić konfi gurację i wymiary okien (prawie 
wszystkie noszą ślady przekształceń), do oszklenia 
których zamówiono 38 kwater. Nie dysponujemy 
również żadnym potwierdzeniem źródłowym, że 
wszystkie umowy w postulowanym zakresie zosta-
ły zrealizowane.

Niespokojne czasy wymagały, by dom posia-
dał należyte zabezpieczenie obronne – służyły 
temu celowi odrębne wejścia do poszczególnych 
kondygnacji: do piwnic prowadziło wejście od 
strony południowej (później zamurowane), do po-
mieszczeń parteru – wejście od zachodu, gdzie 
przy ścianie znajdowała się również czworobocz-
na klatka schodowa (kręcona?). Bliższą interpreta-
cję architektoniczną sieni i rozwiązanie fasadowej 
zachodniej ściany (obecnie nieistniejącej) – mogą 
przynieść jedynie badania architektoniczne, wy-
jaśniające fakt istnienia sieni, względnie ganków, 
opartych na północnym i południowym murze ob-
wodowym. 

Z tą fazą budowy wiąże się również znacznie niż-
szy (o ok. 2 m) poziom użytkowy terenu, zwłaszcza 
od strony południowej – co dawało inne pierwotnie 
proporcje wysokości i wyraz architektoniczny tej 
skromnej, kubicznej budowli, nakrytej szczytowym, 
wysokim dachem.
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Elewacje dwuosiowe, zapewne pozbawione arty-
kulacji, być może ozdobiono malaturą, skoro spo-
rządzono umowę „...na robotę w Młodziejowicach, 
to jest pomalowanie wierzchu i krańca...”.

Podbudowę optyczną stanowił zapewne wysoki 
cokół ścian piwnicznych z okienkami w kamiennych 
obramieniach.

Przyjmując modularny układ kwadratów w pro-
porcji 2:3, można spodziewać się, iż taką proporcję 
zastosowano w wyznaczaniu wysokości budynku.

Występujący w tej budowli tradycjonalizm w ufor-
mowaniu rzutu, gotycka tradycja form kamieniarki 
okiennej i obramienia portalu w piwnicy, użycie 
kamienia łamanego do wykonania murów obwodo-
wych piwnic, zastosowanie dominującego, „polskie-
go” wątku cegieł – mimo tak zaawansowanego 
w wiek XVI czasu jej powstania – dowodzą, że nie była 
to efektowna rezydencja w renesansowym (włoskim !) 
znaczeniu, aczkolwiek, poprzez zaprogramowane 
zdobnictwo wyrażała humanistyczne aspiracje Od-
rodzenia. (... ) Ówczesne dwory murowane ujawniając 
rozwój kształtów od prostych do bardziej złożonych... nie 
przerwały tradycji średniowiecznego budownictwa drew-
nianego, ale były pierwszymi ogniwami łańcuszka, który 

rozwĳ ał się odtąd przez trzy wieki w budownictwie dwo-
rów ziemiańskich” (S. Komornicki).

Zastosowane w umowach słowo „kamienica”, 
odnosi się nie tylko do faktu budowy murowanego 
dworu, ale również do preferencji form architekto-
nicznych i programu funkcjonalnego. Określenie to 
nie było wówczas całkiem jednoznaczne – (...) Obser-
wujemy wówczas w funkcji domu pańskiego trzy warianty: 
wieżowy pałac, jego uproszczenie – kamienicę oraz dalsze 
przekształcenie w kasztel. Dom na kształt wieży, bywał 
również nazywany domem, kamienicą lub domem pańs-
kim. (...) „Kamienice”, charakteryzują się zredukowanym 
w stosunku do „wieży” programem architektonicznym 
i użytkowym; dwie kondygnacje ponad przyziemiem, na gór-
nej z nich obok sali, izba mieszkalna” (T. Jakimowicz). 

 Tak więc, w świetle powyższych konstatacji, 
fazę pierwszą budowy dworu można identyfi ko-
wać jako murowaną, obronną wieżę mieszkalną 
typu kamienica – odpowiadającą gustom fundato-
ra, wynikającym z ówczesnych wzorców i traktatów 
teoretycznych, wymogów technicznych i orientacji 
kulturalnej, a także materialnym dowodom dosto-
jeństwa i kariery, aspirującego do kręgów elity szla-
checkiej – Jacka Młodziejowskiego.

Postać tego dworu nie odznaczała się specjalną oryginalnością pośród rezydencji wiejskich XVI w. Więk-
szość podobnych zabytków tamtej epoki uległa zagładzie, bądź daleko idącym przekształceniom w dal-
szych rozbudowach, bądź opuszczone – pełniły rolę skarbców – lamusów, jak np. dwór w Branicach 
(pocz. XVI w. i 1603 r.).

Do najbardziej zbliżonych, pod względem tak zorganizowanego programu użytkowego i architekto-
nicznego należą dwory: w Łopatkach (pocz. XVI w.), Jakubowicach (ok. poł. XVI w.), Ropie (XV/XVI w.), 
Zgłobieniu, Siemkowicach, Skrzyszowie, Jeżowie (z I fazy, ok. 1525) – to najważniejsze spośród bardzo 

licznej grupy obiektów małopol-
skich. Ich genetyczna linia od śred-
niowiecznych wież prowadziła 
poprzez królewski pałac w Piotrko-
wie (1512–1519) i wieżę mieszkalną 
w Wojciechowicach (ok. 1530).

Poniżej – wybrane przykłady 
tego tyupu budowli na terenie kraju, 
prezentowane na stronach interneto-
wych wymienionych miejscowości.

Dwór (lamus) w Branicach

Baszty mieszkalne w Jakubowicach, Jeżowie i Wysokiej

Przybliżony wygląd budowli wzniesionej przez Jacka Młodziejowskiego (stan surowy 1591–1595). 
Na rysunku (po lewej stronie) nie uwzględniono narożnych alkierzy – sugerowanych jako wykusze 
(wersja po prawej stronie), zarówno w opracowaniu A. Fischingera, jak i G. Zań-Ograbek. Można 
bowiem przypuszczać, że w tej „mieszkalnej baszcie” w ogóle ich nie 
było... Z treści umowy zawartej przez Jacka Młodziejowskiego z Janem 
Szklarzem z Szydłowa (1595) wiadomo jedynie, że do czterech alkierzy 
(o nieopisanym bliżej kształcie), postanowiono wprawić „szyby z kwate-
rami” (18 szt. – liczbę tę trudno podzielić sprawiedliwie  przez cztery.... 
może jeden z alkierzy okna nie posiadał ?).

„Alkierze” – wydzielona część większego pokoju, może wnęka lub mały ustronny uboczny po-
koik, pełniący różne funkcje m.in sypialni, pokoju kobiecego (pamiętajmy, że Jacek miał trzy córki), 
gabineciku do pisania listów, a później pokoju gościnnego z garderobą – w postaci wykuszy, nie-
często pojawiały się w tego typu budowlach, co łatwo prześledzić na fotografi ach wielu baszt mieszkalnych, zamieszczonych 
w tym artykule (na podst.: Encyklopedia Staropolska – Z. Gloger, Słownik języka polskiego XVII i pierwszej połowy XVIII wieku, 
Fasady dekoracyjne – rys. historyczny – Internet).

Dopiero w spisie inwentarza z roku 1714, dotyczącym wszakże już dworu barokowego, powstałego prawie  czterdzieści lat 
później – znajdujemy wzmiankę o „narożniczkach czterech”, posiadających „daszki osobne gontowe” – (przyp. red.)

Rys. Barbara Nowak
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Architektura renesansowego dworu – domu 
pańskiego na kształt wieży, zwana przez współ-
czesnych „kamienicą”, wykształcona w nowożyt-
nym programie użytkowym ok. roku 1540, ustę-
puje po roku 1580 miejsca dworom o większej 
powierzchni użytkowej i nowej formie artystycz-
nej. Taka kolej losu przypadła również i omawia-
nemu zabytkowi. 

Jak już wiemy, Jacek umiera w 1604 r., a dwór 
przechodzi kolejno w ręce jego synów – Jacka, a na-
stępnie Wojciecha, (Olbrychta), który przystępuje 
do rozbudowy małokubaturowego dworu muro-
wanego z końca XVI w., na okazałą rezydencję typu 
pałacowego, dla nowych potrzeb, służących ustabi-
lizowanemu życiu na wsi, a także presji mody baro-
kowej „na miarę nieba i zwyczaju polskiego”

W oparciu o analizę formalną obiektu oraz po-
twierdzenie zawarte w dacie „1637” (?) – wyrytej na 
kamiennym detalu, użytym później jako wtórnik – 
za czas rozpoczęcia owej rozbudowy przyjąć moż-
na rok 1630. Zostaje wówczas wzniesiony podłużny 
pałac zwrócony frontem ku północy, o symetrycznej 
kompozycji elewacji dłuższej 8-osiowej i bocznych 
2-osiowych, ujęty w narożach, w poziomie I piętra 
alkierzami, mieszczącymi „gabineciki” oraz kaplicę 

pw. św. Łucji (patronki osób ociemniałych i proszą-
cych o pomoc w chorobach oczu, pisarzy i chorych 
na dyzenterię) w południowo-wschodnim naroż-
niczku – fakt ten także wydaje sie przeczyć legen-
dzie o ariańskiej kaplicy w piwnicach dworu...

Do dwutraktowej części wschodniej (z czasów 
Jacka Młodziejowskiego), zachowując klatkę scho-
dową – dobudowano dwa jednotraktowe segmenty, 
podpiwniczając część środkową. Mieściły one re-
prezentacyjne pomieszczenia z dolną sienią i górną 
salą, izbą wielką i tzw. salą marmurową na I piętrze; 
komnaty mieszkalne znalazły się w części wschod-
niej na I piętrze.

Istotnym akcentem i znakiem nowej estetyki jest 
ganek „na balasach”, w elewacji północnej, o formie 
trudnej dziś do odtworzenia. Istniał również ganek 
(loggia raczej) na elewacji ogrodowej (południowej), 
opisany w inwentarzu z roku 1746. Rozbudowa wią-
zała się również z modernizacją wcześniejszej kamie-
nicy, której piwnice połączono z piwnicą nowo zbu-
dowaną, kwadratową ze sklepieniem kolebkowym, 
opartym na jednym słupie (fi lar ten mógł wyznaczać 
granicę zasięgu murów fundamentu pierwotnej sie-
ni) – to właśnie tę piwnicę określano potocznie mia-
nem „kaplicy ariańskiej”.

Dwór barokowy Olbrychta Młodziejowskiego (1637). Hipotetyczny jest 
kształt i wymiary ganku oraz „narożniczków czterech”, odtworzonych w for-
mie umieszczonych skośnie, w narożach dworu,  prostokątnych wykuszy, za-
wieszonych prawdopodobnie na wspornikach (których pozostałości powinny 
zachować się w ścianach murów), wobec braku śladów murowanych podpór 
wzdłuż ścian parteru, co mogłyby wykazać odpowiednio głęboko przepro-
wadzone odkrywki archeologiczne, uwzględniające obecny – podniesiony 
o 2 m w stosunku do pierwotnego – poziom gruntu (przyp. Red.).

Rys. Barbara Nowak

Baszty mieszkalne w Szymbarku, Skrzyszowie, Zgłobieniu, Pisarach, 
Rakowicach, Rzemieniu, Witkowie, Wojciechowicach, Dziestrzycho-
wie, Żelazie, Siedlęcinie, Piotrkowie, Gorzyniu oraz gdzieś w lubu-
skiem.

Dwór barokowy Olbrychta Młodziejowskiego – 
rys. B. Nowak
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Dziś, na podstawie zachowanych reliktów ścian 
parterowych sieni, można twierdzić, że mury ob-
wodowe pałacu były cieńsze, nie tak jak kamieni-
ca „warownie budowane”, choć zewnętrzną linią 
kontynuowały jej obrys. Budynek ten, z wieży 
mieszkalnej (ideał rycerski) został przekształcony 
w wygodny, bogato ozdobiony pałac (ideał siel-
skości). Skala owego pałacu wskazuje na siedzibę 

średniozamożnego szlachcica i jego umiarkowa-
ne „sarmackie” gusta na poziomie przeciętności. 
W swojej genezie i rozwiązaniu funkcjonalno-ar-
chitektonicznym przypominał najbardziej zna-
ną i zachowaną rezydencję w Jakubowicach Mu-
rowanych z lat 20-tych XVII w., a także dwory 
w Głębowicach, Frydmanie, Łękach Górnych czy 
Graboszycach. 

Pałace barokowe  we Frydmanie, w Głębowie, Jakubowicach Murowanych, Łękach Górnych, Graboszycach.

Po roku 1701, kolejni posiadacze traktują dwór, 
jako uciążliwość – „poruynowaną kamienice alias 
pałac”, pustoszoną przez Prusaków, szukających 
legendarnych skarbów wielkiego podskarbiego 
JKMści – Młodziejowskiego.

Jeszcze w roku 1714 r., kiedy staje się własnością 
Piotra i Józefa Kościejów, podupadły dwór „alias pa-
łac”, zachowuje nadal swą architektoniczną strukturę 
z resztkami barokowej okazałości i niegdysiejszego 
bogactwa w postaci mebli, obrazów, mozaikowych 
posadzek, a nawet portatywu (małe przenośne or-
gany piszczałkowe) w kaplicy – ocalałych, pomimo 
wcześniejszych kataklizmów dziejowych, co wyczy-
tać można ze sporządzonego wówczas szczegółowe-
go opisu inwentarzowego.

W 1718 r. właścicielem jest kolejny dziedzic – 
Wawrzyniec Lanckoroński, a po nim – Kazimierz 
Olszaniecki z Olszanicy (i Józef Grabowski), zaś od 
roku 1746 jego synowie – Józef i Sylwester.

W roku 1746 pojawia się w dokumentach jako 
użytkownik – Akademia Krakowska, która budu-
je w pobliżu ruiny pałacu, nowy dworek 3-izbowy 
z sienią, parterowy, wraz z odrębnym niewielkim 
folwarkiem (dworek ten, dziś już nie istniejący, wy-
mieniany jest w źródłach jeszcze z końcem XVIII w.) 
Opis dworu „alias kamienica” sporządzony w tym 
czasie, pokrywa się w zasadzie z opisem z roku 1714, 
tyle, że pogorszył się stan jego zachowania – część 
zachodnia (być może drewniana?) zawaliła się kom-
pletnie, dach szczątkowo pokryty gontem i słomą. 
Pojawia się informacja o drugim ganku od strony 
południowej. 

W roku 1767 folwarkiem tym włada Sylwester Ol-
szaniecki – wiceregent zamku oświęcimskiego, zaś 
w 1783 – niejaki Borzęcki, cześnik bracławski. W la-
tach 1786–97 należy do Katarzyny hrabiny z Mała-
chowskich Ankwiczowej, posiadającej w tym czasie 
sąsiedni dwór w Michałowicach – który w 1788 r., na 
mocy przywilejów króla Stanisława Augusta – prze-
chodzi w wieczyste posiadanie ks. Hugona Kołłątaja.

W roku 1795, na skutek pruskiej dewastacji zawa-
liło się ostatecznie zachodnie skrzydło dworu – nie-
podpiwniczone i dlatego zapewne słabsze. Mło-
dziejowice znalazły się w wyniku rozbiorów Polski 
w zaborze rosyjskim, tuż przy kordonie granicznym, 
nieopodal komory celnej w Michałowicach, na po-
graniczu późniejszego Wolnego Miasta Krakowa.

W roku 1797 posiadaczem wsi jest Wincenty Gra-
bowski, który w tym samym roku sprzedaje ją Samu-
elowi Milkuschitz. Przez kolejny rok ma ją Stanisław 
Popiel, a po nim – aż do roku 1808 ponownie Mil-
kuschitz, noszący teraz, po nobilitacji (1803), nazwi-
sko – Stanisław Milewski. Od niego Młodziejowice 
dostają się w ręce biskupa krakowskiego – Andrzeja 
Rawity Gawrońskiego, następnie, drogą dziedzi-
czenia przechodzą na jego brata – Józefa, który po 
spłaceniu rodziny, przekazuje wieś – zgodnie z ży-
czeniem biskupa Andrzeja – swemu synowi Fran-
ciszkowi Salezemu Gawrońskiemu, pułkownikowi 
wojsk polskich. Pułkownik energicznie zabiera się 
do odbudowy i urządzenia zrujnowanej posiadłości. 
Z jego zapewne osobą wiązać należy zbudowanie 
przy nadal zachowanej murowanej, piętrowej i pod-
piwniczonej dawnej wieży mieszkalnej, stanowiącej 
1/3 część pałacu barokowego – nowego, partero-
wego, w części murowanego (ściana południowa), 
a w części drewnianego, posadowionego na prosto-
kątnym obrysie pałacu barokowego – dworu z da-
chem łamanym, w duchu klasycystycznej konwencji 
stylowej, być może z portykami kolumnowymi od 
północy i południa. Po upadku powstania listopa-
dowego, majątek zostaje zasekwestrowany przez 
władze zaborcze.

W roku 1859, majątek Młodziejowice – składający 
się z folwarku i wsi – należący do Jana Kantego i Ma-
rianny Chronowskiej, pozostaje na drodze dziedzi-
czenia po linii żeńskiej, nadal w rękach Marianny – 
primo voto de Laveaux, secundo voto Dyakowskiej. 
Od roku 1885 dwór należy do rodziny Dyakowskich. 
W roku 1911, według tradycji nie potwierdzonej 
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źródłowo, następuje gruntowna modernizacja budynku dworu wraz z przemurowaniem części wschod-
niej pietra, nowymi podziałami wnętrz, wzniesieniem dwóch drewnianych werand od północy i południa. 
W roku 1944, na mocy dekretu o reformie rolnej, odebrany zostaje Jadwidze Dyakowskiej-Sidor.

Dzięki dokumentacji fotografi cznej dworu z lat 1926 do chwili obecnej, prześledzić można los tego 
obiektu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, ocenić trud, jaki kolejni użytkownicy włożyli w jego 
przetrwanie i przekonać się, co z tego wynikło... Zapraszamy do galerii...

Po wysiedleniu właścicieli w 1945 roku, budynek dworu zajmują przypadkowi lokatorzy, a folwark wraz 
z młynem przekazany zostaje w użytkowanie GS „Samopomoc Chłopska”.

Cztery lata później, brak należytej opieki doprowadza do kompletnej rujnacji parterowego dworku klasy-
cystycznego. Po jego rozbiórce powstaje przybudówka na obrysie części środkowej, z częściowym wykorzy-
staniem północnego i południowego muru. Skrzydło wschodnie zamieszkują lokatorzy do lat 80-tych.

Lata 20-te XX w.
1 – Widok dworu od płd. – ok. 1926 r. Stan po niedawnym remoncie ok. 1911 r. Dach gontowy, w części dolnej połaci wymieniony nad gankiem; nad częścią piętrową – 
      kryty dachówką.              
2 – Widok części parterowej dworu od płd. – po 1926 r. Dach kryty gontem, w części dolnej połaci świeżo wymieniony w okolicy lewego okna  mansardowego. Widoczny 
      klomb kwiatowy z pogłębioną alejką. Stolarka okienna dwuskrzydłowa 8-polowa. 
3 – Zdjęcie rodzinne wykonane na schodach werandy płd. Koniec lat 20–tych XX w.            
4 – Widok dworu od płd. – przełom lat 20-tych i 30–tych XX w. Gontowy dach części parterowej  przysłonięty papą. Dach nad częścią piętrową – kryty dachówką.  

             
Ze zbiorów rodzinnych T. Sidora.

Lata 40- te XX w.
5 – Widok dworu od płn. Na pierwszym planie sztachetowy płotek z dwuskrzydłową bramą, oddzielający część dworsko-parkową od części folwarcznej. W głębi 
       podjazd z kolistym klombem. Weranda drewniana na czterech słupach; okna parterowe w obu częściach ujednolicone, dwuskrzydłowe 4-polowe.             
6 – Widok dworu od płd. Okna dolnej kondygnacji części zach. oraz wsch. ujednolicone, dwuskrzydłowe 6-polowe. Na I piętrze części zach. okna dwuskrzydłowe, 
       krzyżowe 6-polowe.

Ze zbiorów rodzinnych T. Sidora.

Rok 1950
 7 – Widok dworu od płd.  Część środkowa pozbawiona dachu, werandy. Istnieje wyjście ogrodowe po schodkach, prostokątne, obramione wąskimi oknami 6-polowymi. 
      W głębi widoczna górna kondygnacja klatki schodowej z prostokątnym 4-kwaterowym oknem.  Widoczna nowa więźba dachu prowizorycznego nad częścią środkową.
 8 – Widok części piętrowej dworu od płd.                
 9 – Widok części piętrowej dworu od wsch. Wokół prostokątnego otworu wejściowego ślady obramienia w tynku.
10 – Widok części parterowej dworu od zach. Widoczne opilastrowane narożniki oraz dwa prostokątne otwory okienne. Pod zniszczoną papą – gont.

               Fot. T. Chrzanowski.

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

Dwór w Młodziejowicach, w 2/3 zniszczony – w roku 1949 znalazł się w katalogu strat kultury ziemiań-
skiej po II wojnie światowej, autorstwa M. Majki, w publikacji „Nie zachowane dwory Ziemi Krakowskiej”. 
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Ocalały w I i II wojnie światowej, w roku 1949 ulega rozbiórce w części parterowej, wieża „kamienica” opie-
ra się destrukcji czasu i barbarzyństwu ludzi. Dziś zruderowana, pozbawiona ostatnich elementów wystro-
ju, stanowi symbol polskiej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej.

Lata 1954, 1959
11 – Widok dworu od płd.-wsch. – stan w 1954 r. Parterowy dwór rozebrany i zredukowany do części środkowej, wybudowanej z materiału rozbiórkowego.               
12 – Widok dworu od płd.-zach. – stan w 1959 r. Widoczna nowo zbudowana, zredukowana (do części środkowej – 1954) część parterowego dworu z siodłowym dachem 
        i szalowanym szczytem.               
13 – Widok dworu od płn. – stan w 1959 r. Fot. J. Samek, M Kornecki.

11 12 13

W 1951 r. dwór po raz pierwszy wprowadzony zostaje do literatury naukowej, w Katalogu Zabytków Wojewódz-
twa Krakowskiego – z lapidarnym opisem układu i rzutu, datowany na 2 poł. XVI w – w partii piwnic i parteru 
części murowanej oraz na początek wieku XIX – w części zachodniej, z drewnianym dworem klasycystycznym. 

Rok 1991
14 – Widok ogólny zespołu od płn. Na osi dawnego wjazdu w głębi widoczna widoczna piętrowa część dworu. 
         Na pierwszym planie pozostałość fi larów z XIX/XX w. Z prawej aleje oddzielające część folwarczną.
15 – Elewacja płn. części piętrowej dworu.
16 – Elewacja płn. parterowej części dworu.
17 – Elewacja płn. Widoczna struktura ceglanych ścian. Okno w parterze części piętrowej zamienione na otwór
        drzwiowy.
18 – Elewacja wsch. piętrowej części dworu.
19 – Elewacja zach. piętrowej części dworu (str. Prawa). Na niej odciśnięty negatyw  kształtu łamanego dachu
        parterowego dworu. Na pierwszym planie rumowisko zawalone parterowej części dworu.
20 – Elewacja zach. piętrowej części dworu (str. lewa). Na pierwszym planie klatka schodowa wraz z ka-
     miennym portalem i okienkiem „wieżyczki”. W poziomie I piętra widoczne uszate obramienie okna 
        i otwór drzwiowy komunikujący ten poziom z poddaszem  parterowego dworu.

W roku 1984 pozostałość późnorenesansowego dworu wraz z parkiem krajobrazowym, zostają wpisane 
do rejestru zabytków nr A- 492, w granicach jego struktury historycznej.

W roku 1990 zrujnowany dwór wraz z parkiem Zarząd Gminy Michałowice przekazuje w gestię Urzędu 
Rejonowego w Krakowie – celem jego prywatyzacji. O jego kupno – w ramach tzw. „sprzedaży uprzywile-
jowanej”, wystąpił spadkobierca ostatnich właścicieli – p. T. Sidor, który udostępnił materiał ikonografi czny 
i archiwalny, bezcenny przy opracowaniu dokumentacji konserwatorskiej – na podstawie której, cytując 
obszerne jej fragmenty, sporządzono niniejszy artykuł.

Dzięki przezorności pierwszego fundatora – Jacka Młodziejowskiego, „warownie zbudowana kamieni-
ca” istnieje, oczekując na powrót właściciela. Nadal w swoim korycie płynie rzeka Dłubnia, a młynówka, 
jak przed laty, napędza koła starego młyna. W parku, liczne okazy starodrzewia, sadzonego w początkach 
XIX w., z trudem utrzymują swój żywot. Wciąż nie można tracić nadziei, że kolejna faza dopisana do dzie-
jów dworu w Młodziejowicach, rozpocznie się niebawem jako etap odbudowy, rekompozycji, integracji 
oraz konserwacji z niezbędnym zakresem rekonstrukcji.

Na podst.: Dwór w Młodziejowicach, gm. Michałowice; WIEŻA MIESZKALNA (KAMIENICA) – PAŁAC – DWOREK, Doku-
mentacja historyczno-konserwatorska, Oprac. – Genowefa Zań-Ograbek, Kraków, grudzień 1991

Więcej na temat młodziejowickiego dworu i jego mieszkańców, znaleźć można we wcześniejszych numerach „Naddłubniańskich 
Pejzaży” : Nr1/2003/04 O papierniach i papierze znad Dłubni, Nr 4 (12) 2006 –1-4 (13-16) 2007 Młodziejowscy i Młodziejwscy. Ro-
dzina de Laveaux – generał i malarz, Nr 1-2 (17-18) 2008 Młodziejowice – historia – papiernia – drukarze ... Jacek Młodziejowski – 
biznes i rodzina, Nr1-2 (25-26) 2010 Gawrońscy w Młodziejowicach.

Opracowała – umieszczając w tekście obszerne cytaty oraz fotografi e z dokumentacji historyczno-konserwatorskiej autorstwa G. Zań-Ograbek
Elżbieta Kwaśniewska

14 15 16 17

18 19 20

np15.indd   9np15.indd   9 2013-01-10   08:25:102013-01-10   08:25:10



10

Przyglądając się szczątkom młodziejowickich murów, wspomnĳ my raz jeszcze na dawną świetność mieszkalnej baszty Jacka Młodziejowskiego, dworu barokowego 
Olbrychta Młodziejowskiego oraz klasycystycznego dworku – prawdopodobnie Franciszka Salezego Gawrońskiego. Rys. Barbara Nowak.
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Ciekawe, jak zareagowałby dzisiaj Jacek Mło-
dziejowski, stanąwszy oko w oko z tym, co pozo-
stało po rodzinnej rezydencji? Wzniesiona  przez 
niego „warownie” wieża, przetrwała wprawdzie 
ponad 500-letnie zmagania z czasem, ale zachwyt 
nad jej obecnym stanem, nie byłby pewnie pierw-
szym uczuciem, jakie wzbudziłby ten widok... 
Wszak niemało trudu i zasobów włożył w owo „bu-
dowanie”.

Jako podskarbi nadworny, a zarazem zastępca 
podskarbiego koronnego, zarządzał dobrami stoło-
wymi króla i jego prywatną szkatułą, nierozdany-
mi królewszczyznami, sprawami gospodarczymi 
dworu – inwentarzem i wypłatą pensji dla dworzan, 
a także żołdu dla armii, pilnował insygniów koro-
nacyjnych. Podkarbiowie teoretycznie nie pobierali 

wynagrodzenia za swe urzędowanie (utrzymując 
się z własnych dóbr), a wszelkie próby ustanowie-
nia dla nich stałej gratyfi kacji napotykały na opór sa-
mych zainteresowanych, jednak powszechnie uwa-
żano, że w kwestii swoich fi nansów radzili sobie aż 
nazbyt dobrze. „Podskarbi był panem dochodów 
wszystkich publicznych, nikomu, więcej jak tylko je-
mu samemu znajomych, a zatem w takiej tylko kwo-
cie, jaka mu się podobała, na sejmie Rzplitej do ra-
chunku podawanych” (na podst: Pasaż wiedzy – Pa-
łac w Wilanowie).

Jacek jednak, jak już wspominano wielokrotnie, 
cieszył się zaufaniem trzech kolejnych królów, nie 
tracąc – wraz ze zmianami na tronie – swego stano-
wiska, toteż materialnie powodziło mu się nad wy-
raz pomyślnie.

Oto dokument z roku 1585 z autentycznym podpisem podskarbiego i odciskiem jego pieczęci z herbem 
Ślepowron. Właścicielem oryginału jest  Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

W ówczesnej Polsce talar = dukat = czerwony złoty = fl oren = ok. 30 gr.
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Przepisane na komputerze pismo, prezentuje się nastepująco:

JACINCT MŁODZIEIOWSZKI Podszkarbi Nadworny Coronny,
Krzeczowski i Piasseczki Starosta i Sebastian Lubomierszki
Staroszta Dobcziczki,. Burgrabia Zamku Crakowszkiego Żup =
niczi Crakowszczi . Oznaimuiemy wszem którym to wiedziecz
należi, rześmy wzieli do wiernych rąk ku schowaniu od Jw. M. 
pana Grzegorza Braniczkiego z Branicz Staroszti Niepołom =
szkiego złotich polszkich tissiąncz, każdy po groszi trzidzie =
szczi licząncz, którą Summe pieniedzi obiecuiemy Jw. M. oddacz
i zupełną zapłaczicz na S. Jadwigę bliszko prziszłą w Roku ni =
nieiszim 158 Piąntim, niż daley Jw. M. nad ten czass nie spła =
czaiąntz, ani omieszkania żadnego w zapłaczie tey nie ł amiąncz.
Dla lepszey wiary i pewnoszti tey rzeczi, podpissaliśmy szie
obadwa rekami szwemi, i pieczenti naszi prziczisnącz ro =
szkazaliśmy. Data w Niepołomicach a dziessiąntego Mie =
ssiąntsa Szierpnia Roku Pańszkiego Tyssąntz. Pięczset. Ośm =
dzissiąnt. Piąntego.
Podpisali - Seb. Lubomirski i Jacinct Mlodzeiowski + odcisk pieczęci z h. Ślepowron

Bystre oko dostrzeże zapewne zarys herbu Ślepowron na pieczęci Jacka  Młodziejowskiego.

Odcisk pieczęci z h. Ślepowron – 
Jacka Młodziejowskiego 

Herb Ślepowron

Kilka informacji o uczestnikach tej transakcji:
Sebastian Lubomirski h. Szreniawa bez 

Krzyża (ok. 1546–1613) – żupnik i burgrabia 
krakowski, kasztelan – małogoski, biecki, woj-
nicki, starosta – sandomierski, sądecki i spiski, 
jeden z fundatorów klasztoru kamedułów na 
Bielanach w Krakowie. Był twórcą znaczenia 
rodu Lubomirskich i pierwszym w rodzie se-

natorem Rzeczypospolitej, skoligacony z największymi ro-
dami w Polsce.  Zebrał ogromny majątek – kupił Wiśnicz 
od Kmitów. Otrzymał tytuł hrabiego Świętego Imperium 
Rzymskiego (S.I.R.). Był rówieśnikiem Jacka Młodziejow-
skiego.

Grzegorz Branicki z Branic h. Gryf (ok. 1534–1595) – pol-
ski szlachcic, łowczy krakowski, burgrabia krakowski, oraz 
starosta niepołomicki.

Sebastian 
Lubomirski

Do wykonywania skom-
plikowanych rachunków, 
w wielkich kantorach kupie-
ckich, mennicach czy kance-
lariach, w okresie średnio-
wiecza służyły ówczesne 
liczydła. Były to deski, zwa-
ne abakami, posiadające 
odpowiednią ilość linii po-
ziomych, oznaczających 

kolejne stopnie w ciągu liczb – jedności, dziesiątki, 
setki, tysiące, dziesiątki czy setki tysięcy.

Na liniach tych rachmistrz układał specjalne 
metalowe krążki odpowiednio je przesuwając, do-
konywał skomplikowanych obliczeń. Owe krążki 
nazywano liczmanami. Były XIII-wiecznym wy-

Liczenie na desce przy pomocy 
liczmanów – drzeworyt z XVI w.

nalazkiem Włochów, ale rozprzestrzeniły się szyb-
ko w całej Europie, docierając także do Polski – 
w XVI w., gdzie otrzymały nazwę podskarbiówek, 
jako że posługiwano się tu nimi najczęściej w kance-
lariach podskarbiowskich. Zazwyczaj wykonywano 
je z miedzi, brązu lub mosiądzu – w rzadkich przy-
padkach ze srebra.

Podobne do monet – pełniły często funkcje mone-
ty zdawkowej (tzw. bilon – np. 1 gr.)

Początek ich produkcji w Polsce, to czasy Zygmun-
ta Augusta – a najstarszym znanym obecnie przykła-
dem jest liczman Jana Lutomirskiego h. Jastrzębiec – 
1551 r., ówczesnego podskarbiego wielkiego litew-
skiego oraz zarządcy mennicy wileńskiej.

Na podst. Banknoty i monety – W. Garbaczewski

Najstarszy w Polsce znany przykład liczmana – 1551

Na awersie kompozycja z herbem Ja-
strzębiec – Jana Lutomirskiego; na rewersie 
napis: SUMM[us] DOMI[nus] JOAN[nes] 
LUTOMIRSKI SACRA[e] M[ajestatis] 
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RE[gis] POLONIE TESAU[rarius] 1551 – co ozna-
cza: 

MĄŻ NAJZNAKOMITSZY JAN LUTOMIRSKI 
JEGO KRÓLEWSKIEJ Mci KRÓLA POLSKIEGO 
PODSKARBI 1551. Średnica – 24,4 mm., miedź.

Podskarbiówka czyli liczman – 1579

Należał on do Jakuba Rokossowskiego h. Glaubicz 
(ok. 1524–80), kasztelana śremskiego (1572–1578), 
podskarbiego nadwornego koronnego (1574–1578), 
podskarbiego wielkiego koronnego (1578).

Na awersie – herb Glaubicz; na rewer-
sie napis – SAPIENS POTENTIA PERI-
TUS VIRIBUS POLLET 1579, co można 
zrozumieć, jako: MĘDRZEC, ZNAJĄCY 
SIĘ NA PEŁNIENIU WŁADZY, WPŁY-

WOWY, WIELE MOŻE (POTRAFI) 1579.
Średnica – 27 mm – ilustracja z  Cataloque de la col-

lection... Emeryka Hu� en-Czapskiego.
Jacek Młodziejowski – dobiegając trzydziestki, 

rozpoczynał (1570) pracę u króla Zygmunta Augu-
sta, jako pisarz skarbu 
królewskiego. Następnie, 
w roku 1579 otrzymał od 
kolejnego króla – Stefana 
Batorego, urząd główne-
go pisarza skarbowego, 
a rok później także funk-
cję podskarbiego nadwor-
nego, którą sprawował 
również na dworze Zyg-
munta III Wazy. 

Jego liczman znajdu-
je się wśród numizma-
tów kolekcji Muzeum 

im. Emeryka Hu� en-Czapskiego – Oddział Muze-
um Narodowego w Krakowie fot. – Prac Fot. MNK 
(1585, brąz, odlew. nr inw. MNK VII – MdP– 4090).

Na awersie podskarbiówki Jacka Młodziejow-
skiego umieszczono tarczę z herbem Ślepowron 
ozdobioną labrami (ozdobne obramowanie), szczyt 
herbu przedziela u góry wieniec z kwiatów lilii, ca-
łość zamyka obwód sznurkowy.

Na rewersie czytamy: SAPIENS POTENTIA PE-
RITUS VIRIBUS POLLET 1585 – co oznacza: MĄ-
DRY, DOŚWIADCZONY, POTĘŻNY, W SIŁĘ OB-
FITUJE 1585. Średnica – 28,3 mm.

Trudno nie zauważyć podobieństwa do prezen-
towanej powyżej podskarbiówki poprzednika Ja-
cka Młodziejowskiego – Jakuba Rokossowskiego 
(prawie identyczny rewers). Liczman  podskarbie-
go Jana Lutomirskiego pochodzi z mennicy wileń-
skiej, podobnie jak wiele innych podskarbiówek 
z tego okresu, np. liczmany:  Stanisława Hozjusza – 
biskupa, sekretarza królewskiego i koronnego, 
Piotra Myszkowskiego – biskupa, podkanclerzego 
koronnego, sekretarza wielkiego koronnego i se-
kretarza Królestwa, Dymitra Chaleckiego – pod-
skarbiego W. Ks. Litewskiego, Jana Hlebowicza – 
podskarbiego wielkiego litewskiego (z roku 1581 
i 1582) itd. Należy więc przypuszczać, że również 
podskarbiówka Jacka Młodziejowskiego, będącego 
wówczas podskarbim nadwornym (od 1580 r.) – 
również jest dziełem mennicy wileńskiej, którą ten 
prawdopodobnie wówczas organizował.

Jednak wspomniany liczman nie jest oryginal-
nym „bitym” egzemplarzem, należącym do Jacka 
Młodziejowskiego lecz jego kopią „laną”, najpraw-
dopodobniej w późniejszym okresie (może XIX w.?) 
dla potrzeb kolekcjonerskich.

Na podst. Mennica wileńska w XVI i XVII w., Marian Gu-
mowski (1882–1974), Warszawa, E. Wende 1921

oraz – Liczmany mennicze zwane podskarbiówkami, dr Bole-
sław Demel, Gebetner i S-ka, Kraków 1911.

Opracowała Elżbieta Kwaśniewska

Ręczne bicie monet (i liczmanów) 

Podskarbiówka Jacka Młodziejowskiego, fot. Pracownia Fotografi czna Muzeum 
Narodowego w Krakowie

Marmelada z jabłek
Jabłka obrać i  ugotować z kawałkiem cynamonu i przetrzeć przez durszlak. Na kwartę marme-
lady wziąść pół kwarty cukru, zmięszać i gotować mięszając dopóki nie zaczną gęstnieć. Wtedy 
wyłożyć na salaterkę, ubrać po wierzchu konfi turami i wydać zamiast kompotu.

Więcławice, 1930 r. Z Kroniki parafi i w Więcławicach. Zachowano oryginalną pisownię tekstu.
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Znajomość własnego regionu, a głównie najbliż-
szych okolic, stanowi podstawę edukacji dla kolej-
nych pokoleń. Ma ona emocjonalny związek z cie-
kawymi wydarzeniami oraz epizodami z ojczystych 
dziejów. Interesują nas głównie ludzie, którzy żyli 
i tworzyli cząstkę historii tej ziemi, jak również po-
zostawione przez nich zabytki materialne. 

Tak więc dziedzictwo naszej okolicy wpisuje się 
także w piękno i walory dziejowe ziemi krakowskiej.

Proponuję i zachęcam Państwa do odbycia wspa-
niałej wiosenno-letniej wycieczki za wschodnie rubie-
że gminy Michałowice, a więc w tzw. krąg „Stowarzy-
szenia Korony Północnego Krakowa”, za Luborzycę, 
Kocmyrzów, aż do Łuczanowic. Oczywiście wszyst-
kie drożyny i bezdroża z Michałowic prowadzą do 
wyznaczonego celu, zaś odległość do pokonania, to 
15–20 km. Drogę tę można realizować pieszo, rowe-
rem, względnie innymi środami lokomocji. Najlepiej 
umówić się towarzyskimi grupkami z określonego 
miejsca np. przy kultowym wzgórzu z gościnnym 
dworem Państwa Lorenzów – ongiś zacnego rodu Dą-
browskich, a wcześniej jeszcze – z drewnianym dwor-
kiem Kołłątajów (omĳ ając przezornie Młodziejowice, 
które choć tematycznie związane z ideami reformacji, 
a więc i z treścią niniejszego artykułu, straszą ruiną 
pozostałości tamtejszego dworu, grożącą w każdej 
chwili zawaleniem...przyp. red.).

Sądzę, że dla grup młodzieżowych przewod-
nikami mogliby się stać wspaniali harcerze z Mi-
chałowic, którzy m. in. od wielu lat, każdego roku 
6 sierpnia, uczestniczą w podejmowaniu oddziałów 
strzeleckich, tradycyjnie maszerujących z krakow-
skich Oleandrów do Kielc. 

My zaś, po dotarciu do Kocmyrzowa, podążamy 
jeszcze dalej, przez wieś Dojazdów i za moment je-
steśmy w Łuczanowicach, stanowiących cel naszej 
wyprawy.

Miejscowość ta jest jedną z wielu prastarych osad, 
egzystujących (podobnie jak Michałowice) w wid-
łach rzek Dłubni, Szreniawy i Nidy. Łuczanowice – 
to duży ongiś majątek ziemski z dworem oraz zbo-
rem kalwińskim (obecnie kaplica rzymskokatolicka). 
Historycznym obiektem, zasługującym na szcze-
gólne zainteresowanie jest unikatowy dysydencki¹ 
cmentarz dworski. Na przestrzeni wieków, dobra 
te miały różnych właścicieli. Jednak niemal od po-
czątku XVI wieku przez prawie trzysta lat, majątek 

Zanim przejdziemy do kolejnego opowiadania – przypomnĳ my, że na przełomie XV i XVI w. wieś Młodziejowi-
ce pozostawała w posiadaniu kalwinów – rodziny Minockich, którzy przejęli je od Młodziejowskich h. Starykoń – 
skoligaconych z Szafrańcami – kalwinami ze Skały, tego samego herbu – i trzymali we władaniu do momentu, kie-
dy to (po 1583) nabył je Jacek Młodziejowski h. Ślepowron, o czym przeczytać można w poprzednim artykule. 

TROPAMI KALWIŃSKIEGO SMĘTKA
należał do rodu Żeleńskich z Żelanki herbu Ciołek. 
Ród ten bardzo mocno związany był z wyznaniem 
kalwińskim, a zmarłych jego członków chowano 
w podziemiach zboru, przy kaplicy kalwińskiej.

Do rodu Żeleńskich wieś należała do połowy XIX 
wieku, a od 1888 r. do hrabiów Mycielskich, prekur-
sorów powstania w 1895 r. Mleczarni Łuczanowi-
ckiej – nowoczesnej przetwórni mleka na skalę prze-
mysłową. Pochodzące z niej przetwory mleczarskie, 
cieszące się niebywałym popytem, rozprowadzano 
po Krakowie i dalszej okolicy. O zamożności Łucza-
nowic, już w dawnych czasach, świadczy znaleziony 
tutaj okazały skarb monet średniowiecznych, obec-
nie znajdujących się w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie. Najważniejszym jednak zabytkowym 
obiektem z czasów reformacji religĳ nej XVI – XIX w., 
jest niezwykle ciekawa, unikatowa, mała nekropolia, 
wznosząca się na konfi guracji terenu 280 m n.p.m. 
Pierwotnie było to wzgórze kurhanowe, położone 
za wsią wśród lessowych pól. Latem zaś cmenta-
rzyk ów (na rzucie elipsy), otoczony rowem i wa-
łem z wianuszkiem drzew, widziany był z oddali, 
jak zielona wysepka wśród falujących jasnych zbóż. 
Grobową ciszę mącił szum starych drzew – wierzb 
płaczących, akacji i lip.

I tak, krocząc po tropach kalwińskiego smętka2 

,znaleźliśmy się u bram kalwińskiej nekropolii, o któ-
rej dowiadujemy się, że:
• Dawniej Łuczanowice były miejscem kalwińskich 

nabożeństw, co nastąpiło po spaleniu krakowskie-
go „brogu” w 1591 r.

• Założony w 1616 r. zbór w Łuczanowicach był 
wiele razy niszczony i palony, a w 1687 r. został 
zamknięty.

• Miejscem nabożnych spotkań stała się kalwińska 
kaplica Żeleńskich, której podziemia stanowiły 
rodzinny grobowiec.

• Założycielem rodowej nekropolii w 1787 r. był 
Marcjan Żeleński.

• W 1938 r. ostatni właściciel Łuczanowic A. Myciel-
ski, przekazał dysydencki cmentarzyk w wieczną 
opiekę Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Kra-
kowie.

• Zdewastowany cmentarz przeszedł gruntowną re-
nowację, trwającą wiele lat, a we wrześniu 1993 r. 
odbyło się uroczyste poświęcenie odnowionej ne-
kropolii.
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• Aktualnie cmentarzyk stanowi miejsce wrześnio-
wych nabożeństw ekumenicznych.

Ród Żeleńskich z Żelanki herbu 
Ciołek, to stara szlachecka rodzina 
związana z Małopolską. Wywodzili 
się z niej znakomici Polacy: wojskowi, 
kasztelanowie i uczestnicy powstań 
narodowych, a także ludzie zasłużeni 
dla historii i kultury Rzeczypospolitej. 
Początkowo katolicy, później na krót-
ko wyznawcy arianizmu, którzy szyb-

ko przeszli na kalwinizm. Wyznawali zasadę, że „nie 
cnoty są ważne, lecz wartości, jakim one służą”.

Przez ponad 200 lat byli szykanowani i prześlado-
wani za swoją wiarę.

Znakomitym Polakiem – kalwinem był właśnie 
pułkownik Wojska Polskiego Marcjan Stanisław Że-
leński (1735–1823), który pełnił obowiązki asesora 
sądów zadwornych króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego (także herbu Ciołek).

Godzi się wspomnieć, że pułkownik Marcjan S. Że-
leński był także ojcem chrzestnym przyszłego ge-
nerała J. H. Dąbrowskiego, urodzonego w Pierz-
chowcu k. Wieliczki (który później 
stał się twórcą Legionów Polskich 
we Włoszech, a utrwalony został 
w hymnie narodowym).

Ponadto córka Marcjana S. Że-
leńskiego – Anna Helena Żeleńska 
wyszła za mąż za Andrzeja Wielo-
wiejskiego (1746–1794) – pułkowni-
ka wojsk polskich, który jako boha-
ter zginął w obronie warszawskiej 
Pragi w 1794 r.

Inicjatorem i projektantem rodo-
wej nekropolii w Łuczanowicach był 
dziedzic Marcjan Żeleński. Z jego 
woli przeniesiono 16 trumien mar-
murowych i drewnianych z krypty 
pod kaplicą dworską do nowego 
grobowca na cmentarnym wzgó-
rzu. Nad betonową kryptą zbudo-
wano kopiec ziemny wysokości 
5 m, a na jego wierzchołku ustawio-
no kamienny cokół, na którym osa-
dzono obelisk z białego marmuru, 
wysokości również 4 m, zwieńczony 
na górze urną. Na cokole umieszczo-
no także herb rodu „CIOŁEK” oraz 
inskrypcję: D.O.M. (Dzieło Odbudo-
wy Miłości) oraz „Żeleńskich popioły 
spoczywają pod tą mogiłą…”

W XIX w. w otaczającej prze-
strzeni, do głównej mogiły rodo-

wej dołączono także nieliczne groby i grobowce 
osób związanych rodzinnie lub z kręgu przyjaciół 
wspólnego wyznania wiary. I tak:
• W 1811 r. pogrzebano tu – pod płytą z czarnego 

marmuru – Joannę Aramowną.
• W 1843 r. spoczął tu hrabia Ludwik Dębicki (oj-

ciec), pułkownik Wojska Polskiego. Pomnik na-
grobny tworzy klasycystyczny sarkofag, z kanelo-
waną kolumną, urwaną w połowie i zwieńczoną 
wazą.
Całość pomnika wykonana jest z piaskowca oraz 

marmurów: pińczowskiego i dębnickiego. Wdowa 
po L. Dębickim, to siostra gen. J. H. Dąbrowskiego, 
którą w Wiatowicach (k/Wieliczki) odwiedzał gene-
rał T. Kościuszko.
• Pomnik nagrobny hr. Ludwika Dębickiego (syna), 

tworzy kolumna, na której umieszczona jest urna. 
Hrabia Ludwik Dębicki był ofi cerem Wojska Pol-
skiego, uczestniczył w powstaniu listopadowym, 
napisał monografi ę: „Powstanie listopadowe 
1831”.

• Nagrobek Zofi i z Żelanki Żeleńskiej Różyckiej, 
zm. 1843 r. i Karoliny Różyckiej, zm. 1851 r., ma 
formę steli (nagrobny pomnik antyczny w rodza-

ju płyty dostawionej do rzeźby lub 
zdobionej płaskorzeźbą o tematyce 
odzwierciedlającej życie codzien-
ne), wykonanej z piaskowca.

Ta wiekowa polska nekropolia 
zawiera antyczną i chrześcĳ ańską 
symbolikę pośmiertną – jej do-
minującym symbolem jest tutaj 
krzyż, posiadający zarazem war-
tość historyczną i zabytkową.

Cmentarz założony w 1787 r., 
do dziś zachował swój pierwotny 
wygląd. Zapewne zajął miejsce 
starszego, dworskiego obiektu 
o podobnym przeznaczeniu. Naj-
prawdopodobniej jednak, jeszcze 
wcześniej miały tu miejsce po-
chówki z czasów prehistorycz-
nych. Według krążących opowie-
ści, znajdowało się tutaj wzgórze 
kurhanowe.

Kopiec mogilny ze strzelistym 
kamiennym obeliskiem, wyznacza 
centrum nekropolii. W XIX w. stąd 
roztaczała się panorama widoko-
wa na zarysy Tatr, wstęgę Wisły, 
Mogiłę Wandy, Kopiec Kraka, Bie-
lany i Wzgórze bł. Bronisławy. 

W upalne lato 1938 r., wyso-
ko nad omawianym cmentarzem 

Nekropolia kalwińska w Łuczanowicach – 
krzyż i ołtarz ofi arny. Fot. G. Gill, 1999.

Kopiec mogilny – dysydencki rodu 
Żeleńskich. Fot. G. Gill, 1999.

Dwa pomnikowe nagrobki klasycystyczne 
Hr. Ludwika Dębickiego (ojca) – pułkownika W. P. 

oraz Hr. Ludwika Dębickiego (syna) – 
ofi cera W. P. Fot. G. Gill, 1999.

Herb Żeleńskich 
- „Ciołek”
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dworskim, dwa polskie wojskowe samoloty wyko-
nywały ewolucje w powietrzu, niestety – ze skutkiem 
tragicznym dla pilotów. Rozbite maszyny spadły tuż 
przy nekropolii w Łuczanowicach, z czego snuto złe 
przepowiednie dla Polski.

Z Łuczanowicami, a właściwie okolicami cmen-
tarzyska, związane jest także wydarzenie z 1626 r., 
poparte legendą o samotnych wędrowcach, którym 
ukazuje się duch człowieka-pochodni, krzyczący: 
„ja gorę!”. Zostawmy jednak płonące widmo z Łu-
czanowic krakowskim ezoterykom.

Cmentarz rodowy Żeleńskich, potocznie określa-
ny jest przez okolicznych mieszkańców mianem: 
„kopiec ariański”, „kopiec kalwiński” lub najczęściej 
„kopiec Lutrów”.

Obecnie teren zabytkowego cmentarza jest zabez-
pieczony, zadbany i nieprofanowany, zupełnie ina-
czej, niż było to w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego 
wieku. Myślę jednak, że w kilku elementach tego 
zespołu sakralnego, trzeba dokonać pewnych zabie-
gów renowacyjnych.

Grzegorz Gill – Kraków, styczeń 2011 r.

Objaśnienia:
1 Dysydenci – bywa, że cmentarz kalwiński, omawiany 

w folderach i mapach turystycznych, określany jest nazwą dy-
sydenckiego, czyli nie zgadzającego się z dogmatami kościoła 
panującego (czy dominującego). Dotyczyło to innowierców, 
a w szczególności arian, kalwinów czy też protestantów.

2 Smętek – zaduma, smutek, specyfi czny nastrój, uczucie – 
tęsknoty. Etymologicznie wywodzi się od cmentarza – od smut-
ku. Na wsiach mówi się jeszcze czasami „smętarz” (czyli cmen-
tarz), kojarzący się z nastrojem smutku. Melchior Wańkowicz 
napisał w 1937 r. ciekawą książkę, nadając jej tytuł: „Na tropach 
smętka..”

Literatura:
1. A. Mycielski „Chwile czasu minionego”, Kraków 1976 r. 

Wyd. Literackie 
2. M. Rożek „Perły Gertrudy”, w „Dziennik Polski”, 16.01.2010 r.
3. Z. Sroczyński „Żeleńscy”, Ofi cyna Wydawnicza „Adiutor”, 

W-wa
4. M. Fryźlewicz „Szkice z dziejów Łuczanowic”, Muz. Miasta 

Krakowa, 2007
5. Materiały Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Krako-

wie, dot. „Cmentarz dysydencki w Łuczanowicach, 1974–
1990 r.” 

 

2. Marcjan Władysław Żeleński – ojciec Władysława kompozytora. 3. Władysław – kompozytor i Wanda z Grabowskich Żeleńscy. 4. Tadeusz Boy-Żeleński. 5. Zofi a 
z Pareńskich Żeleńska – Macierzyństwo, mal St. Wyspiański. 6. Adolf i Julia z Grabowskich Tetmajerowie. 7. Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, rys. St. Wyspiański. 
8. Anna z Mikołajczyków Tetmajerowa, mal. Wł. Przerwa-Tetmajer. 9. Lucjan i Jadwiga z Mikołajczyków Rydlowie. 10. Stanisław Ludwik de Laveaux – fot. sprzed 1890. 
11. Marysia Mikołajczykówna – rys. St. L. De Laveaux.

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

Łuczanowice, zwane wcześniej Lucjanowicami, odziedziczył Stanisław Żeleński (ur. ok. 1575 – zm. 1646) po ojcu Bartłomie-
ju Żeleńskim i założył tu zbór kalwiński. Jego wnuk – Władysław Bartłomiej Żeleński był ostatnim patronem zboru w 1687 r. 
oraz pra-pradziadem Marcjana Władysława Żeleńskiego, a zarazem pra- pra- pradziadem Władysława Żeleńskiego – fi lo-
zofa, kompozytora, pianisty, który wraz z żoną – Wandą Grabowską, mieli syna Tadeusza Kamila Marcjana Żeleńskiego – 
„Boya” – pisarza, poetę, krytyka literackiego. Siostra jego matki – Julia Grabowska była drugą żoną Adolfa Tetmajera, który 
z pierwszą żoną – Leonią Krobicką, miał syna Włodzimierza Przerwa-Tetmajera – malarza, poetę, grafi ka, Gospodarza z „We-
sela” Wyspiańskiego – męża chłopki z Bronowic – Anny Mikołajczyk. Jej siostra – Jadwiga Mikołajczyk – wyszła za mąż za 
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Post scriptum:
W 1967 r. (względnie 1968 r.) przebywałem na 

kolejnym, czasowym pobycie w wojsku, jako ofi cer 
rezerwy. W piękny, upalny, majowy dzień prowa-
dziłem z żołnierzami zajęcia z topografi i w terenie, 
na osi marszu Proszowice – Kraków. Zbliżając się do 
Łuczyc k. Kocmyrzowa, jeden z podofi cerów zapro-
ponował zatrzymanie się w Łuczanowicach u rodzi-
ny, na zsiadłe mleko. W rozmowie z zacnymi ludź-
mi dowiedziałem się o interesującym „cmentarzyku 
Lutrów”, usytuowanym za wsią na wzgórzu, ponoć 
wciąż niszczonym i okradanym z rodowych kosz-
towności. Dziękując za gościnę, udaliśmy się w to 
intrygujące miejsce. To, co zobaczyłem – wstrząs-
nęło mną, ale także żołnierzami. Jeden wielki obraz 
profanacji pochówków. Zniszczone: sarkofag, pły-

Lucjana Rydla – prawnika, historyka sztuki, poetę (państwo młodzi z „Wesela”). Piękna Zosia w „Weselu” – 
Zofi a Pareńska, to przyszła żona Tadeusza Boy – Żeleńskiego. Zaś Marysia Mikołajczykówna (Marysia 
w „Weselu”) – siostra wspomnianych Anny i Jadwigi, była narzeczoną wcześnie zmarłego malarza – Stanisława 
Ludwika de Laveaux (prototyp Widma w „Weselu”), którego babka – Maria z Chronowskich 1- voto de Lave-
aux, to późniejsza – Tadeuszowa Dyakowska z młodziejowickiego dworu. Tak więc odbywszy tyleż ciekawą, 
co zawiłą podróż po okolicy a także po meandrach minionego czasu, nadkładając nieco drogi, wróciliśmy „po 
nitce do kłębka” czyli do Młodziejowic, gdzie historia tego miejsca zatrzymała się w zrujnowanych ścianach 
tutejszego dworu.

Marcjan Żeleński (ur. ok. 1625 – zm. 1677), syn wspomnianego 
Stanisława, był dziedzicem nie tylko Lucjanowic, ale m.in także 
Gordkowic k/Bochni – zakupionych przez ojca – gdzie zamieszkał 
pod koniec życia, budując tam nowy dwór w 1670 r. Utraciwszy 
wzrok, kazał postawić wierną kopię dworu lucjanowickiego, „aby 
nie błądzić po pokojach”. Istniał on do 1902 r. Dzięki zachowanej 
fotografi i i późniejszemu rysunkowi, wiemy dzisiaj, jak wyglą-
dać mogła pierwotna, nie istniejąca już, siedziba rodu Żeleńskich 
h. Ciołek w Łuczanowicach.

Na podst. Wikipedia oraz tematycznych stron internetowych opracowała – E. Kwaśniewska

Maria z Chronowskich 
de Laveaux-Dyakowska.

Dwór Żeleńskich w Grodkowicach – replika dworu rodzinnego z Łuczanowic 
(Lucjanowic), zbudowany  ok. 1670 – rozebrany w 1902.

ty, kolumny i obelisk, ogrodzenie itp. Najbardziej 
przerażające – to walające się kości ludzkie, czaszki, 
otwarte czeluści grobowców. Okropny widok. Po-
wiedziałem kilka zdań o poszanowaniu zmarłych, 
etyce i morale. Wszyscy w milczeniu wzięliśmy się 
do uporządkowywania cmentarzyka dworskiego do 
stanu, jaki był wtedy możliwy. Wracając do pułku 
w Krakowie, żołnierze milczeli – przeżywali to, co 
ujrzeli.

Po 2–3 latach, kiedy ponownie odwiedziłem wraz 
z przyjaciółmi ową nekropolię, stan profanacji wyda-
wał się trochę mniejszy, chociaż podobny. Interwe-
niowaliśmy w Urzędzie Dzielnicowym i nie tylko, 
ale uwagi te nie przyniosły wówczas oczekiwanego 
skutku. 

Grzegorz Gill

(...) Uporządkowanie i odrestaurowanie cmentarza było możliwe dopiero po 1989 r. Zbudowano ogrodzenie, postawiono na 
kopcu obelisk, który przewrócił się w 1972. Podczas uroczystego nabożeństwa zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, ks. Rudolf Pastucha ponownie poświęcił cmentarz w dniu 25 września 1993. Corocznie we wrześniu 
krakowscy ewangelicy gromadzą się na tym miejscu podczas ekumenicznych nabożeństw.

 Wikipedia

Próba naturalnego wina do Mszy. św.
Przy odpuście na św. Wincentego Męcz[ennika] 22/I 1930 r. Ojcowie duchowni robili doświad-
czenie z winem.
1. Zanurza się fl aszkę z winem do szklanki czystej wody, zatkaną szczelnie palcem i potem 

w wodzie palec się lekko usuwa. Wtedy z wina naturalnego nie powinno nic wychodzić do 
wody – jeśli zaś wino podrabiane, to będzie się mięszać potrochu z wodą.

2. Nalać pełny kieliszek wody i z drugiego naczyńka z winem puszczać ostrożnie przy brzegu 
kroplami wino na wodę; o ile się to wino utrzyma na powierzchni wody, to będzie prawdzi-
we z winogron, lecz gdy się pomięsza, to wino sztuczne.

                                    
Pleszów dnia 22 / 1930 r.

Z Kroniki parafi i w Więcławicach. Zachowano oryginalną pisownię tekstu.
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Uniwersał połaniecki – uni-
wersał urządzający powinności 
gruntowe włościan i zapewniają-
cy im skuteczną opiekę rządową, 
bezpieczeństwo własności i spra-
wiedliwość w komisjach porząd-
kowych; akt prawny wydany 
przez Kościuszkę 7 maja 1794 r. 
w okolicach miasta Połaniec. 

Był to drugi (a zarazem ostat-
ni) po Konstytucji Trzeciego Maja, akt prawny Rze-
czypospolitej, przyznający formalnie ograniczoną 
wolność chłopom pańszczyźnianym. Głównym 
jego powodem było zalegalizowanie oddziałów ko-
synierów i umożliwienie chłopom walki zbrojnej 
w ramach armii powstańczej Tadeusza Kościuszki. 
Z upływem lat nabrał znaczenia symbolicznego.

DNIA 28 LUTEGO 2012 ROKU MINĘŁA 200. ROCZNICA ŚMIERCI HUGONA KOŁŁĄTAJA

O HUGONIE KOŁŁĄTAJU, JEGO RODZINIE, PRZYJACIOŁACH 
ORAZ ICH POWIĄZANIACH Z MICHAŁOWICAMI

wiadomości z pierwszej ręki

Hugo Kołłątaj (1750–1812), 
którego rola w pisaniu uniwer-
sału była bodaj największa, zo-
stał po upadku T. Kościuszki, 
uwięziony przez Austriaków, 
w twierdzy w Josefsztadzie 
i Ołomuńcu (1794–1802). Wów-
czas, Michałowice nadane mu 
przez króla Stanisława Augusta 
w 1788 r., – utracone na rzecz 

targowiczan (1792) pod pozorem niepłacenia czynszu 
na rzecz Akademii Krakowskiej, co uchylił Sejm Gro-
dzieński (1793) – wziął w dzierżawę (1794) od rządu 
austriackiego, po upadku powstania kościuszkow-
skiego, Józef Trojanowski (czyt. „Naddłubniańskie 
Pejzaże” Nr 2/2004). W latach 1810–11 Hugo Kołłątaj 
odzyskał utracone dobra, a wśród nich Michałowice.

Ogłoszenie Uniwersału Połanieckiego – W. Tetmajer
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Ten oddany dobru ojczyzny patriota, tytan pra-
cy, geniusz swoich czasów, wiele informacji o sobie 
samym zawarł w Hugona Kołłontaia Pracach Poe-
tycznych – wybranych przez siebie samego z Ręko-
pism, któremi się bawił pod czas swey niewoli w Jo-
zefsztadzie i później.

Przekazał je w ręce swojej bratanicy – Marian-
ny z Kołłątajów hrabiny Krasickiej – w przyszłości 
dzierżawiącej wraz z ojcem Janem Kołłątajem – bra-
tem Hugona – Michałowice (od 1818), które zalego-
wała następnie na rzecz mieszkającego wraz z nimi 
w Michałowicach krewnego, Dionizego Kołłątaja 
(1787–1863) – opatrując wspomniane dzieło własno-
ręczną dedykacją: Dyionizemu Kołłontajowi te pamiąt-
kę Drogą zostawia i oddaie Maryia Krasicka.

Marianna z Kołłątajów Krasicka (1775–1852), była 
córką najstarszego brata Hugona Kołłątaja – Jana 
i Zofi i z Karwickich, 1-voto Czermińskiej, żoną Leona 
Aleksandra Krasickiego z Siecina h, Rogala (ca 1760–
1831), z którym żyła bezdzietnie „w oddzieleniu” 
(ślub ca 1790), starszą siostrą Antoniego (zginął w po-
wstaniu kościuszkowskim w wieku 19 lat), Mikołaja 
oraz Eustachego – późniejszego właściciela Gartato-
wic i Wiśniowej, a następnie także Michałowic.

Był Kołłątaj wzrostu nadobnego ale nie przerosłego, twarzy białej, okrągłej, czoła wysokiego, nosa równego u wierzchu i okrągławego, 
oczu i włosów czarnych, brwi dobrze okrytych, postaci z wejrzenia ponurej, ale przystojnej i szykownej, w mowie łagodny, poważny, płyn-
nie i przyjemnie się tłumaczący. Umysłu zawsze przytomnego i rzadko się mieszającego. Charakteru żywego, śmiałego, więcej skrytego, jak 
otwartego.

W mocnych poruszeniach umiał się miarkować i posiadać. Tkliwy na cierpienie ludzi, nie miał w sobie ani zawziętości ani zemsty [...]. 
W wydatkach domowych hojny, lubiący życie wystawne i wygodne, ale umiejący spokojnie znosić niedostatek. W zamysłach i przedsięwzię-
ciach śmiały aż do zuchwałości, stały i wytrzymały aż do uporu.[...]. W przeciwnościach cierpliwość i wytrzymałość prawie stoiczna. Naukę 
i każdy talent w ludziach kochał, ujmował i poważał.

Żywot literacki Hugona Kołłątaja – Jan Śniadecki

Dalej, drogą dziedziczenia, Michałowice otrzyma-
ła (1863 – po śmierci Dionizego) córka Eustachego 
i Barbary z Rudnickich – Zofi a Maria z Kołłątajów 
Emilianowa Sołtykowa.

 Wydaje się, że nie przez przypadek – w 1875 r. 
majątek Michałowice zakupili Tadeusz Dąbrowski 
h. Radwan i jego żona Maria Rostworowska h. Na-
łęcz. Bowiem szperając nieco obszerniej w Genealo-
gii Minakowskiego, można dojść do wniosku, że od 
czasu objęcia Michałowic przez Hugona Kołłątaja, 
majątek ten wciąż znajdował się w rękach spokrew-
nionych ze sobą rodów. We wspomnianej Genealo-
gii znajdujemy informację, że dziedzicem Michało-
wic – który odsprzedał majątek Dąbrowskiemu 
i Rostworowskiej – był Konstanty Wielogłowski h. Sta-
rykoń (ca 1840–1877), mąż Emilii Sołtykówny h. wł. 
(ca 1852–1874), córki – wspomnianych już wcześ-
niej – Emiliana Sołtyka h. wł. (ca 1818–1889) i Zo-
fi i Marii Kołłątajówny h. wł. (ca 1832). Dziadkami 
Emiliana byli – Jan Kanty Sołtyk h. wł. (1730–1780) 
i Anna Rostworowska h. Nałęcz (1751–1815).

Na podst. przypisów w Opowiadaniach K. Girtlera 
oraz Genealogii Minakowskiego

Kołłątaj, a poezja porozbiorowa

Piotr Żbikowski – 
„Bólem śmiertelnym ściśnione mam serce”
 Rozpacz oświeconych u żródeł przełomu 

w polskiej poezji 1793 – 1805

(...) Przez wiele lat uważano, że polska literatura 
nie reagowała na insurekcję kościuszkowską i III roz-
biór Polski (...). Nawet sam Adam Mickiewicz też tak 
uważał, twierdząc, że tendencje dydaktyczno-morali-
zatorskie i sztywne rygory doktryny klasycyzmu mu-
siały w nowej sytuacji politycznej wywołać niemoc. (...) 
Głoszono, że język polski pozostawał, w chwili upadku 
państwa nieporadny, ubogi, niezbyt doskonały do wy-
rażania emocji, przeżyć i treści narodowych, zaś doktry-
na klasycystyczna wzbraniała wręcz ukazywania włas-
nej intymności, własnych przeżyć...

Nic bardziej mylnego! W rzeczywistości, upadek 
Polski odbił się stokrotnym echem w piśmiennictwie, 
choć wiersze porozbiorowe, będące świadectwem 
stanu uczuciowego ówczesnych twórców, nie mogły 
zaistnieć w obiegu ogólnonarodowym, ze względu na 
ich nie najwyższą wartość artystyczną.

Utworów z okresu 1793–1807, stanowiących reakcję 
na upadek Polski, jest ponad 300 – zapisy przeżyć, opisy 
wydarzeń, refl eksje historiozofi czne, modlitwy o ratu-
nek, oskarżenia zdrajców, oprawców – posiadają różno-
rodne nastroje i przynależność gatunkową.

Spośród trzydziestu twórców, najbardziej znanych 
z tego okresu, wymienić należy: W. Bogusławskiego, 
C. Godebskiego, Fr. Karpińskiego, F. D. Kniaźnina, 
H. Kołłątaja, K. Koźmiana, I. Krasickiego, J. U. Niemce-
wicza, J. P. Woronicza czy J. Wybickiego.

Rola i znaczenie poezji porozbiorowej wyraża się nie 
tylko w dokonaniach jednostkowych, ale w prawidło-
wości i regularnie powtarzanych motywach i wątkach 
myślowych. Trzeci rozbiór Polski, który defi nitywnie 
skreślał Polskę z map Europy, musiał wywołać gwał-
towne reakcje.

Zwrot ku Biblii motywowano analogią między lo-
sem Polski, a losem Izraelitów, pozbawionych ojczyzny 
(patrz m.in. Hugo Kołłątaj – Jobiada – tytuł dzieła wzięty 
od imienia biblĳ nego Joba – Hioba).

W polskiej poezji politycznej tamtych lat spotykamy 
cztery koncepcje upadku Rzeczpospolitej. Jedna z nich 
głosiła, że do tragedii tej doprowadziły dążenia refor-
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matorskie i tendencje antyreligĳ ne; druga – obciążała 
za upadek cały naród; trzecia – piętnowała monarchów; 
czwarta – dowodziła, że to jeszcze nie upadek lecz tylko 
rozbiór Polski i obwiniała za taki stan rzeczy ościenne 
mocarstwa. 

Autorzy poezji porozbiorowej zajmowali zazwyczaj 
stanowisko pośrednie, winą najczęściej obarczając po 
połowie – stronę Polską i zaborców. Tak też myślał Hu-
gon Kołłątaj, pisząc swe więzienne elegie.

Wszystkie ówczesne poetyckie koncepcje upadku 
państwa łączyło jedno – nieodwracalność sytuacji oraz 
niemożliwość odzyskania niepodległości.

Rozbiory Polski, klęska insurekcji, obce wojska w kra-
ju, utrata zaufania do Siły Wyższej, która nie ustrzegła 
swego ludu przed nieszczęściem – wszystko to wywo-
łało w polskim społeczeństwie głęboki szok. Stan skraj-
nej depresji i przygnębienia pogłębiał z dnia na dzień 
lęki i niepokoje, a także poczucie krzywdy i zagrożenia. 
Polskie społeczeństwo szlacheckie boleśnie przeżywało 
degradację społeczną i dyskryminację narodową, po-
zbawione przywilejów i praw, z czasem zmuszone do 
emigracji.

(...) Wątek szukania miejsca polskiego narodu w Euro-
pie – rozwĳ a H. Kołłątaj w ostatnim z liryków więzien-
nych „Do ziemi ojczystej”, w którym przekonuje Pola-
ków, że nawet w narodowej niewoli są w dalszym ciągu 
nosicielami wartości europejskiej kultury i cywilizacji. 
Proponuje rodzaj rosyjsko-polskiej unii czy też federacji 
narodowej pod berłem tego samego monarchy i w ra-
mach tego samego państwa. Wyprzedzał więc Kołłątaj 

późniejsze koncepcje zgodnej koegzystencji wszystkich 
Słowian w obrębie jednego państwa. Uważał, że naród 
polski, powinien w tej wspólnocie zajmować rolę prze-
obraziciela duchowego narodu rosyjskiego, jako bardziej 
zacofanego. 

Na pozór koncepcja wydaje się niezbyt trafi ona – ża-
den, bowiem, agresor nie jest skłonny przyznać się do 
kulturowej niższości wobec podbitego przez siebie na-
rodu. W wierszu tym nie należy jednak dopatrywać się 
przejawów serwilizmu (bezkrytyczne i bezwarunkowe 
podporządkowanie się np. zaborcy, połączone ze służal-
czością i uniżonością) na rzecz Rosji.

Wobec cara Aleksandra I miał H. Kołłątaj ogromny 
dług wdzięczności – był mu winien uwolnienie z austria-
ckiego więzienia, w którym przebywał przez osiem lat, 
tracąc nadzieję na odzyskanie wolności. Gest pewnego 
rodzaju podziękowania, był więc ze strony Kołłątaja nie-
jako konieczny – rolę tę pełnił wspomniany wiersz, pozo-
stający jedynym bodaj w poezji porozbiorowej dialogiem 
z zaborcą, jak również jedyną propozycją konstruktyw-
nego programu politycznego, prezentującego polityczny 
pragmatyzm (napisany został na Wołyniu w 1803 r.).

W reakcji Kołłątaja na upadek Polski nie ma miejsca 
na rozpacz, bezradne opuszczanie rąk. Próba wypraco-
wania postawy kompromisu i współpracy z zaborcą, 
nie oznaczały, że Kołłątaj przyjął postawę ugodową, 
lojalistyczną. (...) Wiersz „Do ziemi ojczystej” stanowił 
punkt zwrotny wobec dotychczasowych postaw ów-
czesnych poetów, spowodowanych katastrofą państwa 
i narodu. To pierwszy ważny przejaw przezwyciężenia 
depresji: nil desperadum” – „nigdy rozpaczać nie trze-
ba” – napisze Kołłątaj. 

(...) W poezjach więziennych Kołłątaja pojawia się 
nowy typ bohatera – samotnego, nieszczęśliwego więź-
nia, odciętego od świata i ludzi lecz strzeżonego nie-
ustannie przez dozorcę, pod okiem którego, w więzien-
nej scenerii, przeżywa swą udrękę fi zyczną i psychiczną 
(„Uwagi nade mną samym i nad moim więzieniem”). 
Źródłem jego nieszczęść są prześladowania polityczne, 
lecz mimo wzgardy, nie doznaje społecznego wyobco-
wania, przeciwnie – otacza go szacunek. 

(...) Atmosfera przygnębienia, żalu i smutku miała 
swoje źródło nie tylko w rozpamiętywaniu klęski, ale 
także w tym, że przez następnych kilka lat po upadku 
Rzeczpospolitej, nie można było dojrzeć w Europie żad-
nych oznak, rokujących nadzieje na załamanie się poli-
tycznej dominacji państw zaborczych.

Promittunt medici, tractant fabrillia fabri, Scribimus indocti doctique poemma passim.
                                             Horacy – Epistolarum liber II, epistula I (Księga Lstów II, list 1, wiersz 116–117)

Ten łaciński tekst – mo� o, którym własnoręcznie opatrzył Kołłątaj – ofi arowane bratanicy Mariannie 
z Kołłątajów Krasickiej, mieszkającej aż do śmierci w Michałowicach – swoje Prace Poetyczne, mówi: Co nale-
ży do lekarzy, załatwiają lekarze, rzemieślnicy zajmują się rzemiosłem, piszemy poematy wszyscy – uczeni 
i nieuczeni ...

Do myśli tej odniesie się później wielokrotnie, rozmyślając nad jakością swoich poetyckich poczynań, 
których fragmenty – obok pełnych smutku wątków, dotyczących trudnego położenia Autora w więziennym 
odosobnieniu – zamieszczono na kolejnych stronach niniejszej publikacji. 

Hiob lub Job (prorok) – 
postać biblĳ na, mieszkaniec 
ziemi Us, bohater starotesta-
mentowej Księgi Hioba, po-
wstałej ok. V w. p.n.e. Życie 
Hioba stało się przedmiotem 
zakładu między Bogiem a Sza-
tanem. W wyniku tego zakła-
du, Hiob został pozbawiony 
majątku i rodziny oraz do-
tknięty trądem, co miało wy-
stawić jego wiarę na próbę. 
Mimo dotykających go nie-

szczęść i wątpliwości, Hiob pozostał wierny Bogu, który nagro-
dził go za to przywróceniem i pomnożeniem zdrowia, mienia 
i dzieci (miał 7 synów i 3 córki). W języku polskim „hiobowa 
wieść” – to zła, tragiczna wiadomość. 

Wikipedia

Hiob z rodziną odzyskujący 
dobrobyt – W. Blake
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Dla Maryanny z Kołłontaiów Krasickiey 
 

Hugona Kołłontaia

Prace Poetyczne
wybrane przez niego samego z Rękopism, któremi się bawił

pod czas swey niewoli w Jozefsztadzie i późniey
 

 Dyionizemu Kołłontaiowi tę pamiątkę Drogą zostawia i oddaie Maria Krasicka

Do Maryanny z Kołłontaiów Krasickiey

Żądałaś Wpani mieć zbiór prac moich poetycznych, któremi bawiłem się pod czas moiey niewoli i późniey. Czynię za-
dosyć Jey życzeniom. Odzyskawszy pisma zostawione w Jozefsztadzie, wybrałem z pomiędzy nich znośniejsze wiersze, 
które razem zebrane przesyłam. Naydziesz w tym zbiorze moie Smutki, moie Hymny, z kilku Dawida Psalmów prze-
łożone, Moie Różne Zabawy w czasie niewoli, lub późniey napisane. Naydziesz nareszcie trzy Pieśni niedokończonego 
Poematu o cierpliwości pod tytułem: „Iobiada”. Mały ten zbiór dowiedzie, że ieżeli bawiłem się rzeczą, którey nie odpo-
wiadała zdolność, byłem przynaymniey skromnieyszy w wożeniu za granicę mego talentu, i nie naśladowałem zbytkiem 
owych Poetów, którzy kilkadziesiąt tysięcy wierszów dla Xięgarni i Bibliotek, lecz nie dla Czytelników przeznaczyli.

Od wczesney młodości nie czułem w sobie gustu do pisania wierszów; mało nawet nalazłem prac obcych, które mię 
bawić zdolne były. Gust ten obudził się dopiero w więzieniu, osobliwie zaś w Jozefsztadzie, gdzie maiąc wolność pisania, 
zbywało mi na dziełach stosownych do prac ważniejszych. Ta nowa forteca była za moich czasów nayuboższa w xsiążki. 
Offi  cerowie z gustem i talentami naydowali się pod ów czas na woynie. Garnizon składał się z inwalidów i kilku rezerw 
zaiętych ćwiczeniem rekrutów. Nikt tam więc nie miał xiążek prócz piekarza i piwowara; lecz ich biblioteki obfi towały 
tylko w romanse niemieckie, których czytanie nigdy mię nie bawiło, tem bardziey bawić nie mogło w porze naysmut-
nieyszey mego życia. Był więc czas, kiedy mię nic zatrudnić nie zdołało, czegoby nie nastręczyła moia własna głowa. 
Zaledwie we dwa lata uprosiłem, że mi pozwolono trzy xiążki z biblioteki pragskiej i to na czas zbyt krótki. A nim zaczą-
łem czytać Herodota Tucydydesa i Diodora /bo nad te dzieła przez lat cztery więcey nie miałem/ musiałem się z potrzeby 
bawić tem tylko, co myśl podsunęła. W ten czas to wyszedłem na Poetę, nie będąc wprawiony do tego rzemiosła. Każdy 
w tych pracach dostrzedz może niezgrabności i widocznego niedostatku ognia imaginacyi, która wiekiem i doświadcze-
niem oziębiona, nie mogła postąpić za uczucia mego nieszczęścia i niem iedynie zaiętą była.

Przeprowadzony do Ołomuńca uleczyłem się od manii pisania wierszów, a zostawiwszy wszystkie moie papiery 
w Jozefsztadzie, nie byłem iuż w stanie dokończyć Iobiady, którą dopiero teraz odebrałem.

Biblioteka Ołomuniecka opatrzona iest cożkolwiek w starożytne dzieła. Nalazłem w niey pomoc do pracy zgod-
nieyszey z moią zdolnością, która mię teraz nawet całego zaymuie. Zaczem wiersze w Jozefsztadzie pisane po-
szłyby były między brak z tylu innemi pismami, które odrzuceniu przeznaczyłem, gdybym ich na żądanie WPani 
nie oddzielił od tak surowego wyroku. Dogadzaiąc Jey życzeniom odczytałem te wiersze niektórym poufalszym 
przyjaciołom. Słuchali ie oni z iakążkolwiek względnością, bardziey podobno dla pisarza iak dla dzieła. Mimo cze-
go nie nabrałem ochoty do dalszego pisania Iobiady. Wszystko zatem przesyłam WPani w takim stanie, iak było 
w Jozefsztadzie ukończone.

Z tych względów upraszam aby te poetyczne prace nie były nigdy drukowane, ani za moiego życia, ani po śmier-
ci. Przywiązanie WPani do moiey osoby sprawi, że ie z ukontentowaniem posiadać i czytać będziesz. Wszelako nie 
mam tyle własnej miłości, żebym nie umiał sam siebie w tey mierze osądzić. Znam, owszem, że te prace nie zasłu-
guią z strony sztuki, aby się dostać mogły w ręce publiczności. Wszyscy w takowych dziełach szukaią iedynie – 
piękności, mało iest takich, którzyby chcieli poznać stan serca, w iakim się nayduie piszący. A gdyby nawet z tego 
względu wiersze moie iść mogły do potomności, byłaby to próżność, którą się nigdy łudzić nie lubię: bo cóż obcych, 
tem bardziej odległa potomność zatrudniać może, w iakim stanie naydowały się moie uczucia pod czas tak długiey 
niewoli? Przykład mego cierpienia, i tylu ofi ar na które się wystawiłem, nie iest więcey potrzebny dla spółczesnych, 
ani przyszłych pokoleń. Cnota miłości Oyczyzny i dawnych swobód nie należy iuż do ich powinności moralnych. 
Insza postać rzeczy, insze wychowanie prowadzi ich do wcale innych obowiązków. Zaczem dla oszczędzenia moiey 
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spokoyności dla ochronienia mię od krytyki tych zwłaszcza, których wygórowany gust i talent w Poezyi nie może 
przestać na mierności, upraszam aby ten zbiór był tylko naszym rękopismem domowym, i pod tym iedynie warun-
kiem oddaię go w ręce WPani.

Moie Smutki
Pod czas długiey niewoli w Josefsztadzie

Smutek I
Nie iest to smutek nową przykrością pamiętny, któraby iakim przypadkiem wcisnąć się mogła do mego więzienia. 

Ciągła iednostayność nie przerywała żadnem wydarzeniem stanu dość przez się okropnego.
Prócz odmian w nadwątlonym zdrowiu i pogarszaiącej się coraz podagry, prócz że z mego sąsiedztwa przewieziono 

Józefa Zaiaczka do Pragi, a brata iego przeprowadzono na przeciwko mego więzienia, nic się około mnie nie odmieniło.
 W dniu tym obchodziłem rocznicę owego wielkiego nieszczęścia, które przyniosła Polszcze przegrana pod Macie-

jowicami, gdzie Tadeusz Kościuszko Naczelnik powstania narodowego, okryty ranami, poymanym został w niewolę 
Moskiewską. Trudno było opędzić się naysmutnieyszym obrazom; zbyt świeża pamięć malowała ie nayżywiey. Nay-
dowałem iakąś przyiemność w rozbiorze tak bolesnych dla serca mego widoków. Pozwoliłem więc myśli przebiedz ich 
szereg. Zachciało się daley zostawić pamiątkę obchodzenia tey nieszczęśliwey rocznicy. Wziąłem do rąk pióro i pierwszy 
raz w moiem więzieniu następuiący wiersz napisałem.

Elegia I
Na dzień 10 Października 1795. 

Oyczyzno! Dziś twey zguby rocznica przypada,
Dziś Kościuszkę oddała w ręce Moskwy zdrada,
Dziś Polak stracił serce umrzeć przytwej sprawie,
Dziś przyszedł koniec iego cnocie, męztwu, sławie,
Dziś niecny zdrayca wygrał, i dziś zemsta wściekła
Natchnęła Suworowa, duszę rodem z piekła,
Do rzezi dokonanej w czwartym Listopada:
Wszystko to dzień dzisieyszy Pradze zapowiada.
Płacz powszechny w Stolicy, na ulicach, rynkach,
Po Kościołach, pałacach, w ubogich budynkach,
Jęk, co przerażał serca, sięgał aż do Nieba,
Ostrzegał iawnie, że nam umrzeć było trzeba.
Lecz niestety! Straciwszy wzór prawego męztwa,
Nie byliśmy iuż godni śmierci ni zwycięztwa:
Wszystko z Kościszką Polszcze odiął los okrutny, 
Nastała trwoga w woysku, a Następca smutny
Równy cnotą, odwagą, niższy w sztuce woyny,
Nie pozyskał ufności. Żołnierz niespokoyny,
Nieposłuszny swym Wodzom, nie baczny na sławę,
Poświęcił Pragę rzezi, niewoli Warszawę.
Zdrayca śmielszy iak dawniey, knował iawną zgubę,
Orzeźwiały na nowo duchy Moskwie lube.
Natrząsano się z cnoty, grożono poćciwym,
Że oddani zostaną rękom zemsty chciwym. 
Darmoś dzielny Zaiaczku ażardował życie,
Stawiono na twą sławę zewsząd sidła skrycie.
Szczęśliwy! Gdy krwią własną, gdy szlachetną blizną
Mogłeś dowieśdź, że byłeś szczerze za Ojczyzną,

Wieszanie targowiczan w Warszawie 29 września 1794, 
mal. P. Norblin

Konfederacja targowicka zawiązana wiosną 1792, przeciwko 
reformom Konstytucji 3-go Maja, wprowadzającym monarchię 
konstytucyjną. Jej zawiązanie posłużyło Rosji za pretekst do in-
terwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.

Franciszek Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn 
Rzewuski – targowiczanie; w czasie insurekcji kościuszkow-
skiej Sąd Najwyższy Kryminalny skazał ich na karę śmierci 
przez powieszenie, wieczną infamię (niesława, hańba, utrata 
czci i dobrego imienia), konfi skatę majątków i utratę wszystkich 
urzędów. Wobec nieobecności skazanych, wyrok wykonano 
in effi  gie (wieszając portrety) 29 września 1794 r.
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I zawstydzić oszczerce zazdrosne twej cnoty,
Skore do działu chwały, lecz nie do roboty.
Darmo poległ Jasiński, darmo inni legli! 
Poćciwych nikczemnicy natychmiast odbiegli.
Wawrzecki próżno wzywał wielu w owey sprawie,
Nikt więcey nie chciał stanąć przy tobie w Warszawie.
Wszyscy na swych zwycięzców obrócili oczy:
Podła zgraia co żywo na Zamek się tłoczy,
Szuka wsparcia, gdzie Polska konała tak długo:
Jey Rządca był od dawna podłym Moskwy sługą.
Przyszedł dzień ostateczny, i los nieodzowny
Przyniósł koniec zupełnie do siebie stosowny.
Byliśmy Polakami! Była Polska luba!
Niegdyś wolności gniazdo, wszystkich Słowian chluba!
Polska, światłych Narodów waleczne przedmurze
Od hord dzikich, skąd straszne powstawały burze,
Skąd Goty, napłynąwszy na ludy spokoyne,
Wypowiedziały sztukom i nauce woynę,
Skąd Atylla ród wiedzie skąd Gingis – Han srogi
Popchnął Tatary w same Europy progi,
Którzy pustosząc wszystko przez nałóg zbyt dziki,
Zanieśli strach i rozpacz za niemieckie rzeki;
Skąd Turcy, którzy Greckie i Kalifów trony
Posiedli przez miecz we krwi tylu Państw zbroczony.

Upadł Naród, przez sztuki o nierząd wprawiony,
Od Magnatów zdradzony, albo opuszczony:
Wplątała go w swe sidła czarna Pruska zdrada,
Zadała cios śmiertelny Targowicka Rada;
Strata Kościuszki zgubę iego przyspieszyła.
Odtąd żadna iuż ręka szczęśliwą nie była
Dać mu pomoc. Gdy iedni na placu polegli,
Drudzy do Suworowa dobrowolnie biegli,
Inni, chroniąc się zdrayców rozhukaney grozy,
Opuścili Stolicę, i poszli w Obozy.
Lub dobiegłszy do wierney Oyczyźnie kommendy,
Spoglądali opodal na rozpacz, na błędy.
W ów czas Warszawa z Królem z Radą pozostała, 
Z uprzeymością Tyrana Polski przyjmowała,
Przez niepoięty zbytek błędu czy rozpaczy,
Powierzyli się wszyscy opiece Kozaczy.

O Kościuszku! Te były skutki twoiey zguby:
Upadł Naród dla ciebie i poćciwych luby.
Tylu wiernych Oyczyźnie dźwiga zemsty pęta,
Cierpi cnota, sroży się zaiadłość uwzięta;
Zdrayca nawet zwiedziony pod niewolą ięczy. 
Kogoż wżdy zguba kraiu nie trapi, nie dręczy?
Oboiętny nie zyskał, a przeciwny stracił,
Każdemu wedle miary, los srogi zapłacił.
Wszyscy są niewolnicy Moskwy, lub Prusaka,
Lecz iednych dola, drugich sława nie jednaka:
Dobrzy prześladowani, poćciwi w niewoli,
Zdrayców zemsta nie ściga, Oyczyzna nie boli.
Ale pycha nadęta rozdziera ich serca,
Okrutny na złośliwe tyran i morderca.

Tadeusz Kościuszko – Najwyższy 
Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. 
W czasie trwania insurekcji, zwanej 
od jego nazwiska „kościuszkowską” 
(1794–95) – ranny, dostał się po bitwie 
pod Maciejowicami do niewoli (1794), 
po czym uwięziony został w twierdzy 
Pietropawłowskiej w Petersburgu. 
Uwolniony przez cara Pawła I Roma-
nowa w 1796 r., wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, by w roku następ-
nym powrócić do Europy.

Kościuszko ranny pada pod Maciejowicami – 10 października 1794 – 
mal. J. B. Piersch (własność – Zamek Królewski na Wawelu).

Gen. Tomasz Wawrzecki – po pojmaniu 
Kościuszki, Najwyższy Naczelnik Siły 
Zbrojnej Narodowej, wraz z gen. Za-
jączkiem kierował powstaniem w póź-
niejszej jego fazie. W niewoli rosyjskiej 
do 1796 – zwolniony wraz z Kościuszką 
i innymi. W następnych latach wykazy-
wał sympatie prorosyjskie: wszedł do 
Rady Najwyższej Tymczasowej Księ-
stwa Warszawskiego; w Królestwie 
Polskim pełnił funkcję ministra spra-
wiedliwości.

Gen. Józef Zajączek – wziął udział w in-
surekcji kościuszkowskiej 1794 r, walcząc 
m.in. pod Racławicami. Po dostaniu się 
Kościuszki do niewoli, pełnił krótko 
funkcje Wodza Naczelnego. Przed upad-
kiem Warszawy, wyjechał do Galicji 
i został tam na rok internowany przez 
Austriaków. W armii napoleońskiej był 
generałem, a w Królestwie Polskim pia-
stował urząd namiestnika. Za uległość 
wobec władz rosyjskich otrzymał tytuł 
książęcy (1818).

Jan Kiliński – z zawodu szewc, jeden 
z pułkowników powstania kościuszkow-
skiego, pod koniec którego pojmany przez 
Prusaków, wydany został Rosjanom. 
Po opuszczeniu więzienia w twierdzy 
Pietropawłowskiej w 1796 r., zamieszkał 
w Wilnie. Wywieziony w głąb Rosji za 
udział w konspiracji, po powrocie z nie-
woli pisał pamiętniki, nie angażując się już 
w życie publiczne.

Julian Ursyn Niemcewicz – sekretarz Tadeusza 
Kościuszki podczas insurekcji kościuszkowskiej; 
również wzięty do niewoli po bitwie pod Maciejo-
wicami i osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej. 
Uwolniony razem z Kościuszką w 1796 r., także 
udał się do USA, gdzie poślubił Amerykankę. 
Do kraju powrócił w 1807 r., a od roku 1822 osiadł 

w swych dobrach na Ursynowie, oddając się bez reszty pracy lite-
rackiej. W Królestwie Polskim pełnił funkcję sekretarza stanu.
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Cierpią: nie że zgubili Oyczyznę tak drogą,
Lecz że więcey nad bracią przewodzić nie mogą,
Lecz, że złudzeni próżną nadzieią korony
Płaszczyli się przed zdradą i bili pokłony.
Że przelewem krwi Polskiey wstyd własny kupili,
Nie panuią i dawne swobody przeżyli,
Nie panuią! A ich krew, a ich poźne wnuki
Będą niewolnikami dla wieków nauki.

Szczęsny, Xawery, i ty próżny Sewerynie !
Uszliście kary, lecz was przekleństwo nie minie,
Lecz sumienie, co zawsze na złe sprawy szczeka,
Póki się wasza śmiercią nie zamknie powieka.
Póki, kar co ie znosi Oyczyzny przedayca,
Co narzucił Tyrana, lub nim chciał być zdrayca
Kosztować nie zaczniecie: nie da wam spocznienia,
Stać będą w myśli pełne Polaków więzienia,
Ziemia krwią braci zlana i okryta trupy,
Znieważone Ołtarze, spustoszenia, łupy,
Ięk dzieci, płacz żon, matek, do złey trafi  duszy,
Przeymie smutkiem, choć złego serca nie poruszy.
Z ust do ust imię wasze podawane będzie,
Obmierzłe dla Polaka, przeklinane wszędzie;
Zbrzydzi was tłuszcza, która z wami przódy biegła,
Złorzeczyć nie przestanie potomność odległa;
A chociaż tyranowi podoba się zdrada,
Wzgardzi zdraycę, tak stare przysłowie powiada.
I cóż was w własnem sercu uniewinnić zdoła?
Przestroga sławnych Oyców zawsze na was woła;
Rozpacz, pycha i podłość na wzaiem was bidzi 
Przykład Kościuszki biie w oczy, oraz wstydzi.

Kościuszku! kędykolwiek los srogi cię trzyma,
Czy w Petersburgu zemsta na ciebie się żyma,
Czy wygnała w dalekie Syberyi włości,
Lub przez względne obeyście podrzyźnia ludzkości,
Obyś wiedział! Dziś ieszcze straty twoiey płaczę. 
Płaczcie ze mną Polacy, więźniowie, tułacze,
I pozostałe w domu wolne niegdyś Lechy,
Szukaycie dzisiay we łzach iedyney pociechy.
Błogosławcie Rycerza, który własną zgubą,
Nie dał wam zginąć z wstydem, zginęliście z chlubą.
Los srogi nie dozwolił, żeby was obronił,
Zginęła Polska, lecz ią od hańby osłonił.

Obrona Pragi – 4 listopada 1794. – mal A. Orłowski

Katarzyna II Wielka i Generalli-
simus Aleksander Wasiliewicz 
Suworow – syn gen. Wasilĳ a 
Iwanowicza Suworowa, doradcy 
cara Piotra I.
Zaniepokojona wybuchem insu-
rekcji kościuszkowskiej caryca 

Katarzyna II pisała do Suworowa: Hrabio Aleksandrze Wasiliewi-
czu! Znany wam z pewnością buntownik Kościuszko, podburzywszy 
Polskę, w swych kontaktach z potworami rządzącymi Francją, zamie-
rza wszędzie rozsiewać bunt na złość Rosji. Suworow stanął na cze-
le korpusu ukraińskiego, który miał zadać ostateczny cios po-
wstańcom kościuszkowskim. W końcowej fazie walk przypuścił 
4 listopada 1794 r. szturm na Warszawę, dokonując rzezi Pragi; 
meldował Katarzynie: Ura! Warszawa jest nasza! Caryca odpo-
wiedziała awansując go – Ura! Feldmarszałku!

Król Stanisław August Poniatowski – 
który wcześniej (1792) przystąpił do 
konfederacji targowickiej – na wieść 
o wybuchu powstania kościuszkowskie-
go, w liście do ks. Józefa Poniatowskiego 
opowiedział się po stronie Rosjan. Koś-
ciuszkę uznał za rebelianta, którego – jako 
aliant Rosji – powinien zwalczać. Podpisał 
także uniwersał przeciwko powstaniu. Po 
rzezi Pragi nawiązał pertraktacje kapitu-
lacyjne z Aleksandrem Suworowem, któ-

ry pozwolił królowi zachować 1- tysięczną gwardię. Na żądanie 
carycy Katarzyny, 7 stycznia 1795 r. władca opuścił Warszawę 
pod rosyjską eskortą wojskową. 

Trzeci rozbiór Polski nastąpił 24 października 1795, z udzia-
łem Rosji, Austrii i Prus. Dzisiaj, z perspektywy lat, pogląd na 
sprawę„targowicy” wydaje się być daleki od jednoznaczności 
wcześniejszych osądów.

 Wikipedia

Smutek II
Dnia 19 Grudnia 1795.

Cesarsko-królewska twierdza w Ołomuńcu – www.podrozowaniewczasie.pl. Ścieżka czasu.

Zbliżył się rok, odkąd przewieziony do Ołomuń-
ca, pierwszy raz nalazłem się w więzieniu. Trudno 
było zapomnieć tey pamiętney w mem życiu różni-
cy. Nie wiedziałem przecież, iak mam obchodzić ten 
dzień tyle z siebie smutny, smutnieyszy nierównie 
przez stan ciągnącey się niewoli, a naysmutniey-
szy, przez natężone podagry bole, która mię prze-
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szło od miesiąca dręczyła. Osobliwsza skłonność! w więzieniu, w podagrze, zachciało się pisać wiersze, choć do poezyi 
naymnieyszego dawniej nie czułem gustu. Materya sama przez się smutna powiększała się przez to wszystko, co mię 
otaczało. Ale właśnie był to stan życia, w którym mię nie nudziły posępne wyobrażenia; przyuczyłem się poufale 
obcować z moiem nieszczęściem. A iak po długiey chorobie, gorączką spalone usta, naywiększą w kwasach nayduią 
przyjemność, tak czucie moie w tem wszystkiem naymiley smakowało, co mogło nayżywiey malować obraz przytom-
nego stanu.

Ktoby z podobną spokoynością, tak długie, iak ia wytrzymał uciski, a przytem miał prawdziwy talent Poety, pewnie-
by nie tylko wyrównał, aleby nawet przeszedł Owidyusza Smutki, Kochanowskiego Treny, Junga nocy i tym podobne 
dzieła, w których rozrzewnienie podniesione do naywyższego prawie stopnia, nie zasłania iednak swem wygórowaniem 
stoiącey obok spokojności pisarza. Lecz ia bez wieszczego talentu, bez wprawy i nałogu pisania wierszów w czterdzie-
stym piątym roku życia mego, mogęż się do rzeczy bawić tworem imaginacyi? Śmieszne usiłowanie, iak gdybym w tym 
wieku żądał uczyć się na iakim instrumencie muzycznym, kiedy niezgrabne ręce niedadzą się więcey przymusić ani 
do łatwej trafności, ani tem bardziey do potrzebney szybkości, bez którey cała teoryi znaiomość na nic się nie przyda; 
Moia więc praca podobną będzie do owego, co chce śpiewać, straciwszy głos, lub do strapionego, co mniema że można 
przyiemnie nucić na ton płaczu.

Widzę, że się biorę do roboty niezgrabney, ale możnaż przebierać w rodzaiu zabaw? nayduiąc się zwłaszcza w stanie 
moiemu podobnym? Cóż szkodzi: że sobie samemu zanucę chrapliwie? nikt mię nie usłyszy; a ieżeli zabawa ta przeydzie 
kiedy za drzwi mego więzienia, każdy wiedzieć będzie, że w niey nie sztukę, bom się do tej nieprzykładał, nie talent, bo 
go nie mam, lecz stan mego serca postrzegać należy. Tak myśląc zacząłem pisać; bóle podagry przerywały moią zabawę, 
a ledwie czasem podały myśl do umieszczenia zgodną.

Julianie Niemcewiczu! gdzież iesteś? iakże się z Tobą obchodzi natężona zemsta? ieżeli ci wolno pisać, ty pewnie 
wsławisz ieszcze pamięć upadaiącey dzisiay mowy polskiey. Ja moich lichych wierszów nie puszczę do potomności. Ale 
za coż piszę, co sam naganiam? Iaki iest stan serca, które szuka około siebie rozrywki, które chce się ieszcze bawić, gdy 
iuż nie można. Właśnie iak niedołężny starzec: choć go odstąpiła zdolność, choć go odlatuie przyiemność miłości, choć 
się z niego natrząsa rzeźwa młodzież, on iednak wzdycha ieszcze do ulubionych wdzięków, i chce tam zbierać kwiaty, 
gdzie więcey nie rosną.

Przeżył młodość, przeżył własną krzepkość, woli przeżyć nie zdołał.

Smutek III
Dnia 3 Czerwca 1796. 

Iuż to nie rocznica przebytych w mem życiu przykrości, iuż nie owo rozpamiętywanie spokoyne przyczyn mey nie-
woli. Iest to nowego rodzaiu nieszczęście, które obok kładę z utratą własnej Oyczyzny, a które choć mniey ofi ar, więcey 
mnie przecież też kosztowało.

Dnia tego pierwszy raz dowiedziałem się z pewnością o śmierci moiey Matki. Był to moment za nadto przykry! 
choć się do niego od dawna gotowałem. Nagle przerażony tak smutną wiadomością, godzin kilka w głębokim prze-
pędziłem milczeniu; nie mogłem płakać, nie mogłem odetchnąć; byłem zgoła podobny do człowieka przywalonego 
niezmiernym ciężarem, pod którem całą utracił przytomność. Stan takowy zdawał mi się z początku, być stopniem 
tey doskonałości, do którey doszła moia cierpliwość; ale się myliłem: ta mniemana spokoyność pochodziła tylko 
z nadzwyczaynego odurzenia, które mi odięło siłę czucia; albowiem myśli snuiąc się iedne po drugich wystawiały 
nayczarnieysze obrazy. Czułem iednak, iż należy poddać się Opatrzności i nieodmiennym przyrodzenia prawom. 
Przyiąłem więc Nieba wyroki z tą rezygnacyą, na iaką ściśnione żalem serce zdobyć się mogło, a spoglądaiąc na 
powszechny przyrodzenia porządek, o tem iedynie myślałem, że podobny dług rychley niż się spodziewam, sam 
wypłacić będę musiał; i odbywszy tę ostatnią powinność, od którey żadna żyiąca istota nie iest wyiętą, dopełni się 
miara mego cierpienia.

O! Iak pożyteczną iest rzeczą oswoić się rychley z widokami śmierci; iest to granica naszey spokoiności, za którą 
daley w tem życiu postąpić nie podobna! Szczęśliwy! Komu grób, to ostateczne śmiertelnych schronienie, nie czyni 
więcey wstrętu, mimo którego, rychley czy późniey trzeba tam odpocząć, mimo którego trzeba powrócić przyrodzeniu 
naszą skazitelną postać, aby iż na insze przerobiło istoty, tą iedynie zasilaiąć się nadzieią, że nasze reszty w ręku 
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przyrodzenia na coś doskonalszego pewnie wyniydą. Tak myślałem, a wznosząc ręce ku niebu, powtarzałem sobie 
kilka wierszów, które nie dawno napisałem. Serce ustom podawało wyrazy, i rezygnacya zupełna zdawała się ręczyć, 
iż prędko do moiey spokoyności wrócić zdołam. Rzekłem więc:

 
Wielki Boże! powszechny Ojcze przyrodzenia!
Co wedle Twej mądrości, rządzisz świat niestały,
Spoyrzyi: wszak bez szemrania pełnię Twe skinienia,
Wszak Twym wyrokom z chęcią poddałem się cały.

H. Kołłątaj, nie mając w początkowej fazie więziennego odosobnienia dostępu do biblioteki, niezbyt dokładnie zacytował 
zapamiętane fragmenty łacińskich tekstów św. Augustyna zawarte w Confessiones Lib. 9 cap. 12 czyli Wyznania, Księga 9 roz-
dział 12). Poniżej – DUŻĄ LITERĄ przepisano cytaty w tekście Kołłątaja oraz ich tłumaczenie, reszta zaś jest uzupełnieniem pra-
widłowego tekstu św. Augustyna.

Zatem – et LIBUIT FLERE in conspectu tuo DE ILLA ET PRO ILLA: DOZNAŁEM POCIECHY, gdym przed Tobą ZAPŁA-
KAŁ ZA NIĄ I NAD SOBĄ.

– Flevisse me matrem [illa – nie ma w tekście] EXIGUA PARTE HORAE, matrem oculis meis interim mortuam, QUAE ME 
MULTOS ANNOS FLEVERAT: że płakałem nad moją matką CHOĆBY PRZEZ MAŁĄ CZĘŚĆ GODZINY, za matką, która na 
pewien czas umarła dla moich oczu, A PRZEDTEM WIELE LAT PŁAKAŁA ZA MNĄ.

– NEQUE ENIM DECERE ARBITRABAMUR FUNUS ILLUD QUESTIBUS LACRIMOSIS GEMITIBUSQUE CELEBRARE, 
QUIA his plerumque solet deplorari quaedam miseria morientium aut guasi omnimoda extinctio, at ILLA NEC MISERERE 
NEC OMNINO MORIEBATUR: NIE WYDAŁO SIĘ NAM GODZIWE, ŻEBY ŚMIERĆ TAKIEJ MATKI OBLEWAĆ ŁZAMI, 
OSNUWAĆ SKARGĄ I LAMENTEM. Tak się zazwyczaj opłakuje śmierć uważaną za nieszczęście albo za całkowite unicestwie-
nie. ONA ZAŚ NIE UMIERAŁA NIESZCZĘŚLIWIE ANI NIE OSUWAŁA SIĘ W NICOŚĆ. 

 
Porządek, czy los zdarza przykra kolei rzeczy,
Równie ona nas gnębi, czy się iey poddaie,
Czy opiera zuchwale nędzny ród człowieczy;
A narzekanie więcej ucisku przydaie.

Znosić mężnie złą dolę, wieść życie poćciwe,
Taką ofi arę dadząć dni me nieszczęśliwe:
Za kadzidło cierpliwość przed Twój Ołtarz stawię.

Tak powtarzaiąc, spodziewałem się uzyskać zupełną dla serca ulgę; lecz szukaiąc roztargnienia, prędko postrzegłem, 
że to były zimne obrządki do których zniewalał mię rozum, a którym opierało się czucie. Nie mogłem albowiem naleźć 
żadnej rozrywki, ani w moich xiążkach, ani w moiem piórze, ani tem bardziey w obcowaniu z temi, których wolno mi 
było widzieć: i choć rozum poznawał iakich należało używać lekarstw, czucie iednak nie było w stanie do przyięcia 
onych. W tem pasowaniu się ze mną samym, wziąłem w rękę spowiedź Augustyna, bez żadney uwagi nad tem, co czy-
nię, a otworzywszy tę xiążkę nalazłem przypadkiem opisanie śmierci Ś. Moniki Matki iego. Ktoby zrozumiał, że tam był 
przygotowany balsam na osłodzenie nadto żywych serca mego boleści. Czytaiąc czułe opisanie zgonu Matki wielkiego 
Augustyna, odkrywałem w niem podobieństwo do poniesioney straty. Zdawało mi się iak gdyby w niem był zawarty 
móy przypadek. Wszystko stosowałem do siebie a przyszedłszy do słów, które Augustyn w podobnym stanie napisał (-) 
Libuit fl ere de illa et pro illa (-) S. Augustinus Confess Lib: g. C: 12  illa exiqua parte horae, quae me multos 
annos fl everat: dopiero łzy popłynęły z moich oczu , dopiero uczułem iakąś nadzwyczayną ulgę: płakałem i w płaczu 
naymilszą naydowałem pociechę. Lecz i tą nasycić się nie mogłem! Za każdem odwiedzeniem przydanego mi dozorcy 
przymuszałem się do odmiany rozrzewnioney postaci moiey w spokoyną i oboyętną. Nikt nie był godzien patrzyć na 
łzy moie, bo któż był w stanie poznać ich szacunek? Okrutny ciemiężyciel pewnieby się natrząsał, przypisuiąc słodkie 
rozrzewnienia słabości obarczonego tylu przykrościami umysłu. Cieszyłby się pewnie, że przez podłe swe okrucieństwa 
i nie ludzkie obeyście potrafi ł mnie do niecierpliwości przywieść, a choćby tak sprawiedliwemu wyrozumiał żalowi, 
zdawałoby mi się, że on podrzyźnia ludzkości; zimne iego politowanie obok niesprawiedliwości i okrucieństwa stoiące, 
więceyby obrażało, iak zaspokaiało rozrzewnione serce; przeto łzy moie płynęły tylko w obliczu Nieba, a głucha osobność 
była iedyną prziaciółką, którey nie wystrzegałem.

Lubo zaś w płaczu tak wiele naydowałem smaku, przeszedł on iednak za granicę umiarkowania, na którą pamiętać 
winno serce poddane Opatrzności wyrokom. I któż iest tak szczęśliwy, żeby nalazł, lub zachował miarę żalu, poruszo-
nego od nienadgrodzoney straty, a tak blisko własnego serca tyczącey. Zbytek łez nadto mię do osobności przywiązał, 
każde obcowanie wydawało mi się nieznośne, zawsze pragnąłem być sam ieden: bo płakać miałem za nayprzyiemnieysze 
uczucie. Nareszcie dostałem ciężkiego bolu głowy; i to dopiero dało mi postrzedz, że czas iest powściągnąć tak gwałtow-
ne rozrzewnienia. Rzekłem więc do siebie samego: Mógł Augustyn popłakawszy nad śmiercią S: swej Matki powiedzieć 
wreszcie (:9:) Neque enim decere arbitrabamur funus illud questibus lacrimosis gemitibusque celebrare, quia 
illa nec miserere nec omnino moriebatur.
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Czemuż i ia nie mam położyć końca dłuższemu nie w płaczu? alboż nie znałem cnót Matki moiey? Alboż mogę 
wątpić, żeby yednostaina spokoyność i moc duszy zmieniła się w niey choć na ieden moment? Cierpiała wiele zapewne 
nad moiem stanem; ale iestem pewien, że umarła spokoyna, że umarła w przekonaniu: iż iey rad i przestróg nigdy nie 
zapomnę. Czuwa nade mną, ta sama Opatrzność, która się zawsze opiekowała prześladowanemi dla prawdy i spra-
wiedliwości. Ta więc niewidzialna ręka nie opuściła zapewne aż do końca strapioney Matki moiey; ta ią wsparła inną 
pociechą, w którey zepsute serca nie umieią smakować. Umierała na ręku równie przywiązanych do niey Braci moich, 
umierała z pewnością, że wśród prześladowania, wśród ucisku, byłem godzien iey wychowania i wpoionych w serce 
moie poćciwości prawideł. Ta sama Opatrzność spogląda dziś na moią cierpliwość, i zna naylepiey, dlaczego potrzeba 
było abym szedł wysłaną cierniami drogą. Prawda i sprawiedliwość nie są to uroione wyobrażenia: muszą one mieć nie-
widzialny związek z pasmem przyrodzonego porządku. Trzeba więc cierpieć, trzeba ufać. Łzy moie póty były godziwe 
póki niemi opłacałem dług wdzięczności po stracie naylepszey Matki, póki ie wyciskała przyrodzona miłość. Ale czas 
iuż zwrócić myśl w inną stronę, i czerpać pociechy w pamięci na iey cnoty, na iey pełne wszelkich prawd przestrogi; 
nie róynować nadwątlonego zdrowia pożeraiącym siły moie smutkiem. Bo któż wie: iakim one należą się ieszcze celom? 
kto wie: co daley Opatrzność ze mną uczynić postanowiła? a choćby nawet niewolę, aż do grobu dźwigać należało, nie 
trzeba przyrodzeniu pomagać, zdoła ono samo rozrobić te skazitelne reszty, i położyć koniec cierpieniu. 

Spieszyłem wrócić siebie, samemu sobie, szukałem ile mogłem rozrywek, przymuszałem się do pracy, choć mi 
wszystko z rąk wypadało. Naypierwsze dumy krakowskie przyszły mi na myśl, nuciłem ie sobie, powtarzaiąc proste 
wyrazy nayduiące się w piosnkach krakowskiego ludu. Daley chciałem naśladować ich gust pełen dowcipu, przez 
podobieństwa w naturze czerpane, smutna moia okoliczność podała mi materyą. Wziąłem pióro do ręki, pisałem 
i płakałem; nuciłem com napisał, a łzy przerywały nucenie. Taka była pierwsza moia zabawa, po tem trudnem do 
zapomnienia nieszczęściu.

Próżno rozum pochlebia sobie, że zdoła ułagodzić rozrzewnione czucie; czas tylko ieden goi w sercu naszem głębokie 
żalu rany, i spuszcza zasłonę niepamięci na widoki, które nas tyle kosztowały. Iednostayność mego życia i cierpienia nie 

daie osłonić aż do tego momentu przyczyn wygórowanego smutku; czynię co mogę 
ale niestety nie wiem kiedy serce moie odpocznie. Żal nieustaiący tuczy się ciągłą 
niewolą i niedołężnością zdrowia. Zbyt leniwym krokiem wraca do mnie spokoyność. 
Właśnie iak po wielkiey burzy i długiey niepogodzie, nie zaraz się słońce wydobyć 
może z pod gęstych chmur, które go bez przestanku zasłaniaią, tak i serce moie dotąd 
ieszcze do dawnej nie trafi ło spokoyności. Choć błyśnie na moment jaki promień po-
ciesziący nadziei, wnet postrzegam: że się łudzę, a sama niewiadomość, co się dzieie 
z resztą ulubionej familii, trwoży i nieustannie przestrasza. Któż mię upewni: czy, 
kiedy zaczynam ocierać łzy wylane nad śmiercią Matki moiey, nie wypadnie pła-
kać na nowo straty nayukochańszego Brata? Ach! gdzież on iest? nasyciłaż się iuż 
śmierć stratami mego domku? niestety! dziś opłakuię niepewność; kto wie: co za 
nowina łzy moie w dniu jutrzejszym wyciśnie

Właścicielem oryginału Prac Poetycznych Hugona Kołłontaia..., przytoczonych tu w obszernych fragmentach, z zachowa-
niem oryginalnej pisowni – jest Biblioteka Śląska w Katowicach, która wyraziła zgodę na publikację w „Naddłubniań-
skich Pejzażach” skanów stron tytułowych wspomnianego dzieła.

 Opracowała Elżbieta Kwaśniewska

„Babunia” i „piękna bratowa” – portret Ma-
rianny z Mierzyńskich Kołłątajowej – matki 

H. Kołłątaja oraz jego bratowej – 
rys. Fr. Smuglewicz (wł. Muzeum UJ 

w Krakowie).

Prezentowany poniżej tekst – zawierający in-
formacje o ostatnich latach życia Hugona Kołłą-
taja, a także o wydarzeniach w michałowickim 
jego dworku – wypełniają fragmenty Opowiadań 
Kazimierza Girtlera – pamiętnikarza, które w swej 
końcowej postaci powstały u schyłku lat pięćdzie-
siątych i na początku lat sześćdziesiątych XIX w. 
(...) Przez wiele lat prowadził on szczegółowe 
dzienne zapiski, w których skwapliwie notował 
swoje wrażenia, a także i to, co zasłyszał od rodzi-
ny i przyjaciół. Ten właśnie (...) niezachowany już 
dziennik – przede wszystkim posłużył Girtlerowi 
jako źródłowa podstawa Opowiadań.

(...) Prawnicze wykształcenie autora, jego bez-
sporny talent literacki, niemałe uzdolnienia ma-

larskie, a także wieloletnie obcowanie z przyro-
dą – rozszerzyły znacznie zasięg jego spojrzenia. 
Stałe i częste kontakty z ludźmi różnych warstw 
i klas dały sposobność do pilnych obserwacji 
ludzkich postaw i charakterów. Dziesiątki, setki 
świetnie uchwyconych postaci, żywych i krwi-
stych, wtargnęły na karty pamiętnika, wzboga-
cając zasób dzisiejszych naszych wiadomości 
o społeczeństwie tamtej epoki.

(...) Miasto i wieś, działający tam ludzie i roz-
grywające się wydarzenia, są główną osnową 
pamiętników Girtlera, szarego, przeciętne-
go obywatela, który otaczający świat usiłował 
przedstawić takim, jakim go widział w tamtych 
latach. 
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(...) Tekst wspomnień uzupełniają liczne ryciny, a także 
rysunki i akwarele Autora. (...) Był pamiętnikarzem, który 
malarskim okiem zdołał uchwycić i zatrzymać otaczający go 
świat, z całym bogactwem jego szczegółów i barw.

(...) W przeciwieństwie do innych współczesnych mu pa-
miętnikarzy krakowskich, Kazimierz Girtler nie odegrał właś-
ciwie najmniejszej nawet roli w życiu publicznym i politycz-
nym, naukowym czy artystycznym ówczesnego Krakowa. Żył 
na marginesie wydarzeń jako bierny ich świadek, ale zarazem 
jako bystry obserwator, obdarzony niemałym ukrytym talen-
tem pisarskim.

(...) Autor pamiętników wywodząc się z rodziny pocho-
dzenia austriackiego, osiadłej w Krakowie już ok. poło-
wy XVIII stulecia, związany silnymi więzami rodzinnymi 
i uczuciowymi z tym miastem, większą część swojego dłu-
giego żywota spędził poza nim, na podkrakowskich dzier-
żawach.

 (...) Wyszedł z rodziny o tradycjach mieszczańskich, ku-
pieckich; wyrósł w środowisku silnie związanym z Uniwer-
sytetem, którego archiwistą, prokuratorem, profesorem, dzie-

kanem i rektorem był jego ojciec Sebastian Girtler – fi lozof, 
doktor medycyny.

(...) Zawieszony w swych sentymentach między wsią a mia-
stem, stał się obiektywnym kronikarzem życia miejskiego 
i wiejskich obyczajów, wnikliwym odtwórcą soczystych por-
tretów i delikatnie, subtelnie szkicowanych sylwetek współ-
czesnych mu ludzi.

(...) Pozostawione przez Kazimierza Girtlera pamiętniki 
obejmują długi okres osiemdziesięciu czterech lat (1803–25 
stycznia 1887) – zmarł nagle 29 stycznia 1887 r. I choć w zasa-
dzie nie myślał o druku wspomnień, pisząc je dla potomstwa – 
notował w roku 1871; Pisma moje pismem mnie przeżyją. Niech 
robi potem los z nimi co chce. Jeśli życie nie potrafi ło wynieść Ka-
zimierza Girtlera ponad otaczającą przeciętność, uczyni to na 
pewno teraz, po długich latach, jego pamiętnikarskie dzieło.

(...) Część druga pamiętników pozostaje nadal w rękopi-
sie – nosi ona tytuł Dziennik domowy, gospodarski i rozmaitoś-
ci (1858–1887). 

 Kazimierz Girtler – Opowiadania Tom I, 
fragm. Przedmowy, Zbigniew Jabłoński – Kraków 1968 r.

Rok 1809 
Stanisław Potocki, prezes Rady Ministrów i Rady 

Oświecenia Publicznego w Księstw[ie] Warszawskim, 
rozciągał swoją władzę 
do Krakowa i zaraz rek-
torem Akademii zamia-
nował Sebastiana hrabię 
Sierakowskiego, kanonika 
kat[edralnego] krakow-
skiego. Potocki nie cier-
piał Kołłątaja podkan-
clerzego, a i brata swego 
Ignacego w ścisłych stosunkach z księdzem Kołłątajem 
żyjącego nie lubił, mógłże patrzeć przyjaznym okiem na 
Akademię, której tyle słynnym reformatorem w r. 1780 
był ksiądz Kołłątaj; mógłże niecierpieć Kołłątaja, który 
z Ignacym Potockim i innymi napisał konstytucję daną 
narodowi 3 maja 1791 r. (...).

Jak wiadomo, ksiądz Kołłątaj, (który po opuszczeniu 
austriackiego więzienia udał się na Wołyń, gdzie był 
współtwórcą Liceum Krzemienieckiego, w latach 1807- 08 
podejrzany o kontakty z Napoleonem, został wywieziony 
i przetrzymywany w Moskwie przez Rosjan), wróciwszy 
z Moskwy, zamieszkiwał w Księstwie Warszawskim, za-
silany przez familię, bo majątek, jaki miał za Rzeczypospo-
litej Polskiej, położony w Galicji Zachodniej, zabrał rząd 
austriacki i nic mu nie dał; owszem, gdy Kołłątaj po wy-
padkach 1794 poddał się pod opiekę Austrii, był nie tylko 
więziony, jako niby niebezpiecznych zasad człowiek, ale 
co więcej obwiniono go i badano protokolarnie, co zrobił 
z skarbem Królestwa Polskiego, a którym w owym czasie 
on rządził. (...) Odpowiedź jego w tej sprawie była taka: 
iż nie mógł zabrać skarbu, bo go nie było, ale pewną jest 
rzeczą, iż gdyby istniał rzeczywiście, to miałby sobie za 
obowiązek najświętszy, za najjaśniejszą cnotę zachować 
go nie sobie, ale przed nieprzyjaciółmi ojczyzny ukryć, 
na jej jedynie własną potrzebę. Były to czernidła niektó-

rych fi gur, rodzaju nĳ akiego, przybocznych Stanisława 
Potockiego, które bojąc się (...) popularności Kołłątaja, 
aby będąc na wolności, nie sięgał po rozum do głowy, aby 
jeszcze raz ich handlowo – spekulacyjne rozbĳ ać plany, 
czynili do Wiednia przełożenia, iż tak niebezpieczny czło-
wiek propagandzista, motor, zaborca skarbu, rewolucjo-
nista, terrorysta, powinien być na baczność miany, a co 
najlepiej, przymknięty, wypuszczony z więzienia w za-
mian za opiekę, której się powierzył, odarty z mienia, gdy 
po powrocie z Moskwy zobaczył, iż Galicja Zachodnia do 
Księstwa Warszawskiego przyłączona została, pośpieszył 
do Krakowa w celu otrzymania zwrotu dóbr swoich, jakie 
za Rzeczypospolitej Polskiej ponabywał, głównie Garta-
towic z przyległościami i Michałowic, które to dobra ty-
tułem emfi teutycznym (emfi teuza – gr.- dzierżawienie 
cudzego gruntu z prawem korzystania z dochodów, 
lecz bez możliwości nabycia gruntu na własność) ł.

 Nie wiem dokładnie, ale zdaje mi się, że ksiądz Kołłątaj 
przybył do Krakowa jeszcze w jesieni 1809 roku (...) jedy-
nie dla swego prywatnego interesu. 

(...) Za przyjazdem do Krakowa ksiądz Kołłątaj odwie-
dzał mojego ojca, bo znał go jeszcze młod[ym] człowiekiem, 
a widząc zamiłowanie w naukach [i] stałość w przedsię-
wziętym zawodzie, wytrwało[ść] w pracy, wspierał go 
swoją protekcją. Nast[ępnie], będąc podkanclerzem ko-
ronnym, pamięt[ał o] nim, i tą łaską wsparty mój ojciec, 
mógł s[ię] – mniejszym trudem wznosić na świecie, lecz 
[właś]nie był wyznawcą tej wiary, iż to jedynie ska[rbem] 
naszym, co tylko własną zdolnością i pracą j[est] nabyte. 
W roku 1793 i 1794, gdy ksiądz Hugo baw[ił] w Lipsku 
i Dreźnie, musiał mieć pewne [z] moim ojcem relacje, gdy 
poznawszy jego cha[rak]ter i patriotyzm, zalecił go jene-
rałowi Kości[usz]ce, który za przybyciem do Krakowa, we-
zwał ojca i rozmawiał z nim jakby z starym z[najo]mym. 
Ojciec mój położył niepoślednie za[sługi] pracując nad 
uporządkowaniem archiwum i akt akademickich, którą 
to pracę przed laty ksiądz Kołłątaj był rozpoczął, znaleźli 

Stanisław 
hr. Kostka Potocki

Sebastian 
hr. Sierakowski
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więc wznowiony stosunek za pożądany i pamiętam, iż był 
narzekający na zdrowie, którym ojciec mój stale opiekować 
się począł.

Przy księdzu Kołłątaju ciągle bawił Michał Szymański, 
jego sekretarz i dobry przyjaciel. Gdy Kołłątaj w blisko-
ści Krzemieńca zamieszkał i żył natedy bardzo poufale 
z Tadeuszem Czackim, poznał Michała Szymańskiego, 
nauczyciela języka francuskiego podobno ze szkół krze-
mienieckich, którego zalecił mu Czacki, jako pełnego serca, 
prawości i przywiązania do kraju, na towarzysza podró-
ży do Moskwy, gdy tam rozkazano mu jechać. Szymań-
ski szanował Kołłątaja i tak się do niego przywiązał, że 
losy swoje nie z dostatkami jego, ale z tułactwem chętnie 
i dobrowolnie połączył. W Moskwie był jego współwięź-
niem; opiekował się nim jak ojcem, do prac umysłowych, 
jednych, które rozrywały smutnego tułacza, był czynnym 
pomocnikiem. 

Od czasu zamieszkania na Wołyniu, aż do zgonu 
wszystkie dzieła i pisma Kołłątaja Szymańskiego ręką są 
kreślone. Gdy w Krakowie przebywającemu księdzu Koł-
łątajowi doskwierał niedostatek i tylko szczupłe subsidia 
familĳ ne go podtrzymywały, polecił Szymańskiego, jako 
pełnego zdolności księdzu Sierakowskiemu, ówczesnemu 
rektorowi Akademii, a ten go sekretarzem akademickim 
zamianował. Sekretariat był w gmachu Kollegium Jagiel-
lońskiego, tam też znalazł mieszkanie sekretarz Szymań-
ski, a stary stosunek mego ojca z księdzem Kołłątajem roz-
szerzył się przez coraz większą zażyłość z Szymańskim; 
dalej wykwitła stąd między nami dozgonna przyjaźń. 
Szymański bywał u mych rodziców codziennie, miał dar 
osobliwy przywabienia dzieci i mnie tak ujął, że tęskniłem 
za nim.

Rok 1810
(...) Na wiosnę czyniono przygo-

towania na [przy]jęcie króla saskie-
go w Krakowie, z tego p[owodu] 
wielka panowała radość; od bytno-
ści Stanisława Augusta w r. 1787, 
po upadku i wskrzesze[niu] naro-
du, po raz pierwszy monarcha miał 
gośc[ić] w starożytnej stolicy. 

(...) Mówiąc o bytności króla 
w Kollegium Jagiellońskim, nale-
żało mi powiedzieć, iż miał przy sobie asystencję z kilku-
nastu osób, ale wcale to nie było to, co to dziś słyszymy 
o świetnościach, gdy który z monarchów zwiedza jakowy 
zakład publiczny, ile własnymi widziałem oczyma, a pa-
mięć moja zatrzymała, blasku tam nie było (...), a króla 
wodził wszędzie hr. Sierako[wski], rektor.

Kołłątaja tam nie było, najlepiej pamiętam go, gdy raz 
był u ojca w granatowym letnim fraku i mnie do sie[bie] 
przywołał, a zdał mi się groźnym, bo miał brwi ciemne 
a szerokie, twarz bladą, ł[a]godnie ze mną poczynając, 
ujął mnie ba[r]dzo, tak iż raz później przyszedłszy, [a] nie 

zastawszy ojca, zasiadł 
mówiąc, i[ż] sobie chce 
wypocząć, już miałem 
biec do matki, ale mnie 
zatrzymał mów[iąc] 
z uśmiechem; „Uciekasz 
ode mnie, a [prze]cież kto 
twego ojca przyjaciel, toś 
go po[wi]nien kochać”. 

Zbliżyłem się i powiedz[ia]łem, iż dlatego chciałem iść po 
mamę, by się mu nie przykrzyło. „To my sobie [sa]mi po-
gadamy, póki mama lub ojciec [nie] nadejdzie” i nuż mię 
opytywać, co się [uczę], a gdy przyszło do historii polskiej 
[co] na tedy było moją mocną stroną, ro[zga]dałem się, że 
aż wskazując na obraz Stachowicza przedstawiający przy-
sięgę Kościuszki rzekłem: Na tym się 
kończy historia polska. – Jak to na 
tym? A przecież to już kilkanaście 
lat od tego czasu, a więc i historia 
dalej się ciągnie. – Ojciec mówi – 
przerwałem – że naród żyje i żyć 
będzie, toteż znowu później uczyć 
się będą tego, co się teraz dzieje, i to 
sławna jest historia. – Dobrze mówi 
ojciec, słuchaj go zawsze i wierz we 
wszystkim. W samą porę weszła 
matka, wkrótce ojciec, a ja zyskałem 
przed nimi pochwały znakomitego człowieka, o którym 
później dowiedziałem się, ile był zacnym, szlachetnym, ale 
i prześladowanym od losu i nieszczęśliwym.

Rok 1811
W tym roku (1811) pamiętam zjawisko niebieskie, ko-

metę. Nie była to żadna z tych, co to astronomowie widzą 
je przez szkła i zapowiadają 
ogromny ich efekt, a tymcza-
sem nie ma co widzieć, (...). 
Owa kometa z r. 1811 to nie 
gwiazda na niebie. Tarcza jej 
czy tam jądro większe było od 
tej, którąśmy widzieli ostat-
nich dni września i pierwszych dni października 1858. 
Ogon zaś równie był wielki, a nawet zdaje się ogromniej-
szy, może dlatego, że ja wtedy byłem małym. Wieczorami 
cała ludność Krakowa wylegała na Rynek i wały przyglą-
dać się rzadkiemu zjawisku, które, o ile pamiętam, nader 
było wspaniałym, po kilkakroć opatrzyłem się z nim, bo 
pogody trwały piękne, więc brali mię rodzice na wieczorne 
przechadzki.

Skoro lud prosty obaczy kometę, wróży zaraz wojnę (...).
(...) Ksiądz Kołłątaj, który dla swych interesów bawił 

w Krakowie, odzyskał dekretami królewskimi z d[nia] 2 li-
stopada 1810 i 12 lutego 1811 swe uposażenia, tak presti-
monium (nadanie majątku ziemskiego osobie duchownej), 
jako też dobra Michałowice i Gartatowice; z Raciborowic 
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kazano mu zwrócić intratę za r. 1810/11, toż samo z dóbr 
wymienionych, przez rząd austriacki w dzierżawę wy-
puszczonych, miał przyznane prawo pobierania czynszów, 
a po ekspiracji kontraktów we własne posiadanie. (Micha-
łowice odebrawszy, od św. Jana administrował na 
siebie, Raciborowice wydzierżawił, Gartatowice dał 
familii – ale później, bo o nie i o Krzyżanowice,jeszcze 
przed samą jegośmiercią, sprawa się toczyła – dopi-
sek autora na marginesie). Przyszedł więc biedny pod-
kanclerzy do jakiego takiego opatrzenia w przyszłości, ale 
na bieżące potrzeby mało mógł ściągać pieniędzy. Lubo 
żył zupełnie, jak najprywatniejszy człowiek, zawiść jed-
nak ścigać go nie przestała; właśnie z jego stosunku coraz 
ściślejszego z baronem Sen�   de Pilsach, ministrem spraw 
zagranicznych przy królu , złe 
czynił wróżby dla siebie czy 
dla kraju. Stanisław Potocki, 
wiecznie na Kołłątaja zawzięty, 
o ile mi wiadomo, począł on się 
lękać o jego wpływy, iżby zno-
wu nie wszedł do ministerium 
Księstwa Warsz[awskiego] jako 
przewodniczący oświeceniu, 
wytrącaj[ąc] z rąk Potockiego 
kierownictwo tak ważneg[o] 
wydziału. Co mógł Potocki czy-
nił, aby od[ep]chać Kołłątaja 
i tych, co zwał jego fi gu[ra]mi, 
gdzie mógł, stawiał zawady, a po 
o[dzys]kaniu funduszów, jakie 
król dekretami [dla] Kołłątaja 
przyznał, poznał, iż Kołłątaj, 
lubo na stronie, ale ma potęż-
nych u dw[oru] przyjaciół. Więc 
gdzie się dało, aby tylko dało, 
mało [że] wiele dokuczał, choćby 
już bez [żad]nego skutku, to aby 
zmartwić, aby dogryźć.

Szymański, sekretarz uni-
wersytetu, siedział pod bokiem 
księdza Sierakowskiego, rekto-
ra, który cały był oddany Po-
tockiemu, zaś Szymański był fi gurą kołłątajowską. Siera-
kowski dumny był z charakteru, nadęty powagą urzędu. 
Szymański nieuległy, prędki, a ufny w swe zdolności i za-
wsze siebie pewny. Nastąpiły między rektorem i sekreta-
rzem przekąski, później starcia, co Sierakowski Potockiemu 
opisywał przesadnie, naznaczając przyczyną Kołłątaja, 
a z tego powodu nieznośny swój stosunek z Szymańskim, 
co też Potockiemu bardzo w smak było.

Kołłątaj po dawnemu żył z moim ojcem, używał jego rad 
lekarskich, bo cierpiał wiele, bywał u ojca, z Sierakowskim 
politykował. Szymański żył w przyjaźni z moim ojcem, 
więc niby to w następstwie i ojciec był fi gurą kołłątajow-
ską, która nie wiedzieć czym w rządach Akademii rektoro-

wi zawadzać miała (Sebastian Girtler był rzeczywiście 
mężem zaufania H. Kołłątaja wUniwersytecieKra-
kowskim i przeciwstawiał się polityce rektora Siera-
kowskiego). (...) Jakoż odebrał ojciec od Izby Edukacyjnej 
pod dniem 27 sierpnia t. r. 1811 jej uchwałę, iż uczącym 
być przestaje, a nawet zarazem zwinięto posadę i urząd 
prokuratora Szkoły Głównej Krakowskiej, tak iż niewin-
nego ojca posadzono na lodzie.

(...) Na początku września tak ojciec, jak Szymański, 
usunęli się zupełnie od Akademii.

(...) Ksiądz Kołłątaj, załatwiwszy swe interesa w Kra-
kowie, widział się w potrzebie dla ich dalszego poparcia 
udać się do Warszawy, że zaś właśnie ojciec mój wystą-
pił z Akademii, gdy prokuratorię zwinięto i katedry go 

pozbawiono, a zdrowie księdza 
Kołłątaja chwiejące było, tak 
że cierpiał mocne artrytyczne 
bóle, przy których w nogach 
i obrzmienie się jawiło, ży-
czył więc pociągnąć ze sobą do 
Warszawy lekarza, który już 
poznał jego cierpienia. A były 
to skutki austriackiej niewoli, 
ciągła sedentaria w zamknię-
tym miejscu, brak ruchu, po-
wietrza świeżego, w pewnym 
wieku niełatwo odzyskać stra-
ty w zdrowiu, z tak małych na 
pozór przyczyn pochodzące. 
Ojciec nie bez obaw o zac-
nego pacjenta, a powodowa-
ny szczerą skłonnością serca 
i wysokim poważaniem dla 
niego, z chęcią przyjął propo-
zycję towarzyszenia księdzu 
Kołłątajowi do Warszawy na 
czas zimy. Nie było tam mowy 
o jakowej zapłacie, żaden inte-
res materialny nie powodował 
ojcem, a jedynie życzliwość. 
Szymański, pozbawiony se-
kretarii akademickiej, wrócił 

na przyboczną – kołłątajowską i tak – w początku wrześ-
nia tegoż r. 1811 – karetą, furmanem krowoderskim, wy-
ruszyli w podróż.

Szymański był wesołego humor[u], ojcu nie zbywało 
na fantazji, więc jecha[li] z wielką przyjemnością. Szy-
mański – rad, że się usunął od napuszystego Sierakow-
skiego – nie troszczył się, jak się dalej z nim Akademii 
powodzić będzie. Jakkolwiek światły i pełen dobrych chę-
ci, był tylko czasowo interesem do niej przyklejony; gdy 
przeciwnie, mój ojciec, jej [wycho]waniec, jej syn pra-
wy, bolał nad nieobecnością, w przyszłości nie dopatry-
wał się rozwinięcia naukowości w tym kierunku, iżby ta 
kształci[ła] młódź polską do prawdziwego celu.

Rynek w Krakowie przed 1836 r. – M. Zaleski – MHK

Krakowskie Przedmieście w Warszawie – Z. Vogiel
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(...) Ojciec odjechał żegnany przez matkę, nas, braci 
i siostry, bo to wtedy jakoś, czy Warszawa dalej była od 
Krakowa, czy serca ludzkie inaczej biły, dość, że teraz ani 
obaczy tak się rozstających ludzi.

Powiadał ojciec, że jechano – jak to mówią – rzemien-
nym dyszlem, to wstępując po drodze, to nawet zbaczając 
z niej do znajomych i przyjaciół księdza Kołłątaja. Podróż 
była miła, jedynie częste ulewne deszcze i grzmoty, choć 
to we wrześniu, niepokoiły podróżnych.

Rok 1812
(...) nadeszła wiosna 1812 roku, który po[tem] stał się 

pamiętnym na długie w[ieki]. Zeszłoroczne zaćmienie za-
powiedziało w[ojnę], 
a wojnę straszną , któ-
ra całą zatrzęsła [Eu-
ropą]. W Polsce całej 
obudziły się nadzieje 
z[większe]nia zwro-
tem krajów zabra-
nych przez R[osję], 
co na to wychodzi, 
że gdy już część zys[ków] od Prus, część od Austrii, to 
złoży się cało[ść] wartająca nazwiska Królestwa, które 
też niezawodnie z Księstwa Warszawskiego Napoleon 
W[ielki] utworzy, wracając Polakom dawną ich dziedzi-
nę – bo cóż się oprze potędze Napoleona Wielkiego! 

Całe Księstwo Warszawskie było w ruchu. Wojsko daw-
ne mustrowano, nowe pułki tworzono, korpusy francuskie 
gotowe były do marszu. Można sobie wyobrazić, jaki duch 
panował w Warszawie! (...) cieszono się złotą przyszłością.

Ojciec pisywał do matki, listy jego musiały być intere-
sujące, kiedy wujowie chciwie je czytywali, bywały tam 
różne, jak mi wiadomo, nowości wielkiego świata, bywały 
domysły polityczne, a znosili to wszystko nawiedzający 
w chorobie księdza Kołłątaja, który, leżąc w łóżku, jako 
jedyną pociechę miał dowody te życzliwości przyjaciół. 
Wiele osób wspominał ojciec z liczby poufałych Kołłątaja, 
a codziennie bywali na wieczór jenerał Zajączek, Andrzej 
Horodyski, Kossecki i ci utrzymywali go w dobrym hu-
morze; zabawiali się grą w ćwika czy kiksa (dawne gry 
w karty) małą bardzo stawką, wesoło płynęły chwile.

W lutym jednak pisał ojciec, że ksiądz Kołłątaj jest na 
złej drodze i że czuje niepodobieństwo zwrócenia choroby 
tak dalece, iż co dzień obawy o jego życie mnożą się. Aż 
wreszcie zmarł 28 lutego, a po zgonie jego wspólnie z Szy-
mańskim sprawiwszy mu pogrzeb skromny, jak nakazał, 
wrócił do Krakowa w początku marca. (...) Przywiózł sobie 
w upominku od księdza Kołłątaja złotą tabakierę fi oletowo 
emaliowaną, a o czym dopiero później dowiedziałem się, 
przekazał ojcu Kołłątaj 3 000 złp., jakie mu z Raciborowic 
puszczonych w dzierżawę, a jego dóbr prestimonialnych 
kapitulnych krakowskich przyznano.

(...) Ksiądz Kołłątaj zmarł w Warszawie na Starym 
Mieście, gdzie od przyjazdu w r. z. ciągle mieszkał. Testa-

mentem zapisał Szymańskiemu wszystkie swe rękopisma, 
prócz tego sumę, na której pewność, dozwolił mu objąć 
w dzierżawę Michałowice, aż póki synowiec Eustachy 
Kołłątaj takowej by mu nie wypłacił.

(...) wrócił z Warszawy S[zy]mański, załatwiwszy po 
księdzu Kołłątaju, [co] było do załatwienia, jął się swe-
go własnego interesu. A że księdzu Kołłątajowi król saski 
kazał oddać jego dobra, a Michałowice będące w dzierża-
wie Józefa Trojanowskiego, właśn[ie] z niej wychodziły, 
Szymański po dopełnien[iu] przejść prawnych z Eusta-
chym Kołłąta[jem], synowcem podkanclerzego, wziął je 
w zastaw[ną] dzierżawę na lat sześć, dopóki by mu zapi-
sanej sumy nie wypłacono.

(...) Co do Ignacego Makowskiego (...) – Na odgłos oj-
czyzny w 1809 r. wraz z kilkunastu dob[rze] myślącej 
młodzieży z Wołynia, przedostał [się do] wojsk Księstwa 
Warszawskiego zajmujący[ch[ Galicję i wstąpił w szeregi 
walecznych. Jednak dla braku zdrowia zniewolony [był] 
wziąść dymisję, w czym dopomógł mu rodzony wuj jego, 
Józef Trojanowski, Wołynianin od lat kilku pod Krako-
wem osiadły. Ten bowiem Trojanowski, od rządu au-
striackiego wziął w dzierżawę wieś Michałowice zabraną 
Kołłątajowi. Trojanowski siostrzeńca Makowskiego, spro-
wadził do siebie, a że Michałowice graniczą z Wilczko-
wicami i Masłomiącą, które były Ki� lów własne, a ci – 
równie jak Trojanowski – byli Wołynianie i dawniej 
się znając żyli po sąsiedzku, więc onegoż Makowskiego 
z Ki� lami zapoznawszy, gdy ci nie lubili gospodarstwem 
się zajmować, zalecił na rządcę. Tak tedy rok niespełna 
służąc w wojsku, osiadł na gospodarce, zabiegając i nad-
skakując Ki� lom, bo mu się tam dobrze działo. [O Ki� -
lach – więcej w „Naddłubniańskich Pejzażach” Nr 3–4 
(23–24)/2009]

(...) Ruch wojenny miotał całą Europą. (...) Od wi[osny] 
znów wszystko służyło wojskowości, ws[zyscy] jakoby 
żołnierzami byli. Szymański z M[icha]łowic wyprawiał 
chłopów do Modlina 
(...) pono na pół roku, 
do sypania szańców, 
bo wtedy z woli Na-
poleona Modl[in] na 
twierdzę przysposa-
biano, i tak z każd[ej] 
wsi wędrowali robot-
nicy, dostawiano ko-
nie do dział, pod jazdę, dawano liwerunki (w Polsce od 
1790–1869, podatek na utrzymanie wojska), bez koń-
ca było różnych dostaw, tak iż z biedą przyszło obsiać 
pola. (...)

(...) W Michałowicach dwór był po staremu folwar-
cznym krojem zbudowany. Szymański go oporządził; po 
jednej stronie sieni były ma[łe] dwa pokoiczki i te zajmo-
wali moi r[odzice], zaś po drugiej stronie sieni, na lewo, 
była stancja i przy niej komora (tu się mieścił sam gospo-
darz), poza tym była duża izba, piekarnią zwana, w tej 

Napoleon Bonaparte

Twierdza Modlin – kaponiera 
przy Bramie Napoleona
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Akta Specialia Kommissyi Woiewództwa Krakowskiego tyczące się Dzierżawy Dóbr Michałowice

DELEGACYA ADMISTRACYINA W ZASTĘPSTWIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO
Wzywa się ninieyszym Kommissyą Woiewództwa Krakowskiego, aby załączone powołanie W[ielmożnego]  Troianowskiego byłego Dzier-

żawcy dóbr Michałowice, onemu doręczyć iak nayspieszniey, komu przynależy zaleciła i akt wręczenia, dla urzędowego użytku Delegacyi 
Administracyiney nadesłała. -

                                                                             Działo się w Warszawie dnia 27. Września 1817 r.
                                                                                                                                 (Podpisał) – Wybicki

Dopisek: Expedycya W[ielmożnemu] Troianowskiemu doręczona i Rewers uzyskany, a tu dołączony. 

Kraków dnia 4.Listopada 1817.
                                                                                                                               (Podpisał) - Sudorski

Działo się w Warszawie w Domu Weisa przy Ulicy Leszno na Sessyi Dnia 6-o Miesiąca Grudnia 1817 R-u.
W imieniu Nayiasznieyszego Alexandra I-o Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego etc., etc., etc., Delegacya Administracyina w zastęp-

stwie Rady Stanu Królestwa Polskiego,
do rozstrzygnięcia Sporów Administracyinych mocą ostateczney Instancyi, Uchawałą Namiestnika Królewskiego z dnia 20-o Lutego 1816 

roku ustanowioną. W sprawie Skarbu publicznego, przez Dyrekcyą G-ną Dóbr Rządowych z iedney, i Urodz[onym] Józefem Troianowskim 
byłym Dzierżawcą Dóbr Narodowych Michałowice i Xiążniczki, w Woiewództwie i Powiecie Krakowskim sytuowanych przez Torosiewicza 
Pełnomocnika z drugiey strony, do Delegacyi Administracyiney wprowadzoney, po otrzymanych od Stron Obydwóch Pismach obrończych, 
gdy się Delegacya przekonała. Że iuż Rzecz o którą Spór między Stronami idzie, dokładnie wyiaśnioną została, do ostatecznego w niej 
zawyrokowania porządkiem przedmiotów przystąpiła. A nayprzód znalazłszy Spór główny wynikły z powodu, iż gdy Dobra Michałowice 
i Xiążniczki przez Urodz[onego] Troianowskiego sposobem Licytacyi w sześcioletnią Dzierżawę od 13 czerwca [1]806 do dnia tegoż [1]812 
wzięte, przez tegoż w Maiu [1]810 roku z przyczyny ewaluacyi Rat dzierżawnych bankoceltowych na dobrą Monetę puszczone, przez nową 
Licytacyą Urodz[onemu] Ki� el wydzierżawione a przez Dekret Królewski z dnia 24 Października [1] 810 JWJ Xiędzu Kołątaiowi, iako 
presimonialne(prestymonium – majątek kapituły) wrócone zostały, tak Skarb publiczny w pretensyach swoich z niedotrzymania  Kontraktu 
i należytości dzierżawnych, iako też i Sukcessorowie J.X. Kołataia, z przyczyny umnieyszenia dochodów przez zniszczenie Dóbr z iedney 
Strony, po kilkuletnim żądaniu i oczekiwaniu Obrachunku przystąpili byli na szrodek Kompromisyarskiey Ugody, i w 1814 roku urzędownie 
do takowey podług brzemienia Protokułu za Sądowej Ugody, na mocy Reskryptów Prefekta Departamentu Krakowskiego z dn. 16 Listopada 
[1]814  Nr 133.738. przez Miroszewskiego Komisarza Prefekturalnego w przeciągu czasu od 5 Grudnia [1]814 do 31 Stycznia[1]915 spo-
rządzonego przystąpili.

Tu następuje drobiazgowy opis prowadzenia fi nansów, dotyczących dzierżawionych dóbr– Michałowice i Książniczki – przez Trojanow-
skiego. Dalej czytamy:

(...) Dobra te Dekretem Królewskim 24 Października [1]810 J.X Kołątaiowi zwrócone były, i nowy ich Dzierżawca Ki� el z nich ustąpić 
był przymuszonym, pomimo nawet Kontraktu, który z Skarbem zawarł.

Do kogoż więc Dobra należały, do tego i użytki i ziemia.
(...) Obowiązany iest Troianowski zapłacić Skarbowi (...) Złotych Polskich Tysiąc sześćset trzydzieści dziewięć, groszy dwa i puł Mocą 

ninieyszego ostatecznego Wyroku.

 (Cytując fragmenty niniejszego pisma, przechowywanego w Arch. Państwowym w Kielcach, zachowano jego oryginalną składnię i ortografi ę)

Przedstawiony na rysunku dwór i jego plan, opracowano w oparciu o historycz-
ne wzory dworów, występujących na obszarze Polski południowej, a ściślej – na 
obszarze wsi kieleckich czy sandomierskich. Rozważając ten temat, szczególną 
uwagę poświęcono dworowi z Suchedniowa czy plebanii z Gorlic, ponieważ 
opis dworu „ongiś należącego do H. Kołłątaja” wskazuje na jego podobieństwo 
do ww. obiektów. Układ poszczególnych pomieszczeń nawiązuje do zachowa-
nych opisów i wspomnień osób, które miały okazję znać omawiany dwór. Opisy 
zawierają co prawda pewne nieścisłości i elementy sporne – w wyniku czego 
interpretacja autora może odbiegać nieco od historycznej prawdy – niemniej jed-
nak, tradycje budowlane panujące na tych obszarach, pozwalają w przybliżony 
sposób przedstawić rozwiązania funkcjonalne pomieszczeń i wygląd zewnętrz-
ny dworu.

Opis (przypuszczalny) pomieszczeń:
1. Sień – „w niej kuchnia i komin dobry, i w kącie komin murowany”
2. „Izba biała wielka, […] 3 okna szklane, niedobra, ławy w koło [ …] piec dobry 

polewany, stół lipowy wielki..”
3. „…Z tej izby ( białej ) komnatka, u niej drzwi na zawiasach żelaznych […] szkla-

ne okno i komin murowany.”
4. „Z tej komnatki jest komórka potrzebna, w niej drzwi na zawiasach…”
5. Komórka 
6. „wychodząc z tej sieni, jest w bok stajnia, do niej drzwi na zawiasach żelaznych 

a w niej żłób i drabiny…”
7. „Z (tej ) stajni jest komórka wedle izby, w niej drzwi na zawiasach …” (5)?

„… nad tą komórką jest komóreczka, u niej drzwi na biegunie…”
8. „…Z tej stajni są drzwi na zawiasach [ …] (do izby gdzie) dwa okna niedobre, 

tylko ich po połowicy, piec polewany dobry, ławy do połowice…”
 „z tej izdebki jest komórka (5), u niej drzwi na zawiasach, z wrzeciądzem żela-

znym…”
9. …Po drugiej stronie sieni, na lewo, była stancja i przy niej komora…”

Tekst i rysunki 
Barbara Nowak
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kuchnia i czeladź, dla szczupłości zaś miejsca spiżarnia 
była pod strychem. Budowle inne były mizerne, a drzewa 
w sadzie mało co.

Rzadko też było widzieć wtedy porządnie zabudowane 
i utrzymane dobra, dawne okazałości niszczały po mia-
stach, a cóż dopiero na wsiach. Wojenne czasy nie sprzy-
jają uporządkowaniom i upiększeniom, lat dwadzieścia 
blisko, ciągle Polska była w wojnie lub pod jej naciskiem. 
Austriackie rządy niewiele dobrego jej zrządziły; pa-
nował też jakiś duch nie powiem zwątpienia, ale ciągłej 
wątpliwości co do bytu narodowego. Magnaci, szlachta 
bogatsza i uboższa, wyczekiwali czegoś, co według ich 
wyobrażeń spełnić się miało, a wyczekiwali z założony-
mi rękami, oglądając się wkoło siebie; nie robili nakładów 
na gospodarstwo albo dla niepewnej przyszłości, albo dla 
niedostatku. Rolnictwo prawdziwie przechodziło jakowąś 
smutną tymczasowość, kto miał zachyłek, inwentarz jaki 
taki, a zasiał pola wszystkie, miał się za szczęśliwego. (...) 
Polacy pragnęli stalszej posady, od 1807 żyli nadziejami, 
gotowi wszystko poświęcić, aby tylko odzyskać swą naro-
dowość.

Otóż w tym roku zdało im się, iż czytają w księdze 
przeznaczeń, jakoby naród dość już za zbytki odpoku-
tował, a Bóg odrodzić mu się dozwolił. Do Michałowic 
z każdej poczty konny posłaniec przywoził gazety. Jak one 
musiały być zajmujące, kiedy nawet w sierpniu, w czasie 
ciężkiej choroby matki, ojciec z Szymańskim za pierwszą 
mieli sprawę co tchu je przeczytać, a potem kombinować 
wypadki, czynić wnioski (...). Wielbili geniusz wojenny 
Napoleona, pewni byli, że wyjdzie tryumfatorem (...).

W latach 1812–1818 ekonomem w Michałowicach 
(wcześniej w Kostrzu, później w Łyszkowicach) był Ka-

zimierz Brzeziński, pochodzący z Rawskiego, syn konfe-
derata barskiego, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. 
W 1820 wstąpił do zakonu bernardynów i jako brat Mo-
dest był kwestarzem (przyp. red.).

(...) Był to szlachcic – jak to mówią – starej daty, a szlach-
cic wychowany na zagrodzie, w którego krwi nie postała 
ani kropla krwi z zagranicznego trunku, ani w jego duszy 
nie mignęła myśl cudzoziemska. Od pacierza do pacierza 
w dzień pracował koło roli, w nocy chrapał, jakby na dobre 
zdrowie chciał zarobić. Niemców nienawidził.

Rok 1818
(...) Na Wielkanoc byłem w Michałowicach. Szymań-

ski z Miechowa przyjechał na umówiony zjazd z p. Eu-
stachym Kołłątajem z Wiśniowej, który, według umowy 
zrobionej o odstąpienie Michałowic, wypłacił Szymań-
skiemu za to tysiąc czy więcej dukatów w złocie ho-
lenderskim; byłem obecny kiedy ważyli owe złoto. Od 
św. Jana tedy Szymański zobowiązał się Michałowice 
Kołłątajowi oddać, jakoż oddał. Pana Dionizego Koł-
łątaja, ich pokrewnego, znałem już dawniej. Skoro się 
Szymański wyniósł, Michałowice wzięła pani Krasicka 
Kołłątajówna z domu, a pan Dionizy przy niej mieszkał 
jako doradca i pomoc w gospodarstwie, a pono i pociecha 
serca. Bo o tym głośno było, że go ta kuzynka miłuje, 
a zaś nie byli w zbyt bliskim pokrewieństwie, bo on im 
choć powinowaty, to tak daleki, że najbliższy z nazwiska. 
Zawsze był dziarski i przystojny. Po śmierci pani Krasi-
ckiej, która jemu Michałowice legowała, tam żyje krzep-
ki, aniby kto po nim poznał, że z górą siedemdziesiątkę 
ma. Pokój, w którym umarła Krasicka, zamknął i jako 
kaplicy strzeże. (.....)

W KSIĘDZE ZEYŚCIÓW w parafi i więcławickiej znajdujemy:

Rok 1833, str. 113, Akt.16: (dotyczy starszego z braci Hugo-
na Kołłątaja – Jana; przyp. red.)

Działo się w Parafi i Więcławice dnia dwudziestego drugiego 
Lutego tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku, o godzinie ósmej 
zrana stawili się Jan Kanty Kośnik lat pięćdziesiąt cztery półrolnik 
i Maciey Sienko lat sześćdziesiąt pięć Zagrodnik z Michałowic ma-
iący sąsiedzi i oświadczyli iż w Michałowicach pod Nr pierwszym 
w dniu wczorajszym o godzinie dwunastej wpołudnie umarł P. JW. 
Jan Hrabia Stumberg Kołłontay Starosta Serbinowski Orderu 
św. Stanisława Kawaler lat Dziewięćdziesiąt pięć lat maiący syn. 
ś.p. Antoniego i Maryanny z Mierzyńskich Kołłontaiów urodzony 
na Wołyniu w Dederkałach wdowiec po zeyściu Józefy z Karwickich 
mażonki w Grzybowie. Po przekonaniu się naocznym a zeyściu Koł-
łontaya Akt ten stawającym świadkom przeczytany a gdy pisać nie 
umieli przez nas podpisany został.

X. Jan Dyga – P. P. W. 
(proboszcz lub pleban parafi i Więcławice – przyp. red.)

Rok 1852, str. 154, Akt. 41: (dotyczy bratanicy Hugona Koł-
łątaja – córki Jana; przyp. red.)

Działo się w Więcławicach dnia czwartego Grudnia Tysiąc ośmset 
pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie drugiey popołudniu, stawi-
li się Wielmorzny Dyonizy Kołontaj lat sześćdziesiąt (pięć) liczący 
Kuzyn Zmarłej zamięszkały w Michałowicach tudzież Józef Florkie-

wicz liczący lat pięćdziesiąt siedem Ekonom Zamięszkały w Micha-
łowicach i oświadczyli Nam, że w Michałowicach dnia wczorajszego 
o godzinie dziewiątej w Wieczór pod Numerem pierwszym zmarła 
Marya Krasicka lat siedemdziesiąt siedem licząca Wdowa dzie-
dziczka dóbr Michałowice córka Jana Kołontaja Starosty Serbi-
nowskiego i Józefy; – Po przekonaniu się naocznym o Zeyściu Maryi 
Krasickiey Akt ten stawającym i świadkom przeczytany wraz ztemiż 
podpisany został.

Ks. Wędrychowski – pleban

Rok 1863, str. 78, Akt. 28: (dotyczy prawdopodobnie natu-
ralnego syna Hugona Kołłątaja – czyt. poniżej, przyp. red.)

Działo się we wsi Więcławicach dnia szóstego Sierpnia tysiąc 
ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie dziesiątej rano 
stawili się: Konstanty Berezowski Wójt Gminy Michałowice lat 
trzydzieści trzy i Wawrzeniec Zieliński lokaj zmarłego lat pięćdzie-
siąt liczących obadwaj w Michałowicach zamieszkali i oświadczyli iż 
na dniu piątym bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej rano 
umarł Dyonizy Kołłątaj Dziedzic wsi Michałowice, syn nie-
wiadomych z imienia rodziców, lat siedmdziesiąt sześć maiący. – Po 
przekonaniu się naocznym o zejściu Dyonizego Kołłątaj(a); Akt ten 
stawającym przeczytany a gdy pisać drugi świadek nieumie, przez 
Nas i pierwszego świadka podpisany został.-

 Ks. Leopold Dobrzański – Prob. Więcł.
 Konstanty Berezowski – świadek
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Michałowice dnia 16 maja [1]818

Jan Kołłontaj Dziedzic wsi Michałowice w Powiecie Miechowskim przed-
stawia W[ielmożnego] Wincentego Ziębowskiego na Z[astępcę] Wóyta Gmi-
ny Michałowice, iako iuż poprzednio przez byłego J[aśnie] W[ielmożnego] 
Prefekta na Wóyta Gminy Poiałowce nominowanego (Pojałowice – wieś 
obecnie w gm. Miechów – przyp. red.). 

Do Komissyi Woyewódzkiey Woyewództwa Krakowskiego.
Podpisany Dziedzic wsi Michałowic, pragnąc nayusilniey, aby wszelkie 

rozkazy Rządowe (...) zachowanemi były, gdy iuż sam wiekiem obciążony y 
potrzebami częstego wyieżdżania znaglony nie iest w stanie tego obowiąz-
ku wypełniać – przeto na zastępcę Wóyta J[aśnie] P[ana] Wincentego Zię-
bowskiego iako iuż Sprawuiącego ten Urząd przez 9 lat w Gminie Poiałowi-
cach, stosownie do otrzymaney tu załączoney Nominacyi przedstawiam, ile 
W[ielmożny] Kalinka były Prefekt P-tu Miechowskiego naychlubniey Temuż 
udziela zalety o łaskawe nayrychleysze (...) rzeczonego Zanominowanie upra-
szam.

Piszący te słowa miał wówczas 80 lat. Prośbę jego spełnio-
no – uznawszy, że Jan Kołłontaj sam obowiązków Wóyta sprawować 
niemoże – i J. W. Wincenty Ziębowski otrzymał zaraz nominację na 
wójta gm. Michałowice. Należy pamiętać, że wówczas gminy były 
jednowioskowe, a funkcję wójtów sprawowali w nich najczęściej 
właściciele tych dóbr.

(...) Obowiązkiem będzie Wóyta wszystko to z naywiększą pilnością i do-
kładnością, co Mu przepisy (...) Dekretu Nayaśnieyszego Pana z dnia 23. 
Lutego 1809 wskazuią: – Spodziewa się Prefekt, iż nominowany Wóyt przez 
(...) dopełnienie poruczonych Mu obowiązków, starać się będzie dla Dobra 
Publicznego, położoney w nim Ufności godnie odpowiedzieć.

W Miechowie, Dnia 14/31 M-ca Marca 1844,

Naczelnik Powiatu Miechowskiego, na Reskrypt – Dnia 16/28 Czerwca 
r. [1]841- Wydziału Administracyjnego, przedstawia J[aśnie] P[ana] Dyo-
nizego Kołontaja na Z[astepcę] Wójta Gminy Michałowice.

Do Rządu Gubernialnego Kieleckiego:
Powodowany przedłożeniem Dziedziczki Dóbr Michałowice, Naczelnik 

Powiatu ma honor upraszać Rządu Gubernialnego, aby upoważnienie do 
sprawowania Urzędu Wójta Gminy Michałowice J[aśnie] P[anu] Dyonio-
zemu Kołontajowi udzielić i nadesłać raczył.

Do Naczelnika Wojennego Guberni Kieleckiej, co do Wójta gm. Micha-
łowice.

Naczelnik P-tu Miechowskiego pod dniem 19/30 Marca r.b. (1844) (...), 
przedstawia na Zastępcę Wójta Gminy Michałowice Dyonizego Kołontaja 
przed wydaniem Temuż upoważnienia na Z[astępcę] W[ójta] Gminy rze-
czonej, ma honor prosić J[aśnie] W[ielmożnego] Naczelnika Wojennego 
o udzielenie opinii czyli pod tym względem nie zachodzą iakie przeszkody 
w przedstawieniu, że Tenże przysięgę homagialną (na wierność) wykonał, 
że w Gminie stale mieszka i że do sprawowania obowiązków posiada odpo-
wiednie zdolności, za tem R.G. poleca Naczelnikowi, aby tej niedokładności 
przedstawienia uzupełnił, i na przyszłość bez domieszczenia wiadomości 
o kwalifi kacyi Osoby na Z[astepce] W[ójta] Gminy podanej, przedstawienia 
do R[ządu] G[ubernialnego] nie czynił, inaczej takowa bezskutku na koszt 
winnego (...) będzie.

Naczelnik Guberni Kieleckiej, (...) 21maja / 12 czerwca 1844 r; M. Kielce

Do Rządu Gubernialnego Kieleckiego:

W odpowiedzi na odezwę Rządu Gubernialnego z dn. 3/15 Maja r.b. (...), 

KOŁŁĄTAJOWIE WÓJTAMI  W MICHAŁOWICACH
mam zaszczyt oświadczyć: że jakkolwiek Dyonizy Kołontaj udziału (...) w Kró-
lestwie Polskim rokoszu żadnego niemiał, prowadzenia się tak pod względem 
politycznym, jako też i moralnym iest dobrego, gdy iednak dla słabości wzro-
ku, sam odmawia przyięcia na siebie obowiązków Wóyta Gminy Michałowice, 
przeto należne upoważnienie, do sprawowania tychże obowiązków, udzielonem 
Mu być niemoże.

(podpisał) W obowiązkach Naczelnika Woiennego
Pułkownik Białoskórski.

Rząd Gubernialny Kielecki – dn. 31 M-ca Sierpnia 1844, przypomina Na-
czelnikowi Powiatu po raz pierwszy wykonanie polecenia z dnia 30 Czerwca / 12 
Sierpnia r.1844 (...), w przedmiocie przedstawienia na Z[astepcę] W[ójta] Gmi-
ny Michałowice innej osoby w miejsce Kołontaja dla słabości wzroku obowiąz-
ków rzeczonej Gminy przyjąć niemogącego z zastrzeżeniem skutku w dniach 
15 pod karą Złp. 

W Kielcach dnia 5/17 M-ca Września rok 1844. 
Do Naczelnika Miechowa – Wznowić za dni 14.

Do Rządu Gubernialnego Radomskiego; 26 czerwca / 8 Lipca 1861,

Z Urzędu – przedstawia na zastępce Wójta Gminy Michałowice 
W[ielmożnego] Berezowskiego Konstantego,

Naczelnika Powiatu Miechowskiego Rapport:
W[ielmożny] Dyonizy Kołątaj Dziedzic i Wójt Gminy Michałowice 

przedstawił na zastępcę Wójta Gminy Michałowice, do której Gmina Wola 
Zacharyaszowska wcieloną została P[ana] Konstantego Berezowskiego.

Naczelnik Powiatu nie mając z swej strony przeciw temu, dołączaiąc de-
klaracyą Dziedzica, a niemniej wszelkie P[ana] Berezowskiego dowody Kwali-
fi kacyine, ma honor prosić Rządu Gubernialnego, aby stosowne upoważnienie 
udzielić mu raczył nadmieniając, że W[ielmożny] Kołątaj Dziedzic przyznany 
aktualnem Wójtem wezwany o złożenie Dowodów i takowe oddzielnie przed-
stawione mi będą.

Podpisali – Naczelnik Powiatu i Sekretarz (podpisy nieczytelne)

Wydział – Sekcya Administracyi w Radomiu. d. 12/24 Lipca 1861;

Do W-o Pułkownika Dzięgielowskiego, Naczelnika 3 Oddział III Okręgu 
Korpusu Żandarmerii:

Przy załączeniu dowodów kwalifi kacyjnych (...) przedstawionych przed 
udzieleniem Konstantemu Berezowskiemu upoważnienia do sprawowania 
zastępczo obowiązków Wójtowskich w Gminie Michałowice, ma zaszczyt 
uprzejmie prosić w-o Pułkownika o udzielenie opinii (...) czyli pod wzglę-
dem politycznym nie będą zachodzić jakowe przeszkody. 

Wydział – Sekcya Administracyi w Radomiu 1 – Września 1861;

Do W-o Naczelnika P-u Miechowskiego;

W związku z raportem – przy którem złożył podanie p. Kołłątaj Dziedzic 
dóbr Michałowice o upoważnienie do sprawowania zastępczo obowiązków 
Wójtowskich w tej Gminie p. Konstantego Berezowskiego (...), nieznalaz-
łszy ku temu przeszkody upoważnia[się] nieniejszem p. Berezowskiego do 
sprawowania zastępczo obowiązków Wójta Gminy Michałowice na odpo-
wiedzialność Dziedzica (...). Ponieważ zaś p. Kołłontaj jako Dziedzic winien 
być zarazem Wójtem Gminy – przeto wezwano go aby dowody kwalifi kacyj-
ne do wyjednania mu nominacyi złożył – bowiem wyjazdy jego za granice 
na kuracyi jak w podaniu swoim przywodzi – wcale na przeszkodzie ku temu 
nie stoją, skoro w Gminie jego będzie miał upoważnionego przez Rząd za-
stępcę.

Dowody p. Berezowskiego zwracam.
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Żadne ogólnie dostępne źródła nie zawierają in-
formacji, jakoby bracia Kołłątajowie posiadać mieli 
siostrę. Dlaczego więc w dopisku na odwrociu ry-
sunku znalazło się słowo „siostrzan” (siostrzeniec 
czyli syn siostry), skoro nazwisko portretowane-
go – brzmi „Kołontaj”, w tym przypadku będą-
ce przecież nazwiskiem panieńskim domniemanej 
matki ?

Dlaczego w „Akcie zeyścia” zapisano: syn – „ro-
dziców nieznanych z imienia”? Trudno sobie wyob-
razić, by w tej wykształconej rodzinie, raptem pojawił 
się „bliższy jedynie z nazwiska, daleki krewny” zni-
kąd i został przez tę rodzinę – w trudnych czasach – 
tak znakomicie urządzony: „pułkownik, dziedzic 
i wieloletni wójt Michałowic, wyjeżdżający na kura-
cję (zapewne wzroku) za granicę.

Jego nazwiska nie odnaleziono w zachowanych 
spisach wojsk Księstwa Warszawskiego ani Kraku-
sów – nie był też nominowany do żadnych nagród 
wojskowych. Prawdopodobnie tytuł „pułkownika” 
przylgnął do niego „honorowo” ...tak się po prostu 
mówiło i już...

Budzi się więc podejrzenie o celowe ukrywanie 
przez rodzinę (i pewnie także przez samego zainte-
resowanego) prawdy o jego pochodzeniu. Jakiemu 
celowi służyć miał ten kamufl aż? Skoro nie potom-
kiem siostry – to może był naturalnym synem które-
goś z braci Kołłątajów – Jana?, Rafała? czy też Hugo-
na? – któremu ujawnienie tej okoliczności, zapewne 
nie pomogłoby w świetnie rozwĳ ającej się karierze, 
wciąż zagrożonej przez wielu przeciwników i wro-
gów.

Dyonizy Kołontaj b. Pułkownik Wojsk polskich Dziedzic Michałowic – mal. Józef Brodowski. Na odwrocie rysunku: P. Dyonizy Kołontaj Siostrzan 
Śp. Hugona Kołontaja b. Kapitan Krakusów czy W[ielkiego] X[ięstwea] Warszawskiego w Końcu (?) Półkownik. Portret Dyonizego Kołontaja.

Portret ten, autorstwa Józefa Brodowskiego, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Kim był Dyonizy Kołontaj?

Niektóre, zachowane w archiwach krakowskich 
źródła, wspominają o jakiejś „kuzynce” adoptowa-
nej przez Jana Kołłątaja – w owych czasach, kuzynki 
nazywano potocznie „siostrami” .

W jakim celu Jan dokonał tego aktu? Adopcja po-
ciągała za sobą nadanie własnego nazwiska osobie 
adoptowanej. Czyżby była ona matką Dionizego, po 
której nazwisko odziedziczył... i czy tylko po niej?

W Krzyżanowicach, w kościele wzniesionym 
przez Hugona Kołłątaja (w latach 1786–1789), któ-
ry objął tu probostwo (od 1784) – przyjęty przez 
parafi an niechętnie z powodu „małej pobożności 
krakowskiego kanonika” – znajdują się trzy pokaź-
nych rozmiarów obrazy, autorstwa Fr. Smuglewi-
cza – przyjaciela i bliskiego współpracownika Hu-
gona. Największy, centralny – Deus Creatus (Bóg 
stwarzający ) – ukazuje Adama, pierwszego czło-
wieka, którego oblicze, to twarz H. Kołłątaja (miał 
wówczas 37 lat). Drugi obraz – Deus docents (Bóg 
nauczający), przedstawia Jezusa głoszącego nauki 
oraz grupkę otaczających Go słuchaczy, wśród któ-
rych również rozpoznajemy H. Kołłątaja, ale także 
(na pierwszym planie w prawym dolnym rogu) 
młodą kobietę o podobnych rysach (zwaną siostrą 
Kołłątaja), z małym dzieckiem na kolanach (z lewej 
zaś strony przedstawienia, widać wychylającą się 
twarz autora malowidła, Fr. Smuglewicza). Poza 
podobieństwem „rodzinnym”, grupę tę wyróżnia 
jaśniejsza niż u pozostałych (poza Chrystusem), 
karnacja skóry. Rodzi się więc pytanie – co malarz 
chciał zasugerować, łącząc ze sobą w taki sposób, 
wymienione osoby?
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W ukochanych przez Kołłątaja Krzesławicach (od 
1788 r.), w tamtejszym dworku, mieszkała jakiś czas 
(jeszcze po konfederacji targowickiej – 1792) matka 
Hugona – Marianna z Mierzyńskich z jego siostrą, 
(czy też z „adoptowaną kuzynką”, która mogłaby 
się okazać „siostrą” z obrazu w krzyżanowickim 
kościele?). 

Kim jest bobas na jej kolanach? Dionizy urodził 
się w 1787 r., a więc w czasie, kiedy Fr. Smuglewicz 
wykonywał wspomniane dzieła dla powstającego 
właśnie kościoła w Krzyżanowicach.

Także w końcowych słowach cytowanego wcześ-
niej „Smutku III” (1796) – pisanego w twierdzy oło-
munieckiej, wyraża H. Kołłątaj obawę o los „nayuko-
chańszego Brata” (słowem tym określano dawniej 
również bliskiego członka wspólnoty rodowej), 
którym mógłby okazać się „Dyonizy”, wówczas 
9-letni chłopiec. W tym samym tekście – nieco wcześ-
niej – czytamy: (Matka) „umierała na ręku równie 
przywiązanych do niej Braci moich” (Jana i Rafała), 
co oznacza, że H. Kołłątaj wiedział, co się z nimi 
dzieje i pytanie – „gdzież on jest?” w odniesieniu do 
„nayukochańszego Brata” – nie może dotyczyć żad-
nego z nich dwóch.

Zestawiając powyższe fakty, nie można oprzeć się 
wrażeniu, że uwieczniony przez J. Brodowskiego – 
na przedstawionym tu portrecie – „Dyonizy Kołon-
taj”, mógł być naturalnym synem Hugona, który do 
posiadania potomka ofi cjalnie przyznać się – nie szko-
dząc swojej pozycji – nie mógł. Być może jednak, po-
stanowił rzecz całą uwiecznić we wzniesionej przez 
siebie świątyni (wotum?), z wyobrażeniem Adama 
(pierwszego mężczyzny kuszonego skutecznie przez 
kobietę ) na obrazie w głównym ołtarzu – posługując 
się talentem malarskim Smuglewicza?

Ciekawe czy zagadka ta znajdzie kiedyś swoje 
rozwiązanie?...

Dla ścisłości informacji, dodać należy, że w trzecim 
spośród wspomnianych obrazów – Deus muneraus 
(Bóg nagradzający), niektórzy interpretatorzy odnaj-
dują podobieństwa do H. Kołłątaja, w osobie przedsta-
wionego tu w srebrnej kapie i mitrze biskupiej na gło-
wie, św. Wojciecha. Taka nominacja zapewne bardzo 
pomogłaby w działalności publicznej krakowskiemu 
kanonikowi, proboszczowi krzyżanowickiej – a także 
wielu innych małopolskich – parafi i.

Patronką parafi i w Krzyżanowicach jest św. Tekla, 
wspierająca m.in. cierpiących na choroby oczu.

 Na podstawie treści przytoczonych wcześniej dokumentów oraz informacji ze stron internetowych parafi i w Krzyżanowicach 
 i Dworu Matejki (a wcześniej H. Kołłątaja) w Krzesławicach. Fotografi e obrazów Fr. Smuglewicza pochodzą 

z książki R. Miączyńskiego – Kościół w Krzyżanowicach – fundacja Hugona Kołłątaja – WNUMK – Toruń 2012.
 – opracowała – Elżbieta Kwaśniewska

Bóg stwarzający Bóg nauczający Bóg nagradzający 

  Na (...) Piasek w Oczach Ludzkich.
Herbata dobrze wymoczona i Miodem osłodzona. Czysty łach namoczywszy Brwi i po 
pod Oczy odwilżać.

                                                                                                                                   Więcławice, 1930 r.
                                                    Z Kroniki parafi i w Więcławicach. Zachowano oryginalną pisownię tekstu.
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Do
RZĄDU GUBERNIALNEGO

RADOMSKIEGO

              Na Reskrypt
 z dnia 1 Września rb N 57880
z Wydziału Administracyjnego 
 Donosi że W Kołłątaj Dyonizy                                NACZELNIKA
         Dziedzic Michałowic                        POWIATU MIECHOWSKIEGO 
    ma już nominacyą Raport.
    na aktualnego wójta Gminy

 W załatwieniu obok wystawionego Reskryptu
 Naczelnik Powiatu ma honor Rządowi Gu -
 bernialnemu donieść, że W Kołłątaj Dyoni -
 zy już ma nominacyą na Aktualnego Wójta
 Gminy przez Komissyą Rządową Spraw We -
 wnętrznych pod dniem 28 Maja 1821 bez
 Numeru udzieloną i dla tego Naczelnik Po -
 wiatu powtórnie Go Rządowi Gubernialne – 
 mu nie przedstawia.

                   No 14 830                                (nieczytelne podpisy urzędników)
dnia 4/16 M-ca Września 1861 roku.
         MIASTO MIECHÓW
           W G. Michałowice

Teksty dokumentów gubernialnych (niestety 
mocno zdekompletowanych) – przepisano, zacho-
wując XIX-wieczną pisownię – z oryginałów, znaj-
dujących się w Archiwum Państwowym w Kiel-
cach.

Oboje JW Państwo Marianna i Dionizy Kołłąta-
jowie, najwyraźniej zaprzyjaźnieni byli z dziedzi-
cami Więcławic – Jordanami, skoro proszono ich 
o podanie do chrztu kolejnych, przychodzących na 
świat w tej w rodzinie dzieci.

Oto (dość wyrywkowe) notatki wydobyte 
z Ksiąg Chrztów i Zeyściów w Więcławicach, do-
tyczące gospodarującej tam rodziny Jordanów:

Z „KSIĘGI CHRZTÓW” parafi i w Więcławicach:

Akt 39. Marianna Bogumiła Zofi a Jordanówna ur. w Więcła-
wicach 29 kwietnia 1827 r., córka W. Wincentego z Zakliczyna 
Jordana dziedzica wsi Więcławice i W. Marianny z Dąbskich lat 
27 mającej.

Chrzestni rodzice – Bogumił (..) doktor medycyny z Bielska i Zo-
fi a Walter z Krakowa.

Akt 1. Mścisław Spytek Kamillus Jordan urodzony dnia 2 stycz-
nia 1833 r. syn W. Jana Jordana lat liczącego 40, dziedzica wsi Więc-
ławice i W. Emilii z Kamińskich lat 30 liczącej.

Chrzestni – Wincenty Mauryk i JW. Hrabina Marianna Kra-
sicka z Michałowic.

Akt 24. Maria Ludwika Jordanówna urodzona dn. 17 mar-
ca 1835 r. – córka w. Jana z Zakliczyna Jordana lat 42 mającego 
i W. Emilii z Kamińskich lat 32 mającej.

Rodzice chrzestni – W. Dionizy Kołłontaj i JW. Marianna 
z Kołłontajów Hrabina Krasicka z Michałowic.

Akt 25. Stefan Gustaw Anntkar (?) Jordan urodzony dn. 13 mar-
ca 1839 r., syn. W. Jana Jordana dziedzica wsi Więcławice lat 45. – 
i Emilii z Kamińskich lat 36 liczacej.

Chrzestni rodzice – W. Władysław Dąbski z Joanną Jordan 
i X. Julian Wędrychowski (proboszcz w Więcławicach) – przyp. red.) 
z Eleonorą Januszkiewicz.

Akt 76. Jan (...) Chwalibóg Gustaw Jordan urodzony dn. 27 grud-
nia 1841 r., syn W. Jana Kantego Jordana dziedzica wsi Więcławice 
lat 48 mającego i W. Emilii z Kamińskich lat 39 liczącej.

Chrzestni rodzice – JW. P. Michał Skorkowski Radca Komitetu 
Towarzystwa Kredytowego i J.W. Maria Krasicka z Michało-
wic.

W „KSIĘDZE ZEYŚCIÓW”:

Akt. 57, pod datą 22 maja 1831 r. zapisano, co świadkowie – 
żołnierze Wojsk Narodowych z Radomia – Jan Kluczkowski (l. 31) 
i Piotr Remczyński (l. 28), oświadczyli: (...) że na dniu siedemna-
stym miesiąca i roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu umarł 
Spytek z Zakliczyna Jordan Dowódca Pułkownik 10’ Pułku Piechoty 
Liniowej Wojsk, przewieziony i pogrzebany na cmentarzu w Więc-
ławicach, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Angelikę z Hrabiów 
Bobrowskich w Krakowie. 

Admirał II Rzplitej – Jerzy Zwierkowski, poszukujący ko-
respondencyjnie w parafi i więcławickiej aktu zgonu Spytka 
Jordana, na kartce pocztowej adresowanej do ks. proboszcza, 
która zachowała się między stronicami ksiąg parafi alnych – 
w roku 1929 napisał m.in.: U Panny Marii w Krakowie jest 
umieszczona marmurowa tablica pamiątkowa z następującym na-
pisem – TU LEŻY MAGDALENA Z SKRZYŃSKICH, HR. BOB-
ROWSKA I CÓRKA JEJ ANIELA JORDANOWA, ŻONA SPYT-
KA JORDANA, PUŁKOWNIKA WOJSK POLSKICH, POLEGŁE-
GO W BITWIE POD KAZIMIERZEM W 1831 R., POCHOWA-
NEGO WE WSI WIĘCŁAWICE W KRÓLESTWIE POLSKIM.

Akt 34. – rok 1837 – umiera Maria Ludwika Jordanówna (l. 2), 
córka Jana Kantego i Emilli z Kamińskich Jordanów.

Akt 49. – roku 1846 – ks. J. Wędrychowski pleban, odnoto-
wał że: dnia drugiego września w Więcławicach w domu pod nu-
merem pierwszym umarł Jan Kanty Jordan, katolik, lat mający 53, 
dziedzic wsi Więcławice – pozostawiając owdowiałą żonę Emilię 
wraz z synami (...).

Akt 85. – rok 1847 – zmarł Spytek Jordan (l. 14) syn Jana 
Kantego i Emilii z Kamińskich Jordanów.

Wykaz zabudowań dworskich i innych, należących do 
majątku Michałowice – ubezpieczonych przez Marię Krasi-
cką w Dyrekcji Ubezpieczeń w roku 1846, do Księgi Głów-
nej wpisanych 8/20 m-ca października 1849 roku.

Wszystkie wymiary (kolejno: długość, szerokość i wy-
sokość) podano w łokciach: łokieć nowopolski – w Króle-
stwie Polskim (1819–1849) = 57,6 cm., łokieć warszawski 
albo staropolski – w I Rzeczypospolitej i po rozbiorach 
do 1919 = 59,6 cm.

J.W. Maryia Krasicka:

 1. Dwór z drzewa pod słomą – 36 – 13 ½ – 5
 2. Folwark z drzewa pod słomą – 31 – 9 ¾ – 4
 3. Ukoły z drzewa pod słomą – 39 – 1 ½ – 4
                                                  – 45 – 7 – 4
 4. Stajnia z drzewa pod słomą – 33 – 1 5/2 – 4 ½ 
 5. Spichrz z drzewa pod słomą – 14 ½ – 11 ½ – 5
 6. Stodoła z chrustu pod słomą – 36- 16 ½ – 4 ½
 7. Stodoły z chrustu pod słomą – 37 – 16 – 4 ½ 
                                                     – 51 – 16 – 4 ½ 
 8. Stodoła z chrustu pod słomą – 28 – 15 – 4
 9. Szopa z chrustu pod słomą – 2 1 – 15 – 4 
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10. Karczma z stajnią z drzewa pod słomą – 51 – 16 – 4 
 Stoi przy schosse Krakowskiey
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Andrzej Kuczkowski – Gajowy
 Chałupa z drzewa pod słomą – 20 – 9 – 4
 – dymna
12. Chlew z drzewa pod słomą – 12 – 4 – 3.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.  Oberża murowana o piętrze pod gontem – 21 – 21 – 12
14.  Stajnia murowana pod gontem – 60 – 21 – 4
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Karczma z drzewa pod słomą – 23 – 10- 4 ½
 – komin murowany.

Summa Zabudowań Dworskich – 1690 r.s.
Ogół wysokości ubezpieczenia – 3820 r.s.

Rok 1837 – Jakub i Ewa z Zagrodzkich Kamieńscy – szewcy 
w Michałowicach;

Rok 1838 – Wojciech i Petronela z Tacików – młynarze 
w Michałowicach;

Rok 1860 – Anna z Chodurów i Wojciech Sołtysiko-
wie – kowale w Michałowicach;

 Anna z Wajrychów i Antoni Brodzeńscy – szynkarze 
w Michałowicach;

Rok 1863 – Wincenty Dobek – dzierżawca propinacji 
w Michałowicach;

Rok 1865 – Jadwiga z Wojciechowskich i Wincenty Dobko-
wie – dzierżawcy propinacji i  posesorzy folwarku w Micha-
łowicach;

– Edward Rybicki – posesor sołtystwa w Michałowicach; 
– Jan Nowak – sołtys w Michałowicach; 
Rok 1866 – Marianna z Wierzyckich (córka Wincentego, 

strażnika – celnika na Komorze – Michałowice) i Mateusz Jan-
kowscy – piwowarzy w Michałowicach;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

posesor – posiadacz, właściciel lub dzierżawca,
szynk – dawniej piwowarnia, knajpa,
propinacja – łac. propinatio – przepĳ ać do kogoś,
propinator – posiadacz dzierżawy na wyszynk napojów 

alkoholowych,
sołtystwo – sołectwo.

We wspomnianych Księgach Zeyściów pojawiają się licznie 
różnego rodzaju określenia, wskazujące na status społeczny 
we wsi, wymienianych osób: służący, parobek, zagrodnik, czyn-
szownik, komornik, półrolnik, chałupnik, włościanin, fornal, ow-
czarz, wolarz, karbowy itd.

Przed karczmą – J. Chełmoński Kurna chata (pod Porozowem)

Na koniec, kilka ciekawostek, utrwalonych w więc-
ławickich księgach zgonów, które są nieocenionym 
źródłem wiedzy o tutejszych mieszkańcach. Wielu, 
spośród wymienionych poniżej, to rodzice dzieci, 
których pochówki stanowiły wówczas ponad poło-
wę wszystkich pogrzebów w parafi i Więcławice. 

Zgłębianie tekstów w ich właściwym brzmieniu, przy zachowaniu ówczesnej pisowni – może sprawić, że 
wyobraźnia łatwiej poniesie nas w odległe czasy epoki Hugona Kołłątaja i jego rodziny.

Napój z gruszek i Wino.
Na ten użytek wybierają się gruszki mające smak słodki korzenny, zdrowe nie nadgniłe – przecina 
się takowe na cztery części i wyrzyna środek, Ziarenka, korzonek i kwiatowe części z wierzchu 
gruszki. Tak przyrządzone gruszki mielą się na na właściwym młynku lub w braku takowego roz-

gniatają się w drewnianym naczyniu. Otrzymaną miazgę wkłada się w czy-
ste kawałki płótna i wyciska w ręcznej prasie lub między dęskami obciążo-
nemi kamieniem – wyciśnięty moszcz zlewa się do fl aszek lub kamionek, 
jakich się używa na (...) lub kwaśną wodę.
Pozatykawszy dobrze butelki, obwiązawszy szpagatem i zalawszy smołą 
by powietrze przystępu nie miało, wkłada się takowe do chłodnej piwnicy, 

gdzie zostawać muszą przez cztery tygodnie. Po upływie tego czasu można na przykład otworzyć 
jedną butelkę lecz ostrożnie, gdyż korek wyskakuje jak strzała a wino szumuje jak szampanskie. 
Ponieważ zaś moszcz gruszkowy zawiera wszystkie nieczystości, które osiadają na spodzie, przy 
nalewaniu więc go do szklanki trzeba takową przechylić, by szumowiny nie wpadły. 
Wino to gruszkowe może całą zimę w piwnicy się przechować a im starsze będzie tem moc-
niejsze.

                                                                                                                                              Więcławice 1865
                                                         Z Kroniki parafi i w Więcławicach. Zachowano oryginalną pisownię tekstu.
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Nie tak dawno, bo niespełna trzy lata temu, ro-
dzina Tochowiczów obchodziła 150. lecie pobytu na 
ziemi michałowickiej. Z tej okazji, dzięki inicjatywie 
wielu członków rodziny, zorganizowano uroczyste 
spotkanie, na którym przypomniano dzieje familii. 

Poruszone zostały zagadnienia pochodzenia, zna-
czenia nazwiska oraz najbardziej znanych postaci 
w długich dziejach rodziny.

Jedna z wersji powiada, że rodzina Tochowiczów 
najprawdopodobniej posiada korzenie ormiańs-
ko-tatarskie. Najstarsza wzmianka dotycząca przod-
ków familii sięga 1670 roku i odnosi się do Kazimie-
rza Tocha. W tym miejscu warto zasygnalizować, 
że nazwisko Tochowicz po raz pierwszy zaistnia-
ło w źródłach w 1759 roku, wcześniej posiadało 
formę Toch. Informacja ta pochodzi z miejscowo-
ści Słomniki, gdzie znajduje się gniazdo rodowe 
Tochów – Tochowiczów. 

Znaczenie nazwiska Tochowicz możemy wytłu-
maczyć następująco:

Tochowicz = Toch + owicz – to tzw. forma odojcow-
ska, popularna w kręgach kultury rusko-litewskiej, 
końcówka – owicz – oznacza przynależność do rdze-
nia (w naszym przypadku do „Tocha”) i najczęściej 
oznacza syna, więc Tochowicz znaczy – syn Tocha.

Znaczenie samego rdzenia – Toch – można wytłu-
maczyć w oparciu o języki wschodnie:

Toch – bej (wódz), porażać, cios (w języku czeczeń-
sko-inguskim)

Tochta vs Tachta – stój, zatrzymaj się (jęz. wschod-
nioturecki)

Nie wiadomo, kiedy rodzina Tochów osiadła 
w Słomnikach i czy przybyła do tej miejscowości 
bezpośrednio z Armenii lub Kipczaku. Wiadomo, 
że pod koniec XVII wieku Słomniki zamieszkiwa-

ZARYS DZIEJÓW RODZINY TOCHOWICZÓW Z MICHAŁOWIC
ne były przez kilka rodzin posiadających to na-
zwisko. 

Rodzina w odległej przeszłości pieczętować się 
miała jedną z odmian herbu Nałęcz. 

Jednakże członkowie rodu trudnili się rolnictwem, 
rzemiosłem, handlem co, jak wiadomo nie było atry-
butem szlachty. Być może, po prostu nie przywią-
zywali wagi do klejnotu szlacheckiego lub nie byli 
posesjonatami. Dziś trudno o jednoznaczną ocenę, 
tym bardziej, że nie zachowały się żadne dokumen-
ty archiwalne, wyjaśniające tę sprawę. Wiadomo na-
tomiast, że wielu członków rodziny Tochowiczów 
w XIX wieku zasiadało w ławie miejskiej Słomnik.

Najprawdopodobniej ród Tochów – Tochowiczów 
począł się od przybyłych na podkrakowskie ziemie 
ormiańskich kupców (mimo, że tradycja rodzinna 
wskazuje na pochodzenie tatarskie). Słomniki były 
miastem królewskim od 1358 r., co oznacza, że nale-
żały do prywatnych dóbr króla, zaś mieszczanie tu-
tejsi posiadali większe, niż w innych miastach przy-
wileje. Położone na ważnych szlakach handlowych 
Słomniki, stanowiły istotny węzeł komunikacyj-
ny – przybywali zatem w te strony liczni kupcy z od-
ległych zakątków kraju, a także z zagranicy. Handlo-
wano – szczególnie w XVI w. – zbożem, solą i wyro-
bami rzemiosła. Wśród przybyszów znajdowali się 
również Ormianie, którzy w tym okresie prowadzili 
wzmożoną działalność handlową na terenie całej 
Rzeczpospolitej. Byli grupą szczególnie uprzywi-
lejowaną przez polskich władców. Posiadali włas-
ny samorząd, rządzili się według własnego prawa, 
zatwierdzonego przez Zygmunta Starego w 1519 r. 
We Lwowie posiadali własne biskupstwo i katedrę, 
pracowali jako tłumacze orientalni na dworze kró-
lewskim, pełniąc zazwyczaj funkcję królewskich po-
słów do Turcji czy Persji. Rozpowszechnili w Polsce 
kontusz i tzw. szablę ormiańską, a także wiele egzo-
tycznych przypraw i pięknych ozdób.

Tak więc, niełatwo pogodzić historyczne i etymolo-
giczne dowody, potwierdzające ormiańskie pochodze-
nie nazwiska Tochowicz, z rodzinnym przekazem o ta-
tarskich korzeniach rodu. Jaki płynie z tego wniosek?

Otóż Ormianie w XVII w. używali w celach 
liturgicznych języka staroarmeńskiego (zw. gra-
bar). W codziennej mowie posługiwali się jednak 

Ormianin w stroju narodowym Tatar z Podlasia Szabla ormiańska – Stefana Batorego
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językiem kipczackim (z rodziny języków tureckich), 
znanym w Polsce jako „tatarka”, używanym także 
przez Tatarów. Tak więc podobieństwo fi zyczne 
Ormian i Tatarów, oraz wspólny język codzienny, 
wpłynęły na kształt rodzinnej legendy.

Biorąc pod uwagę oba wątki, można postawić tezę 
o ormiańsko-tatarskim pochodzeniu przodków. 

Józef Tochowicz s. Marcina z żoną Marianną z Góreckich 
oraz z dwojgiem młodszych dzieci – Bolesławem i Genowefą.

W okolicach Michałowic pierwsi Tochowiczowie 
zaczęli pojawiać się około połowy XIX wieku.

Najpierw była to rodzina Michała i Reginy Tocho-
wiczów, osiadła w rejonie Masłomiącej. Jednakże 
obecnie na terenie gminy Michałowice nie zamiesz-
kują żadni potomkowie tej familii.

Wincenty TochowiczDom Wincentego Tochowicza – rys. Autora

Prof. Leon Tochowicz (w todze rektorskiej).

W 1859 roku w Michałowicach Wincenty To-
chowicz (1835–1913) wybudował drewniany dom 
rodzinny (dziś już nie istniejący) przy „szosie war-
szawskiej”. W podobnym czasie jego brat Stanisław 
Tochowicz (1826–1867) osiadł w Michałowicach, 

Drzewo genealogiczne rodziny Toichowiczów
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a następnie w Wilczkowicach (był dziadkiem słynne-
go chirurga, rektora AM prof. Leona Tochowicza).

Trudno dziś o znalezienie potomków Stanisława 
Tochowicza w Michałowicach, natomiast wszys-
cy Tochowiczowie zamieszkujący tę gminę, są po-
tomkami Wincentego – założyciela „michałowickiej 
linii” Tochowiczów.

Wincenty pochodził ze Słomnik, osiadł w Więcła-
wicach, następnie w Michałowcach, był dzierżaw-
cą propinacji, prowadził karczmę, prawdopodob-
nie spędził trochę czasu na Kaukazie, z obowiązku 
służąc w armii carskiej. W Michałowicach posiadał 
znaczne gospodarstwo rolne. Zmarł w 1913 roku 
i pochowany został na cmentarzu parafi alnym 
w Więcławicach. Z żoną, Józefą z Plucińskich mieli 
następujące potomstwo:

 1. Wiktoria (ur. 1862), w 1879 ślub z Ignacym Opa-
lewskim

 2. Marianna (ur. 1866), w 1886 ślub z Piotrem Kału-
żą

 3. Jan (ur. 1869, zm. 1874)
 4. Wincenty (ur. 1871), w 1898 ślub z Seweryną 

Piotrowską
 5) Antoni (ur. 1871, zm. 1872)
 6) Józefa (ur. ? i zm. 1874)
 7) Jan (ur. 1875, zm. 1942), w 1902 ślub z Eleonorą 

Czarnik
 8. Antoni (ur. 1878, zm. 1914), w 1902 ślub z Anto-

niną Czarnik
 9. Józefa (ur. 1880), w 1897 ślub z Andrzejem Kali-

stą
10. Teofi lia (ur. 1881), w 1901 ślub z Karolem Libu-

rą – synem michałowickiego nauczyciela – Lu-
dwika Libury

11. Stanisław (ur. 1889)

Spośród tego licznego potomstwa Jan (nr 7) i Anto-
ni (nr 8) „przedłużyli” rodzinną linię Tochowiczów 
w Michałowicach. Pozostałe rodzeństwo opuściło te 
strony.

Jan Tochowicz i Eleonora z Czarników mieli na-
stępujące potomstwo:

1. Walerian (ur. 1903, zm. 1971), poślubił Helenę 
Komendę

2. Wincenty (ur. 1907, zm. 1973), poślubił Genowefę 
Wójcik (syn Mieczysław Tochowicz, działacz pa-
rafi i w Michałowicach)

3. Stefania (ur. 1908), poślubiła Jana Kowackiego
4) Leokadia (ur. 1910, zm. 1991), poślubiła Stanisła-

wa Ostrowskiego 
5. Maria (ur. 1913, zm. 2001), poślubiła Juliana Na-

lepę (syn Leszek Nalepa, bibliotekarz, archiwista, 
genealog)

6. Seweryna (ur. 1914, zm. 1915)
7. Józef (ur. 1916, zm. 1984)

 8. Anna (ur. 1916, zm. 2004), poślubiła Michała 
Wielgusa (syn Józef Wielgus, wnuk ksiądz Mi-
chał Wielgus)

 9. Janina (ur. 1919), poślubiła Józefa Ćwieka
10. Mieczysław (ur. 1924)
11. Irena (ur. 1921, zm. 1922)

Antoni Tochowicz i Antonina z Czarników (sio-
stra Eleonory) mieli następujące potomstwo:

1. Stefan (ur. 1903, zm. 1965), poślubił Jadwigę z Su-
lawów (dzieci: Aleksandra, Krzysztof, Antoni, 
Marek, wnuk – Stefan, genealog, autor pracy To-
chowiczowie michałowiccy – zarys genealogiczny)

2. Wincenty (ur. 1905, zm. 1970), poślubił Zofi ę Ko-
mendę (syn Józef Tochowicz, wnuczka Marta Pa-
tecka, nauczycielka SP w Michałowicach)

3. Antoni (ur. 1906, zm. 2000), poślubił Władysławę 
Kawulę

4. Józefa (ur. 1907, zm. 1908)
5. Stanisław (ur. 1910, zm. 1993), poślubił Zofi ę Su-

lawę (dzieci: Jerzy – Firma „Jagra” w Michałowi-
cach, Maria, Jolanta, Ryszard – właściciel przed-
siębiorstwa „Zorbud” w Michałowicach)

6. Władysław (ur. 1912, zm. 1985), żona Krystyna 
Kopeć

7. Mieczysław (ur. 1914, zm. 1915)

Spokrewniona z Tochowiczami – poprzez małżeń-
stwo Jana Tochowicza z Eleonorą z Czarników i An-
toniego Tochowicza z Antoniną z Czarników (1902) – 
rodzina Czarników, pochodziła z Igołomi, gdzie 
mieszkała co najmniej od końca XVIII wieku. Rodzin-
ny przekaz mówi, że cała familia wywodziła się od 
Nurka, trębacza królewskiego, pochodzenia tatar-
skiego, żyjącego w czasach panowania Zygmunta III 
Wazy (lata 1587–1632). 

W XIX i na początku XX wieku, większość przed-
stawicieli rodziny Czarników trudniła się rolni-
ctwem oraz budownictwem.

Trębacz królewski
Inna legenda o tatarskim trębaczu umiejscawia rzecz całą 

w latach nieco wcześniejszych głosząc, że przygotowujący 
wojsko do bitwy pod Grun-
waldem (1410), król Włady-
sław Jagiełło tworzył coraz to 
nowe oddziały, w tym cho-
rągwie tatarskie, złożone ze 
słynących z bitności i wspa-
niałej organizacji wojowni-
ków. Kolejnymi dowódcami 

jednej z nich byli Nurek i jego syn Tałta – trębacz królewski. 
Dali oni początek bardzo licznej rodzinie Czerników, która 
w poł. XVII w. przyjęła chrześcĳ aństwo i przeniosła się na 
tereny centralnej Polski (m.in. do Zawichostu). (...) Dzieje 
Czerników, mogłyby stać się tematem powieści historycz-
nej, opisującej życie kolejnych pokoleń tatarskiej rodziny, 
której członkowie na przestrzeni stuleci, przeradzają się 

Średniowieczne pieczęci Kalisza (z 1374 r. oraz 
z poł XV w.)  z herbem miasta i postacią trębacza
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z okrutnych najeźdźców – najpierw w lojalnych żołnierzy 
polskich królów, potem w polskich patriotów, w tym katoli-
ckich duchownych, wreszcie w ofi cerów polskiej armii.

Na podst; Tatarskie i żydowskie tradycje Zawichostu – Internet

Uwaga: zmiana jednej litery w nazwisku, np. Czarnik – 
Czernik, Salawa – Sulawa, Tochowicz – Tuchowicz, będąca 
najczęściej wynikiem niechlujstwa pisarza parafi alnego 
bądź gminnego, niejednokrotnie utrudnia poszukiwania 
genealogiczne, stojąc w sprzeczności z tradycyjnym prze-
kazem rodzinnym.

Hejnał mariacki dla... Tatarów 
Jednak najbardziej znanym w Pol-

sce trębaczem, jest bez wątpienia hej-
nalista z krakowskiej wieży mariackiej, 
który ongiś ostrzegł mieszkańców 
przed zbliżającymi się do miasta woj-
skami tatarskimi.

Po latach, wyprowadzone przez Ge-
nerała Andersa z radzieckich obozów 
koncentracyjnych oddziały Polaków 
zatrzymały się w Samarkandzie. Po-

proszono wówczas generała o wypożyczenie trębaczy, by 
zagrali melodię, którą od pradziejów grają z wieży w stolicy 
swojego kraju. Domyślono się, że chodzi o hejnał mariacki. 
Zagrano go więc kilkakrotnie w różnych miejscach...Oka-
zało się, że istniał historyczny zapis o dawnej wyprawie na 
północno-zachodni kraj. Wyprawa, w której wraz z Tatara-
mi uczestniczyli mieszkańcy tej ziemi, zakończyła się klęską, 
a przegraną uznano za wynik gniewu bożego. Bóg obraził 
się na swoich wiernych i zesłał na 
nich klątwę, ponieważ zaatakowali 
miasto, kiedy – jak sądzono – jego 
mieszkańcy oddawali się modłom. 
Wszak ze szczytu wieży płynęła 
właśnie muzyka, co w kulturze is-
lamu jest wezwaniem do modlitwy. 
Klątwa owa tak długo ciążyć miała 
na narodzie najeźdźców, dopóki nie przyjedzie wojownik 
z tego napadniętego kraju i nie zagra tej samej melodii w Sa-
markandzie...

*   *   *
Gmina Michałowice także posiada „swojego trębacza”, 

który od dwudziestu prawie lat, wygrywa hejnał z wieży 
Kościoła Mariackiego w Krakowie. 

Gra na trąbce, w rodzinie p. Kazimierza Czerwa (kiedyś 
naramianina – obecnie michałowiczanina), to wieloletnia 

tradycja – wcześniej robił to 
już jego ojciec – Julian, pro-
wadzący orkiestrę dętą „Na-
ramianka”. Od niego muzy-
kowania uczyli się obydwaj 
synowie – Jan i Kazimierz, 
także grający we wspomnia-
nej orkiestrze.

Pan Kazimierz zawsze ma-
rzył o tym, by zostać hejnali-
stą na Mariackiej Wieży. Los 
okazał się dla niego łaskawy – 
przypadek sprawił, że nie-
spodziewanie napotkał na 
swej drodze słynnego tręba-

cza z Kościoła Mariackiego – Ludwika Skowronka, któ-
ry przechodził właśnie na emeryturę. Niebawem, pan 

Kazimierz, w stopniu ogniomistrza (sierżant w Straży 
Pożarnej), przejął jego obowiązki. Aby dotrzeć do stano-
wiska pracy musi pokonać za każdym razem 239 stopni 
(ok. 54 m. =15 pięter) w górę. W ośmiokątnej wieży znajduje 
się specjalne „pomieszczenie socjalne” dla trębaczy – łóżko 
(wersalka), telewizor (cyfra+), stół, kuchenka, barek, inter-
net i toaleta. Przyjmowane są tam osobistości z całego świa-
ta. Miejsce to – niezwykle interesujące turystycznie – w la-
tach 90-tych XX w. tak oblegane było przez zwiedzających, 
że kolejka sięgała aż do Sukiennic.

Przez cały rok – po śmierci Jana Pawła II, w pierwszą 
sobotę każdego miesiąca o godz. 21.37, płynęła z wieży 
melodia pieśni „Łzy matki” – na mocy zarządzenia pod-
pisanego przez komendanta Straży Pożarnej w Krakowie, 
prezydenta m. Krakowa oraz proboszcza parafi i Mariackiej 
ks. inf. Fidelusa. Od następnego roku aż po dzień dzisiej-
szy, grana jest ulubiona pieśń papieża Polaka – „Barka”. 
Natomiast w maju i październiku można usłyszeć tu pieś-
ni maryjne.

Z pośród ośmiu okienek, tylko z czterech – na cztery stro-
ny świata – grany jest hejnał:

− na Wawel – dla królów,
− w kierunku ul św. Jana – dla rajców miejskich,
− w kierunku Bramy Floriańskiej – dla gości,
− w kierunku Placu Mariackiego – dla komendanta Straży 

Pożarnej, który ma tam swoją siedzibę (należy bowiem 
pamiętać, że hejnaliści krakowscy wywodzą się z orkiestr 
dętych strażackich). 

Godzina dwunasta w południe, jest dla hejnalistów 
szczególną chwilą, ponieważ odbywa się wówczas transmi-
sja dla Polskiego Radia. Dźwięki hejnału zbiera ze wszyst-
kich okienek wiszący tu od 1927 r. i wciąż działający – naj-
starszy mikrofon w Europie (membrana z roku 1917) fi rmy 
„Marconi”.

Niestety, dyrekcja Polskiego Radia podjęła ostatnio decy-
zję o skróceniu hejnału do dwóch odegrań, uznając, że jest 
za długi i słuchacze muszą czekać aż ... pięć minut na wiado-
mości, które podawane są po hejnale. Tej zmodyfi kowanej 
wersji zaczniemy słuchać wraz z pierwszym dniem jesieni 
b.r. Krakowianie już zapowiedzieli protest przeciwko owej 
zmianie uważając, że hejnał krakowski, jako najbardziej 
rozpoznawalna – po hymnie – melodia polska, powinien 
nadal funkcjonować tradycyjnie – „w całości”.

 W sierpniu, w Lublinie – w bieżącym roku już po raz 
siedemnasty – odbył się „Przegląd hejnałów miejskich”. Na 
tę doroczną imprezę zjeżdżają hejnaliści z całego kraju – 
Lublin, Poznań, Płock, Opole, Zamość. Uroczystość otwiera 
zawsze hejnał krakowski – jako najstarszy.

 

Meczet Bibi-Chanum

Kazimierz Czerw – hejnalista mariacki

Stefan Tochowicz w 1944 roku poślubił Jadwigę 
z Sulawów, natomiast jego brat Stanisław w 1946 
roku pojął za żonę Zofi ę, siostrę Jadwigi. W ten spo-
sób rodzina Tochowiczów została skoligacona z ro-
dziną Sulawów.

Sulawowie, a właściwie Salawowie wywodzili 
się z miejscowości Wiktorowice, należącej do 
parafi i Więcławice. W tamtych stronach znano 
i ogromnie ceniono dziadka Zofi i i Jadwigi – Woj-
ciecha Sulawę (żył w latach 1867–1934), będące-
go wzorowym gospodarzem, patriotą, pełniącym 
także funkcję sołtysa. 

Na początku XIX wieku rodzina przybyła w oko-
lice parafi i Więcławice z Sieprawia.
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W tej drugiej miejscowości zamieszkiwała co naj-
mniej od początków wieku XVII. 

Jak wiadomo Siepraw jest rodzinną miejscowoś-
cią bł. Anieli Salawy (1881–1922), tam wybudowane 
zostało sanktuarium pod jej wezwaniem. Rodzina 
błogosławionej była spokrewniona z rodziną Sula-

wów z Wiktorowic i Mi-
chałowic.

Do dnia dzisiejszego 
żyją potomkowie Sula-
wów w Michałowicach – 
Jerzy Sulawa, Krzysztof 
Tochowicz, Antoni To-
chowicz, Marek Tocho-
wicz, Jerzy Tochowicz, 
Ryszard Tochowicz oraz 
w Wiktorowicach – ro-
dzina Madejskich.

Warto jeszcze zajrzeć 
w trochę bardziej za-
mierzchłe czasy.

Jak wiadomo żoną 
Wincentego Tochowi-
cza (1835–1913), przod-
ka naszej rodziny w Mi-

chałowicach, była Józefa z Plucińskich (1846–1907), 
córka Grzegorza Plucińskiego i Katarzyny z Łabu-
siewiczów. Zarówno rodzina Plucińskich jak i Ła-
busiewiczów zamieszkiwała Słomniki co najmniej 
od wieku XVII. 

Co ciekawe, Łabusiewicze występowali także na 
Litwie. W 1658 roku jeden z ich przedstawicieli był 
wzmiankowany w spisie wojskowym. Niewątpliwie 
byli uszlachceni, lecz pamięć o herbie zaginęła w cią-
gu dziejów. 

Z rodziny Łabusiewiczów wywodziła się Zofi a Ła-
busiewicz (1867–1920), słynna organizatorka gimna-
zjum na warszawskiej Pradze i opiekunka ubogich.

Stefan Tochowicz i Jadwiga z Sulawów – fot. ślubna

Stanisław Tochowowicz i Zofi a z Sulawów – fot. ślubna

Tadeusz Tochowicz (nauczyciel 
w Zespole Szkół Technicznych) 
z żoną Zofi ą z Dziarkowskich 

(wnuczką Wilhelma Dziarkowskiego – 
dziedzica Woli Więcławskiej 

(czyt. w „Naddłubniańskie Pejzaże” 
Nr 3–4 (23–24)/2009).

Zofi a Łabusiewicz (1867–1920) – po-
chodziła ze starego kulturalnego i patrio-
tycznego rodu uszlachconych Tatarów 
litewskich (ojciec jej był art. malarzem, 
absolwentem Wyższej Szkoły Malarstwa 
w Warszawie). Nauki pobierała w pensji 
pani Vacqueret w Warszawie, a następ-
nie w II Warszawskim Gimnazjum Żeń-
skim, jako jedna z najlepszych uczennic. 
Od 19 roku życia poświęca się pracy pe-
dagogicznej w stołecznych szkołach, by 

w roku 1898 założyć na  Pradze własną szkołę – prywatną  
trzyklasową pensję, z polskim językiem wykładowym, uzy-
skując na to specjalny patent od zaborczych władz rosyjskich. 
Stopniowo szkoła przekształca się w gimnazjum ośmiokla-
sowe i w roku 1820 wydaje pierwsze świadectwa matural-
ne. W tym samym roku Zofi a ginie w wypadku tramwajo-
wym. W jej osobie odchodzi nie tylko oddany swej pracy 
pedagog, ale także wielka społecznica, pochylająca się nad 
ubogimi mieszkańcami warszawskiej Pragi.

Po jej śmierci prowadzenie Gimnazjum przejmują siostry 
Zofi i – Jadwiga (absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie) i Eliza (studiowała matematykę na Sorbonie). 
Szkoła ulegając  kolejnym przekształceniom trwa – także 
w formie „tajnych kompletów”– w okresie okupacji.

Dopiero w roku 1948 – decyzją władz PRL – Gimnazjum 
przestaje istnieć. 

W roku 1985 w katedrze warszawsko-praskiej św. Floria-
na wmurowano tablicę  upamiętniającą Zofi ę Łabusiewicz 
w 65. rocznicę jej tragicznej śmierci. 

Na podst: Pensja pani Zofi i – Paweł Elsztein – „Nowa Gazeta Praska”

Niedawno natknąłem się na niezwykle interesują-
cą wzmiankę, która rzuca zupełnie inne światło, na 
cała tę rodzinną historię.

Okazało się bowiem, że już w okresie staropol-
skim występowało często, popularne wówczas 
imię – Toligniew, brzmiące zdrobniale – Toch lub 
Toszek. Jak wcześniej udowodniono – nazwisko To-
chowicz posiadało pierwotnie taką właśnie formę. 

Co ciekawe, najwięcej osób noszących to imię, żyło 
na terenie obecnego woj. małopolskiego, zaś w XV 
i XVI wieku, często używane było przez ówczesne 
rycerstwo. Przykładem może być Toligniew Ko-
tuszowski – włodarz Kotuszowa, wzmiankowany 
w 1326 r. lub też rycerz Tolima (także zdrobnienie 
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od Toligniewa), bohater sienkiewiczowskich „Krzy-
żaków”.

Na obecnym etapie poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie o pochodzenie nazwiska Tochowicz, skła-
niałbym się zdecydowanie do tej właśnie wersji, 
dość mocno osadzonej w realiach geografi cznych, 
jak i etymologicznie.

Hipoteza „tatarsko-ormiańska” wydaje się mniej 
uprawniona, bowiem wielu rdzennych słomniczan, 
ze względu na bliskie sąsiedztwo rodzin tatarskich 
i ormiańskich, nazywano „Tatarami”.

Tak więc, uzasadnienie pochodzenia nazwiska 
Tochowicz od staropolskiego imienia – Toligniew, 
uważam za najbardziej prawdopodobne...

*   *   *
Z pewnością warto znać swoje korzenie, warto pa-

miętać o przodkach. Dzięki tej wiedzy, odnajdujemy 
własną tożsamość, określamy swoją rolę w społe-
czeństwie – budując własną przyszłość. Historia każ-
dej rodziny stanowi cząstkę historii narodu. Trzeba 
mieć tego świadomość gdyż…naród bez dziejów, bez 
historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez zie-
mi, narodem bezdomnym... jak powiedział Prymas Ty-
siąclecia Stefan kard. Wyszyński. Te słowa z pew-
nością warto wziąć sobie do serca.

Chciałbym żywić nadzieję, że nakreślona tu krót-
ka „saga rodu Tochowiczów” przyczyni się do 
wzmożenia wysiłku członków całej naszej rodziny, 
w poszukiwaniu śladów przodków i w gromadze-
niu historycznych pamiątek, fotografi i i dokumen-
tów z minionych lat. Pamięć o własnych korzeniach, 
pozwala bowiem odpowiedzieć na podstawowe 
egzystencjalne pytanie: Skąd przybywamy? Kim jeste-
śmy? Dokąd idziemy?

A może dołączą do nas także inne michałowickie 
rody, by uchylić rąbka tajemnicy ze swej przeszłości? 
Jest to zarazem historia naszej Michałowickej Ziemi...

Dodać należy, że Rodzina posiadała w swoim gro-
nie, jeszcze jednego badacza rodzinnych dziejów, 
szperacza – historyka z zamiłowania – Leszka Woj-
ciecha Nalepę, wnuka Antoniego i Eleonory z Czar-
ników Tochowiczów. Niestety, od niedawna nie ma 
Go już niestety wśród nas. Zmarł w kwietniu b.r., 
pozostawiając nadzieję, że poszukiwania genea-
logiczne, jakie prowadził od lat, znajdą w rodzinie 
kontynuatora.

Więcej informacji i szczegółów na temat rodziny 
Tochowiczów znaleźć można w moim opracowaniu: 
Tochowiczowie michałowiccy – zarys genealogiczny, Mi-
chałowice 2009, nakład własny.

 Stefan Tochowicz – historyk 

Miód  do konserwowania Owoców
Na 1. Kilo owoców bierze się 1. Kilo miodu najlepszego i kawałek imbieru wielkości pół 

palca; owoce obiera się lub też tylko czyści nieco z pyłu – wybiera się ziarnka i pestki lub 
też zostawia w całości. – Układa się w polewanym garnku warstwami  i polewa miodem, 
nazajutrz stawia się je na ogień, aby się sparzyły, jednak nie zmiękły, po ostudzeniu wyj-
muje się je ostrożnie, osącza i składa w słoju przeznaczonym do konserwowania, miód 
zaś osączony gotuje się jeszcze do gęstości i potym ostudzony wlewa na owoce. Po ośmiu 
dniach zlewa się miód z owoców, ponownie gotuje i wlewa napowrót.

Manipulacyą tę  można dla pewności jeszcze parę razy powtórzyć. Wreszcie zawiązuje 
się słój z Konserwami szczelnie czystym pęcherzem lub też zatyka Korkiem i oblewa la-
kiem albo smołą, aby uniemożliwić dostęp powietrza.

Pożółkłe iuż Ogórki
Ogórki – obiera się, kraje wpodłuż, wybiera ziarna i rdzeń, opłukuje się i zsącza; na 

3.Kilo tak przygotowanych ogórków przysposabia się 1 ½.  Kilo miodu, 1 ½ litra  dobrego 
octu, trochę cynamonu, muszkatułowego Kwiatu w Kawałkach i gwoździków; ogórki za-
gotowuje się, osącza i układa w słoju; ocet zaś ów gotuje się jeszcze nieco dłużej a potem 
podsłodzony nalewa na ogórki; po tygodniu zlewa się jeszcze raz ocet z ogórków, gotuje 
i wlewa napowrót; następnie przechowuje się słoje dobrze zamknięte do użytku.

  Więcławice 1865
                                                                       Z Kroniki parafi i w Więcławicach. Zachowano oryginalną pisownię tekstu.
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Relacja z prac konserwatorskich 
przy kapliczkach z Woli Więcławskiej 
i Masłomiącej 
Trwają prace restauratorsko-konserwatorskie nad 

zabytkowymi kapliczkami z przedstawieniami „Bo-
żej Męki” z 1638 roku. Obydwa obiekty pochodzą 
z prywatnych posesji w Woli Więcławskiej oraz Ma-
słomiącej. W momencie ich odnalezienia (w ramach 
poszukiwań, związanych z odkrywaniem historii 
tych terenów, prowadzonych przez członków Sto-
warzyszenia Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad 
Dłubnią”, którzy swoje spostrzeżenia publikują suk-
cesywnie, na łamach wydawanego przez Stowarzy-
szenie kwartalnika społeczno-kulturalnego „Nad-
dłubniańskie Pejzaże”), wymagały natychmiastowej 
interwencji konserwatorskiej. Dzięki uprzejmości 
Pana prof. Ireneusza Płuski, w lutym 2011 roku tra-
fi ły do Pracowni Konserwacji Kamienia, Ceramiki 
i Stiuku na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki działającym w Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie. Tam stały się obiektami 
pracy magisterskiej studenta VI roku Pawła Putow-
skiego. Koszt materiałów niezbędnych do zabiegów 
konserwatorskich, dzięki zainteresowaniu się tym 
problemem p. Antoniego Rumiana – Wójta Gminy 

Michałowice, dofi nansowuje 
ze swych środków Centrum 
Kultury i Promocji w Mi-
chałowicach. Obecnie pro-
wadzone są poszukiwania 
historyczne na temat gene-
zy powstania kapliczek, jed-
nak rozpoznanie warsztatu 
i odnalezienie dokładnego 
miejsca powstania obiektów 
będą trudne do określenia 
ze względu na dość odległy 
wiek i brak dostatecznych 
archiwaliów. Niemniej jed-

nak, wynik dociekań poznamy po zakończeniu prac, 
które w części praktycznej zostały już w dużej mie-
rze wykonane.

Najbardziej czasochłonne było samo oczyszczanie 
obiektów. Każda z kapliczek miała inny rodzaj na-
warstwień wtórnych. Kapliczka z Woli Więcławskiej 
była porośnięta dużą ilością glonów, grzybów oraz 
mchów. Pod warstwą mikrofl ory znajdowały się na-
warstwienia powierzchniowe powstałe w wyniku 
działania różnego rodzaju związków chemicznych.

Natomiast kapliczka z Masłomiącej była kilka-
krotnie przemalowana farbą olejną co w przypadku 
kamiennych obiektów zabytkowych działa niszczą-
co, ponieważ skała nie „oddycha”. Konieczne było 

N A P R A W Y  I  K O N S E R W A C J E . . . 

usunięcie przemalowań by wapień znów odzyskał 
swoje pierwotne właściwości a forma rzeźbiarska 
płaskorzeźb została skontrastowana. To samo doty-
czyło pierwszego obelisku, należało usunąć wszel-
kie nawarstwienia, które działały destrukcyjnie 
i przywrócić czytelność Scen Pasyjnych. Obiekty 
przechodzą teraz kolejne czynności konserwatorskie 
m.in. pozbawienie ich soli, które działają niekorzyst-
nie, wzmocnienie struktury kamienia, uzupełnienia 
ubytków i rekonstrukcja formy rzeźbiarskiej oraz za-
bezpieczenie kapliczek przed wchłanianiem wody, 
która jest szczególnie niebezpieczna dla kamiennych 
obiektów zabytkowych. Trzeba podkreślić, że opisy-
wane kapliczki nie są pełnymi obiektami lecz tylko 
częściami całych kapliczek słupowych. Niezachowa-
ne elementy składowe zostaną zaprojektowane w ra-
mach pracy dyplomowej i w przyszłości wykonane 
przez zakład kamieniarski.

Odczyszczanie obiektu

Kapliczka z Woli Więcławskiej zostanie uzu-
pełniona o daszek z gzymsem i metalowym krzy-
żem oraz elementy konstrukcyjne czyli kolumnę 
z bazą na cokole. Jeśli chodzi o kapliczkę z Masło-
miącej, to przy tym obiekcie zachowała się do-
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datkowo baza kolumny z cokołem oraz żelazny 
krucyfi ks. Podstawa kolumny i metalowy krzyż 
również przechodzą pełną konserwację, jednak co-
kół ze względu na duże uszkodzenie będzie wyko-
nany z nowego materiału i musi być stabilny po-
nieważ stanowi fundamentalną rolę w konstrukcji. 
 Ukończenie prac przewidywane jest na maj 2012, 
wtedy też pojawi się artykuł na temat projektu nieza-
chowanych części oraz wizualizacjami komputero-
wymi miejsc usytuowania kapliczek po konserwacji. 
Po przeprowadzonych pracach konserwatorskich, 
kapliczki zapewne wrócą do opiekunów, jednak 
dobrze byłoby je wyeksponować, gdyż są to zabyt-
kowe obiekty z XVII wieku. Jako autor prac restau-
ratorskich mam nadzieję, że Pan Wójt wynegocjuje 
jakieś dobre miejsca dla tych wspaniałych kapliczek, 
których coraz mniej spotkać można w naszym pol-
skim krajobrazie.

 Paweł Putowski (luty 2012)
 
Obecny na egzaminie magisterskim p. Pawła Pu-

towskiego p. Jarosław Sadowski – wicewójt gm. Mi-
chałowice, napisał:

W dniu 25 maja br. uczestniczyłem w obronie 
pracy magisterskiej Pana Pawła Putowskiego, która 
odbyła się w siedzibie ASP w Krakowie, na ul. Lea. 
Najpierw Pan Paweł przedstawił hipotezy dotyczą-
ce pochodzenia i genezy powstania kapliczek z Ma-
słomiącej i Woli Więcławskiej. Następnie szczegóło-
wo opisał proces konserwacji, na który składało się 
nie tylko oczyszczenie kamienia z wielowiekowych 
zanieczyszczeń, ale także uzupełnienie brakujących 
elementów. Na koniec zaproponował całościowy 
projekt odtworzenia pierwotnego wyglądu całych 
kapliczek, których konserwowane elementy są 
wprawdzie najważniejszymi, ale jednak nie jedyny-
mi elementami całości.

Pan Paweł został wysoko oceniony przez komisję 
egzaminacyjną i z oceną bardzo dobrą otrzymał ty-
tuł magistra sztuki.

Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką 
wykonał Pan Putowski. Ze zniszczonych kawałków 
historii lokalnej, wydobył dzieła sztuki, zdobiące na-
szą okolicę przez prawie cztery stulecia. Można bez 
przesady powiedzieć, że Paweł Putowski uratował 
fragment naszego lokalnego dziedzictwa kulturowe-
go. Jako przedstawiciele władz lokalnych, będziemy 
się starali o odtworzenie pozostałych – nieistnieją-
cych dziś – elementów kapliczek oraz przekonywali 
dotychczasowych opiekunów tych zabytkowych 
obiektów, do ich odpowiedniego wyeksponowania.

*   *   *
Tymczasem kolejny zabytkowy obiekt – tym ra-

zem jest to piękna rzeźba nagrobna z Więcławic – 
przetransportowany został do Pracowni Konserwa-

cji i Restauracji Dzieł Sztuki w krakowskiej ASP. Za-
powiedź prac, jakie podjęte zostaną w celu przywró-
cenia jej dawnej urody – przedstawiono w postaci 
plakatu, autorstwa przyszłego dyplomanta Wydz. 
Konserwacji – p. Bogdana Czesaka, który w nadcho-
dzącym roku dokona wymaganych reperacji i kon-
serwacji. 

*   *   *
Także u św. Jana Nepomucena w Zerwanej zaszły 

widoczne zmiany.

Kaplica przed remontem oraz po wykonaniu nowego dachu

Gdy niespodziewanie w Zerwanej, przy „Starej 
Aptece” – 16. sierpnia b.r. – pojawił się ogromny 
dźwig budowlany, okoliczni mieszkańcy tłumnie 
zgromadzili się wokół, by z zaciekawieniem obser-
wować akcję zakładania nowego dachu na znajdują-
cej się w tutejszym ogrodzie, znanej wszystkim do-
brze – kaplicy św. Jana Nepomucena...

Od wielu już lat, właściciele posesji zwanej „Starą 
Apteką” – Rodzina Jarzębińskich – czynili starania 
o podjęcie działań konserwatorskich dotyczących, 
znajdującej się na ich terenie, wspomnianej kaplicy. 
Własnym sumptem doprowadzili do wykonania in-
wentaryzacji architektoniczno-budowlanej (2002), 
kosztorysu inwestorskiego (2009), projektu budowla-
no-architektoniczno-konserwatorskiego (2009), pro-
wadząc przez cały ten czas, we własnym zakresie, 
prace naprawcze (2004–2009).

W ostatnim czasie starania te uwieńczone zostały 
sukcesem – kaplicę objął bowiem programem na-
prawczym Małopolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Krakowie.

Przypomnĳ my: późnobarokową kaplicę św. Jana 
Nepomucena w Zerwanej gm. Michałowice – usy-
tuowaną w ogrodzie – na tyłach tzw. „Starej Apte-
ki”, wzniesiono w I poł. XVIII w. (napis na cokole 
rzeźby – 5 maja 1744). Pierwszą inwentaryzację (rzut 
i widok – wykonane w formie odręcznego rysunku) 
przeprowadził Feliks Radwański, pomiędzy 1830 
i 1860. 
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Po kolejnych działaniach, o których wspomnia-
no na wstępie, nastąpił pierwszy etap (2011) – prace 
budowlane pod nadzorem archeologicznym, mające 
na celu izolację (odwodnienie) i wzmocnienie funda-
mentów, demontaż istniejącego wtórnego zadaszenia 
i zabezpieczenie do czasu realizacji projektowanego 
dachu (w oparciu o rysunek pierwotnej budowli au-
torstwa F. Radwańskiego).

Drugi etap prac – (sierpień–wrzesień 2012) – ob-
jął działania stolarskie, ciesielskie i dekarskie, przy 

odtworzeniu sześciobocznego łamanego dachu na-
miotowego o giętych połaciach, pokrytych blachą 
miedzianą. W przyszłości będzie on zwieńczony wie-
loboczną sterczyną, kulą i krzyżem, zaś sufi t kaplicy 
wykończony zostanie modrzewiowymi deskami.

Do wykonania pozostaną jeszcze czynności, zwią-
zane z zabezpieczeniem i konserwacją murów ścian 
bocznych kaplicy oraz – przede wszystkim – fi gura 
św. Jana Nepomucena.

Janina Jarzębińska
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W mojej pracy często spotykam się z pytaniami 
o szczepienia ochronne, zapobieganie pasożytom 
zewnętrznym i wewnętrznym, odpowiednie żywie-
nie, a nawet o warunki, jakie powinny spełniać budy 
dla psów. Wiem, że dla wielu niedoświadczonych 
właścicieli, właśnie takie najprostsze pytania mogą 
być problemem. Kupując małego szczeniaczka czy 
kotka, powinniśmy wybrać się z nim do lekarza we-
terynarii na pierwszą wizytę kontrolną, aby zapo-
biec przeoczeniu problemów związanych z wadami 
wrodzonymi, infekcjami bakteryjnymi i pasożytni-
czymi, czy chorobami zakaźnymi. 

Sprawą najważniejszą jest regularne odrobaczanie 
naszych zwierząt oraz przeprowadzanie szczepień 
ochronnych. Choroby pasożytnicze są najbardziej 
niebezpieczne dla młodych szczeniąt i kociąt, po-
nieważ mogą wpływać na ich niekorzystny rozwój 
fi zyczny i doprowadzać do ich charłactwa. Dlatego 
z praktycznego punktu widzenia pierwsze odroba-
czanie zaleca się wykonywać na ok. 1–2 tygodnie 
przed pierwszym szczepieniem ochronnym (czyli 
ok. 4–7 tygodnia życia). Następnie do osiągnięcia 
6–12 miesięcy zwierzęta należy odrobaczać w odstę-
pach 2–3-miesięcznych. Dorosłe psy i koty wystar-
czy odrobaczać dwukrotnie w ciągu roku. 

Jeśli załatwimy już sprawę związaną z pierwszym 
odrobaczaniem pora na szczepienia profi laktyczne, 
po okresie minimum tygodnia możemy zdecydo-
wać się na pierwsze szczepienie. Rozpoczynamy od 
tzw. szczepień podstawowych, u szczeniąt w wie-
ku 5–8 tygodni stosujemy szczepienie przeciwko 
nosówce i parwowirozie, a następnie po upływie 
miesiąca przeprowadzamy dalsze szczepienia. Po 
przeprowadzeniu wstępnych szczepień ochronnych 
zwierzę należy zapobiegawczo doszczepiać każdego 
roku. W przypadku kociąt szczepienie rozpoczyna 
się w 8 tygodniu życia, podstawowy program obej-
muje ochronę przeciwko panleukopenii i katarowi 
kociemu. 

Zarówno w przypadku psów, jak i kotów zaleca 
się szczepienia przeciwko wściekliźnie – w naszym 
kraju u psów jest to szczepienie obowiązkowe! Usta-
wa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r,. 

Mózg psi nie jest tak złożony jak ludzki,
ale każdy pies jest  odrębną jednostką, z własnymi myślami i osobowością.

Znajomość psychiki naszego ulubieńca, może poprawić stosunki z nim.
Czy wiemy,  na przykład,  które aspekty zachowania psa oparte są na instynkcie,

a które na uczuciach takich, jak  strach, samotność czy agresja?
Dlaczego psy machają ogonem, szczekają, gryzą, gonią koty?

Starając się to zrozumieć, poprawimy jakość naszego życia i życia psa.

                                                                                                                Ty i twój pies – David Taylor

Jak zadbać o naszego czworonożnego przyjaciela – radzi lekarz weterynarii
mówi o tym, że: Posiadacze psów są obowiązani 
zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 
30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca ży-
cia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia. W przypadku kotów, 
warto jest wykonać to szczepienie, szczególnie, gdy 
mamy do czynienia ze zwierzęciem wychodzącym.

W sezonie wiosenno-letnim (marzec–wrzesień) 
powinniśmy zabezpieczyć zwierzęta przed atakiem 
pasożytów zewnętrznych (głównie kleszczy). Na 
rynku istnieją obroże, kropelki spot-on do wcierania 
na karku oraz spraye. Ja osobiście jestem zwolenni-
kiem kropelek, rozprowadzanych na skórze, które 
wnikając w naskórek, tworząc w skórze warstwę 
ochronną.

Kolejnym aspektem jest prawidłowe żywienie na-
szych czworonogów. Jest to temat bardzo rozległy, 
ponieważ wiele zależy m.in. od predyspozycji osob-
niczych, czy wieku danego zwierzaka. Na rynku 
dostępnych jest wiele karm bytowych, jednak duża 
część z nich nie spełnia odpowiednich wymagań, 
a niejednokrotnie są one zbyt drogie dla właścicieli. 
Postaram się przedstawić alternatywę dla karm go-
towych, czyli co powinna zawierać odpowiednia 
dieta dla zdrowego psa, przygotowana w domu, 
a także, czego należy unikać.

Podstawowe składniki psiego pożywienia to biał-
ko, węglowodany i błonnik. Pies po ukończeniu 
1 roku powinien być karmiony 1–2 razy dziennie. 
W przypadku psów dużej lub średniej wielkości wy-
starcza jeden posiłek dziennie wieczorem. 

Głównym pożywieniem psów jest mięso, jednak 
żywienie wyłącznie mięsem jest nieracjonalne, a na-
wet szkodliwe dla zwierzęcia, zawiera ono za mało 
wapnia i przy długotrwałym żywieniu wyłącznie 
nim, występują zaburzenia w gospodarce wap-
niowo-fosforowej. Pokarm musi być urozmaicony 
i potrzebny jest tzw. „wypełniacz” w postaci skład-
ników roślinnych. Mięso może być podawane na 
surowo (bardziej wartościowe, ale wyłącznie świe-
że) lub gotowane (bezpieczniejsze). Psy mogą być 
żywione mięsem ze wszystkich gatunków zwierząt. 
Najzdrowsza jest jednak wołowina, cielęcina oraz 
drób, jak również mięso z ryb. Nie należy jednak 

np15.indd   48np15.indd   48 2013-01-10   08:25:342013-01-10   08:25:34



49

podawać im ryb wędzonych czy marynowanych. 
Ważne jest by unikać wszelkiego rodzaju przypraw 
dodawanych do jedzenia, dopuszczalna jest jedy-
nie niewielka zawartość soli. Można podawać psom 
tłuszcz w postaci olejów roślinnych, które warun-
kują m.in. zdrowy wygląd skóry i sierści psa. Poda-
wanie psom kości jest kontrowersyjne, należy być 
bardzo ostrożnym i mogą być to jedynie kości cielę-
ce, chrząstki, bądź kruche kości wołowe, stanowią-
ce smakowity dodatek pokarmowy. Mleko oprócz 
pełnowartościowego białka, zawiera tłuszcz oraz 
cukier (laktozę), ważne by było świeże lub dobrze 
zakwaszone. Nadkwaszone mleko łatwo wywołuje 
zaburzenia w czynności przewodu pokarmowego, 
zwłaszcza u młodych zwierząt. Mleko nie jest dla 
psa napojem, napojem jest woda. W odróżnieniu od 
słodkiego mleka, kwaśne mleko, jogurt, kefi r, ma-
ślanka i ser biały prawie nie zawierają laktozy, stąd 
można podawać je psom nie tolerującym słodkiego 
mleka. Jaja, na równi z mięsem i białym serem, są 
źródłem pełnowartościowego białka, dlatego mogą 
być stałym, białkowym elementem psiej diety. Po-
karmy roślinne są źródłem energii dla psów. Dają 
im uczucie sytości, którego nie ma po zjedzeniu sa-
mego mięsa. Najbardziej przyswajalnym pokarmem 
roślinnym jest ryż, szczególnie godny polecenia dla 
psów ze skłonnością do niestrawności, biegunek, czy 
alergii pokarmowych. Kasza jest trudniej trawiona, 
a ziemniaki – aby pies mógł strawić skrobię ziemnia-
czaną – powinny być uprzednio dobrze rozgotowan-
be. Należy unikać roślin strączkowych, bo chociaż 
zawierają one dużo białka, to psy nie są w stanie go 
wykorzystać. W skład dawki pokarmowej psa po-
winny wchodzić jednak jarzyny, takie jak: marchew, 
pietruszka, seler; należy podawać je ugotowane lub 
starte. Zdarza się, że pies zjada trawę. Umiarkowana 
ilość trawy poprawia trawienie, dzięki dużej zawar-
tości błonnika. Jeśli pies zjada dużą jej ilość – słu-
ży to do wywołania wymiotów, w celu usunięcia 
szkodliwej zawartości żołądka. W przypadku psów 
karmionych mięsną dietą domową, konieczne jest 
podawanie preparatów mineralno-witaminowych, 
aby zapobiec skutkom niedoboru wapnia, objawia-
jącym się głównie kulawizną.

Większym psom można umieścić jedzenie w stojakach 
dobrze osadzonych, z dwoma miskami – jedną na pokarm 
i drugą – na czystą wodę.

Pamiętajmy! Resztki „ludzkiego jadła”, nie zaspokajają 
w pełni potrzeb żywieniowych psa czy kota. 

Pies musi mieć 
stały dostęp 
do świeżej 

schłodzonej wody 
w czystym naczyniu 

oraz niezbędną 
odrobinę cienia – 

szczególnie 
w upalne dni! 

Na koniec kilka porad na temat przygotowania 
budy. Część właścicieli decyduje się bowiem na po-
siadanie dużego zwierzęcia, które ciężko utrzymać 
w domu / mieszkaniu – stanowi to dyskomfort, za-
równo dla posiadacza zwierzęcia, jak i samego psa. 
Z reguły są to konstrukcje składające się z 1 pomiesz-
czenia, jeśli jednak chcemy swemu podopiecznemu 
zapewnić lepszy komfort cieplny, należy rozejrzeć 
się za budą z przedsionkiem. Powinna ona być umiej-
scowiona tak, aby w południe pies mógł się schronić 
przed upałami – dobrze jest też, aby była osłonięta 

od wiatru, deszczu, śniegu. Wejście do niej powinno 
być tak skierowane, aby w swoim domu pies miał 
zapewniony spokój. Musi być dopasowana do wiel-
kości zwierzęcia. Psy dużych ras, ważące od 30 do 
50 kg powinny dysponować budą o wysokości około 
1 m i szerokości 60 –70 cm. Mniejsze i średnie, ważące 
nie więcej niż 20 kg, można umieszczać w domkach 
o wysokości 60 cm, szerokości 30–40 cm i długoś-
ci maksimum 80 cm. Do krycia dachu można użyć 
papy albo trwalszego gontu bitumicznego. Pokry-
cia blaszane niezbyt się nadają, bo latem mocno się 
nagrzewają, są głośne, gdy pada deszcz, a ich ostre 
krawędzie mogą być niebezpieczne dla zwierzęcia. 
Szkielet budy zazwyczaj powstaje z drewnianych 
krawędziaków, między którymi przybĳ ane są deski. 
Mogą one być zamocowane w jednej warstwie lub 
dwóch, między które wsunięte jest ocieplenie (pły-
ty ze styropianu o grubości 2–4 cm). Czasami deski 
zamocowane są tylko od zewnątrz, od środka buda 
wykończona jest płytą OSB. Podłoga powinna być 
wykonana z desek, na których należy ułożyć coś 
miękkiego. Nie powinny to być szmaty ani tkanino-
we materacyki, bo łatwo chłoną wilgoć, są dostęp-
ne specjalne materace do bud, pokryte odpornym 
tworzywem. Właściciele psów do wyściełania bud 
często używają słomy, która trzyma ciepło i szybko 
wysycha, może jednak być kłopotliwa. Najlepiej po-
stawić budę na lekkim podwyższeniu i przy wejściu 
wykonać drewniany podest.

Lek. wet. Andrzej Mełges
Gabinet weterynaryjny – Michałowice ul. Górna 28
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Oto projekty nowoczesnych, ocieplonych psich bud, dobrze zabezpieczających swoich mieszkańców przed wiatrem, zimnem, 
deszczem i śniegiem.

W Michałowicach, coraz liczniej pojawiają specjalne kojce – można nawet powiedzieć – „psie domostwa”, 
zapewniające zwierzętom komfortowe bytowanie. 

Kondycja Twojego psa oraz sposób, w jaki jest traktowany – świadczy o Tobie!
„Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” – Mały Książę, A. de Saint-Exupery.

Coraz częściej też, na terenie naszej gminy, spotkać można właścicieli psów, którzy – 
szczególnie w dni weekendowe – dumnie spacerują po okolicy ze swymi pupilami 

(Uwaga! – należy pamiętać o kagańcu).

Oby ten dobry obyczaj, na stałe wpisał się w harmonogram opieki nad naszymi najlepszymi czworonożnymi przyjaciółmi.
Wszak możemy sprawić, by zwierzęta żyjące obok nas były szczęśliwe.

Zgodnie z ustawą z 1.01.2012 r. wszystkie gminy 
podjęły intensywne działania zmierzające do opraco-
wania programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi i zapobiegania ich bezdomności na swoim terenie. 
Program obejmuje – zapewnienie takim zwierzętom 
miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi 

kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdom-
nych zwierząt, ich sterylizację lub kastrację, poszuki-
wanie dla nich nowych właścicieli, zapewnienie ca-
łodobowej opieki weterynaryjnej w razie wypadku 
drogowego. Najtrudniejszym problemem jest zapew-
nienie umowy ze schroniskiem, ponieważ schroniska 
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Oto przykłady naszych 
interwencji: Miesiąc temu 
w michałowickim lesie 
spacerująca wieczorem ze 
swoimi psami mieszkan-
ka osiedla Michałki na-
tknęła się ma mamę z pię-
ciorgiem szczeniąt. Osoba 
ta szybko skontaktowała 
się z wolontariuszką Ini-

cjatywy. Natychmiast zapadła decyzja o zabraniu 
psiaków do hoteliku dla zwierząt. Następnego dnia 

miejskie obsługują jedynie swój teren, zaś poza ośrod-
kami miejskimi funkcjonuje niewiele takich miejsc 
dla bezdomnych zwierząt i zazwyczaj są to schroni-
ska prywatne, w których bardzo często dochodzi do 
rozmaitych nieprawidłowości – brak konkurencji po-
zwala ich właścicielom dyktować gminom wysokie 
opłaty za odłowienie i przyjęcie zwierzęcia – nie oferu-
jąc w zamian niczego ponad niezbędne minimum. Po-
byt w schronisku zawsze jest dla zwierzęcia ogrom-
nym stresem, szczególnie jeśli nie zapewnia ono swym 
podopiecznym godziwych warunków bytowania, nie 
pozyskując chętnych do adopcji. Zwierzęta popadają 
wówczas w depresję, stają się agresywne, gasną.

W Michałowicach, podobnie jak w kilku sąsiednich 
gminach, zawiązały się lokalne grupy inicjatywne 
miłośników zwierząt, które współpracując z gmina-
mi, pomagają im w wypełnianiu obowiązków wy-
nikających z nowej ustawy. Grupy te pozyskały do 
współpracy działającą na terenie gminy Skała Funda-
cję „DAR SERCA”, która od lat zajmuje się pomocą 
zwierzętom. Od grudnia ubiegłego roku, organizuje 
się sieć wolontariuszy oraz tzw. domów tymczaso-
wych. Ich celem jest dołożenie wszelkich starań, by 
jak najmniejsza ilość bezdomnych zwierząt trafi ała do 
schronisk. Schemat działania jest następujący: zwie-
rzę, które się przybłąkało lub zostało znalezione, zo-
staje zabrane na prośbę gminy przez wolontariuszy – 
weterynarz ocenia jego stan i podejmuje konieczne 
działania – a następnie trafi a ono do domu tymcza-
sowego lub hotelu dla zwierząt, gdzie w godziwych 
warunkach oczekuje na adopcję. W międzyczasie 
zostanie wykastrowane lub wysterylizowane, ozna-
kowane (zaczipowane), zaszczepione na wściekliznę 
i choroby zakaźne. Gmina ponosi związane z tym 
koszty – o wiele niższe, niż gdyby zwierzę trafi ło do 
schroniska. Po traumie, jaką jest porzucenie przez 
właściciela lub zaginięcie – zwierzę powoli dochodzi 
do siebie, przygotowując się na nową przyjaźń z czło-
wiekiem. Tak więc inicjatywa ta pozwala gminom za-
oszczędzić pieniądze, a zwierzętom zwiększa szanse 
na znalezienie nowego domu.

Wolontariusze lokalni mają również prawo zwra-
cać uwagę na warunki, w jakich trzymane są zwie-
rzęta – a więc czy pies ma ciepłą budę i wystarczają-
co długi łańcuch, czy otrzymuje jedzenie i wodę do 
picia, w końcu czy nie jest bity lub czy jest leczony 
w przypadkach problemów zdrowotnych. W razie 
potrzeby zgłaszają przypadki złego traktowania 
zwierząt do Urzędu Gminy lub na policję, co umoż-
liwi podjęcie interwencji.

Grupa lokalna działająca w naszej gminie zapra-
sza do kontaktu osoby, które mogą:

– przyjąć pod swój dach zwierzę oczekujące na nowy 
dom (nie muszą ponosić kosztów jego utrzymania 
i leczenia),

– zaadoptować bezdomne zwierzę,
– pomóc w przetransportowaniu zwierzęcia do 

lecznicy lub domu docelowego,
– poświęcić czas na aktywne poszukiwanie domów 

docelowych (np. zamieszczanie ogłoszeń na fo-
rach internetowych, rozwieszanie plakatów),

– podjąć działania w celu pozyskania funduszy na 
działalność grupy/fundacji,

– wspomóc działalność fi nansowo lub rzeczowo,
– przekazać niepotrzebne koce, kołdry, legowiska 

itp. – zrobić cokolwiek innego, co pomoże choćby 
jednemu zwierzęciu.

Można pisać na dres mailowy: 
inicjatywa.lokalna@gmail.com 

lub też dzwonić na numer telefonu 
fundacji „DAR SERCA” – 12 38 90 511 
bądź numer Inicjatywy – 534 884 174. 

Pisząc lub dzwoniąc można się również 
dowiedzieć, jak przekazać na działania fundacji 

ewentualne datki, mające na celu pomoc 
zwierzętom w naszej gminie.

Ponieważ nowa ustawa nakłada na każdego czło-
wieka obowiązek powiadomienia Urzędu Gminy 
lub policji o napotkaniu porzuconego zwierzęcia, 
w szczególności pozostawionego na uwięzi, prosi-
my o niepozostawanie obojętnym na widok wałę-
sającego się psa czy kota, co do którego macie Pań-
stwo podejrzenie, iż został porzucony lub się zgubił. 
Widząc takie zwierzę nie odganiajcie go Państwo, 
dajcie cokolwiek do zjedzenia i przede wszystkim 
miskę z czystą wodą, jeśli jest taka możliwość – za-
trzymajcie w garażu czy jakimś budynku gospo-
darczym i zgłoście sprawę do Urzędu Gminy. Ta-
kie postępowanie pomoże szybko odłowić zwierzę 
i udzielić mu potrzebnej pomocy.

„Ratując jedno zwierzę – 
nie zmienisz świata, 

ale dla tego jednego zwierzaka 
zmieni się cały świat...”

Bioszkoptowa suczka
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rano sprawa została zgłoszona do Urzędu Gminy 
w Michałowicach. Psy odrobaczono, zrobiono im 
zdjęcia i rozpoczęto poszukiwania dobrych domów. 
W ciągu dziesięciu dni udało się znaleźć wspaniałych 
właścicieli dla czwórki szczeniąt. W dalszym ciągu 
na adopcję oczekuje dzielna mama gromadki, mała 
biszkoptowa, niezwykle przyjazna i wesoła suczka, 
która z pewnością da wiele radości nowym właści-
cielom. W domu tymczasowym przebywa ostatnia 
suczka-szczeniak, która niestety zachorowała na par-
wowirozę – bardzo ciężką wirusową chorobę i przez 
ponad tydzień dzielnie walczyła o życie, wymagając 
intensywnej opieki weterynaryjnej, dużo ciepła, tro-
ski i czułości ze strony człowieka. Teraz dochodzi do 
zdrowia i również czeka na adopcję.

Kilka tygodni temu Urząd 
Gminy zwrócił się do nas 
o odłowienie suki ze szczenię-
tami, która zadomowiła się 
w przydrożnym rowie pod 
wjazdem na posesję. Okaza-

ło się, że suka jest zupełnie dzika i nie pozwala lu-
dziom zbliżyć się do siebie, a maluchy mają dopiero 
ok. 2 tygodni. Rozdzielenie szczeniąt od matki w ta-
kim przypadku zagrażałoby ich życiu, podjęliśmy 
więc decyzję o dokarmianiu matki i próbach oswo-
jenia jej. Kilka dni później intensywna ulewa spowo-
dowała wypełnienie wodą rowu. Suczka starała się 
uratować szczenięta. Zdołała przenieść jedno, pozo-
stałe dwa wyłowili ludzie mieszkający w sąsiedz-
twie. Maluchy umieszczono w pobliskiej stodole. 
Są dokarmiane (początkowo butelką), w nocy zaś 
przychodzi matka, aby je nakarmić. Niebawem będą 
wystarczająco duże, by mogły samodzielnie żyć. 
Zostały odrobaczone i w najbliższych dniach będą 
zaszczepione. Są grubiutkie, wesołe i złaknione kon-
taktu z człowiekiem. Już teraz szukamy im dobrych 
kochających domów.

Marta Toch – wolontariuszka Inicjatywy
 lipiec 2012

Na stronie internetowej – akcji 
Zerwĳ my łańcuchy – czytamy: 

Czy trzymanie psa na uwięzi jest 
zgodne z prawem? Uwiązanie psa 
na łańcuchu nie jest zabronione, ale 

długotrwałe przetrzymywanie go na nim – już tak. Usta-
wa o ochronie zwierząt uznaje za znęcanie się „trzyma-
nie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich uszko-
dzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości 
niezbędnego ruchu”. Pies w ogóle niespuszczany z łań-
cucha takiej możliwości nie ma – a więc jego właściciele 
łamią prawo.

Pies uwiązany od szczeniaka, nie poznaje świata, toteż 
wszystkiego się boi, a łańcuch nie pozwala mu uciec. Ból, 
pragnienie, głód, strach, samotność, brak zainteresowa-
nia, a także zazdrość o uczucia – odczuwa pies tak samo 
jak człowiek. Sfrustrowany zwierzak, dodatkowo jeszcze 
pozbawiony ciepłego, przyjaznego dotyku ludzkiej ręki, 
częściej gryzie – zdarza się, że także swoich właścicieli.

Ciężki łańcuch odkształca kręgi szyjne, odbierając moż-
liwość niezbędnego do prawidłowego trawienia ruchu, 
a nieścierane z braku ruchu pazury – boleśnie utrudniają 
chodzenie.

Co zrobić widząc psa na łańcuchu?
Przyjrzeć się, czy ma miskę z czystą wodą, szczelną 

budę (a nie np. metalową beczkę, w której zimą zamar-
znie, a latem się poparzy!) z wystarczająco dużym otwo-
rem i łańcuchem dość długim, by mógł do niej wejść; czy 
nie jest wychudzony, wyłysiały i skołtuniony, czy nie 
wygląda na chorego, czy nie stoi po kostki w błocie lub 
własnych odchodach i wreszcie – czy jest z tego łańcucha 
regularnie spuszczany.

Jeśli zauważysz brak którejś z wymienionych 
rzeczy, zawiadom jedną z organizacji prozwierzę-
cych, np. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
(tel. +12 421 77 72) Straż Miejską (986), Policję (997), 
wolontariuszy na psich forach .

Hasło tegorocznej akcji „Zerwĳ my łańcuchy” 
brzmi:

BĄDŹ BRATEM – A NIE KATEM! 

UWAGA! 
Fundacja „DAR SERCA” – w związku z planami budowy kociarni – prowadzi zbiórkę materiałów budowla-

nych: desek, styropianu, siatki ogrodzeniowej itp. – mogą to być pozostałości po zakończonej budowie.
Na zimę zakupić trzeba parnik, aby można było gotować ciepłe jedzenie dla psiaków. Może ktoś posiada takie 

urządzenie – już niepotrzebne, ale nadające się do użytku?
Wobec skromnych funduszy, wciąż dokonywać musimy wyboru, podejmując decyzje – co jest w danej chwili 

ważniejsze. 
Mile widziana byłaby także karma dla psów i kotów, jak również datki pieniężne,  które można wpłacać na kon-

to Fundacji „Dar Serca” – z dopiskiem „na kociarnię”:

CITIBANK 78 1030 0019 0109 8530 0011 7544
Telefon: 534 884 174 oraz 882 180 526 

Na stronie: www.facebook.com/znajdzmidom zamieszczane są zawsze aktualne ogłoszenia o zwierzakach cze-
kających na dom – obejrzyj koniecznie!
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W ubiegłą niedzielę 28 października 
w Książniczkach, odbyła się wyjątkowa 
uroczystość, poświęcona Tadeuszowi 
Strumiłło (1884–1958) – jednemu z twór-
ców harcerstwa w Polsce, właścicielowi 
dworu w Książniczkach, na terenie gm. 
Michałowice. 

Uroczystości przed remizą OSP, 
w iście zimowych warunkach, rozpoczę-
ły się Mszą św. polową, którą odprawił 
ks. Dariusz Chromy. Następnie, w obec-
ności rodziny Tadeusza Strumiłło, po-
nad 200. harcerzy i zuchów oraz władz 
samorządowych gminy Michałowice, 
odbył się uroczysty apel, zakończony od-
słonięciem tablicy, upamiętniającej osobę 
hm. Tadeusza Strumiłło, która – dzięki 
przychylności obecnego właściciela dwo-
ru – została wmurowana na kamiennym 
ogrodzeniu parku, w pobliżu kapliczki 
Matki Bożej. 

Postać Tadeusza Strumiłło przybliżyli: 
hm. Janusz Wojtycza – Przewodniczący 
Komisji Historycznej Chorągwi Krakow-
skiej ZHP, w imieniu rodziny – wnuk Pa-
trona Tadeusza Strumiłło oraz Wójt Gmi-
ny Michałowice – Antoni Rumian. 

Następnie prawnuk Tadeusza Stru-
miłło – Jan Strumiłło, przekazał Joannie 
Kani – Komendantowi Żółtego Szcze-
pu ZHP w Michałowicach, akt nadania 
imienia Patrona tutejszemu Szczepowi 
oraz dokonał odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy.

Uroczystości uświetniła swoim wystę-
pem, orkiestra Wieniawa z Raciborowic.

Poczty sztandarowe wystawiły wszyst-
kie szkoły z terenu naszej gminy, OSP Ksią-
żniczki oraz Chorągiew Krakowska ZHP, 
Hufi ec Podkrakowski ZHP i Harcerski 
Klub Narciarski.

Miłym akcentem było wręczenie „Zło-
tego Krzyża za zasługi dla ZHP” – naj-
wyższego odznaczenia w harcerstwie – 
hm. Mariuszowi Siudkowi – Zastępcy Ko-
mendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, 
mieszkańcowi Młodziejowic.

Na zakończenie, w remizie OSP w Ksią-
żniczkach, odbył się poczęstunek, w trak-
cie którego wspominano postać hm. Ta-
deusza Strumiłło. Obecna była m.in. 
hm. Zofi a Sułek, która miała przyjemność 
osobiście znać Patrona uroczystości.

Uroczystości w Ksiażniczkach zakoń-
czyły jednocześnie – 18. Rajd Jurajski 
Hufca Podkrakowskiego ZHP, który 
odbywał się w tym roku w gminie Mi-
chałowice.

Jarosław Sadowski

Władze ZHP reprezentowali: 
– Komendant Chorągwi – hm. Paweł Grab-

ka,
– Przewodniczący Rady Chorągwi – hm. Bog-

dan Nowak,
– Przewodniczący Komisji Hist. Chorągwi 

Krakowskiej –  hm. Janusz Wojtycza,
– Komisja Historyczna,
 – Krąg Seniorów i Kombatantów Chorągwi 

Krakowskiej,
– Komendant Hufca Krzeszowice – phm. Bar-

tosz Zawisza,
– Komendant Hufca Podkrakowskiego – 

phm. Jarosław Nowak,
– Przewodniczący HKN – hm. Jan Ozaist,
– instruktorzy Hufca Podkrakowskiego,
– ks. Dariusz Chromy (harcerz). 

Życiorys hm Tadeusza Strumiłło – 
h� p://www.michalowice.malopolska.pl/aktu-
alnosci.php?id=1523, a także Naddłubniańskie 
Pejzaże – Nr 4(12)/1–4)(13–16) 2007.

TADEUSZ STRUMIŁŁO PATRONEM „ŻÓŁTEGO SZCZEPU” ZHP z  MICHAŁOWIC

Dwór w Książniczkach przed remontem oraz po wyremontowaniu 
przez obecnych właścicieli – fot. www.dworymalopolski.pl 

oraz Michał Pławecki – Wikimedia Commons

AKT NADANIA IMIENIA
Wszem wobec i każdemu z osobna 

wiadomym czynimy,
iż w dniu 28 października A.D. MMXII

w obecności 
najbliższych żyjących krewnych Patrona:

– synowej: Małgorzaty Strumiłło
– wnuków:  Ewy Strumiłło-Chamiec, 

Tadeusza Strumiłło
Jerzego Illga, Jacka Illga,

Szczep „Żółty”
z Hufca Podkrakowskiego ZHP

przyjął imię
hm. RP Tadeusza Strumiłło,

który mieszkał 
na terenie działalności Szczepu

w swoim dworku w Książniczkach
w okresie II wojny światowej.
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