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Poczet Kasztelanów Połanieckich

 
WSTĘP

W okresie utrwalania się władzy piastow-
skiej na przełomie X/XI wieku w świeżo po-
zyskanej przez Mieszka i Bolesława Chrobrego 
Małopolsce rozpoczął się proces przystosowa-
nia zdobytych przez nich grodów plemien-
nych dla potrzeb nowego scentralizowanego 
państwa patrymonialnego. Obok tzw. grodów 
prowincjonalnych jak Kraków, Sandomierz 
powstawały mniejsze okręgi grodowe strze-
gące terenowych interesów panującego. Tam 
zarządzali urzędnicy książęcy – komesowie 
(od łacińskiego – comites) w XIII wieku nazy-
wani kasztelanami (od castel – kasztel, zamek, 
gród). Dawne czoło opolne będące jednostką 
terytorialną państwa plemiennego na wschod-
niej rubieży Wiślan stało się bastionem Zjed-
noczonego Państwa Polskiego.

Gród połaniecki położony na kępie ponadza-
lewowej w meandrze rzeki był jednym z naj-
bardziej na południe i wschód wysuniętym 
drewniano – ziemnym grodem strażniczym, 
blokującym ujście Czarnej i Wisłoki i kontro-
lował ruch na Wiśle w końcowym górnym od-
cinku tej rzeki od ujścia Nidy do Sandomie-
rza. Arterie wodne były w ówczesnym czasie 
najczulszym punktem strategicznym i najła-
twiejszymi do sforsowania przez nieprzyjaciela 
szlakami drożnymi i to zarówno w porze letniej 
jak i zimowej przy zamarzniętych rzekach. Na 
innych odcinkach teren i gród były bardziej 
bezpieczne. Na północ i północny – zachód 
potężne pasmo prawie dziewiczych lasów cią-
gnęło się od Turska wzdłuż Czarnej i Schod-
niej (Wschodniej) aż w Góry Świętokrzyskie, 
przecinane przesiekami leśnymi, a później 

duktami strzeżonymi przez osady służebno – 
militarne, takie jak Zawada, Stróżki (Strużki), 
Wysiek (Osiek) czy Strzegom.
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Pomiędzy tymi osadami obronnymi leżały 
małe polany leśne zamieszkiwane przez drob-
ne grupki osadników siekierą i ogniem wdzie-
rające się w głąb lasu. Dopiero od Łoniowa 
i Pokrzywnicy (Koprzywnicy) pas bezleśnych 
urodzajnych lessów wiódł w stronę Sandomie-
rza, do Opatowa gęsto zamieszkany przez lud-
ność rolniczą.

Na przeciwległym niskim prawym brzegu 
Wisły poza wąskim urodzajnym pasem mad 
nadrzecznych, zalewanych falami powodzio-
wymi przez rzekę, zalegała Kotlina Sandomier-
ska, wypełniona rozległą bagnistą puszczą. 
Stanowiła doskonałą zaporę od wschodu gdzie 
przebiegała granica z Rusią.

Połaniec rozgraniczał niedostępne tereny 
puszczy, okalające gród z północnego zacho-
du, północy i wschodu od terenów upraw-
nych z dawna zagospodarowanych, zwarcie 
zamieszkałych przez rolników dochodzących 
od południa do grodu najpierw wąskim pasem 
nadwiślańskim, rozszerzającym się wachlarzo-
wato na południowy zachód w stronę Pacano-
wa, Stopnicy, Buska ku Nidzie.

Od najdawniejszych czasów dowódca grodu, 
a od XIII wieku kasztelan obok zasadniczych 
celów obronnych wraz ze zbrojną załogą peł-
nił również inne funkcje, strzegł bezpieczeń-
stwa wewnętrznego i był najwyższym sędzią 
w powierzonym sobie okręgu. Zbierał daniny 
w zbożu, miodzie, owocach leśnych, w skó-
rach upolowanych zwierząt i różnych artyku-
łach żywnościowych przeznaczonych na kon-
sumpcję przez załogę grodową i na wyżywienie 
podróżującego po kraju dworu książęcego.

Kasztelania była otoczona wieńcem osad 
służebnych nie tylko o charakterze wojsko-
wym, ale i gospodarczym, które świadczyły na 

rzecz grodu. Rybitwy dostar-
czały ryb łowionych w Wiśle, 
Rudniki dawały sztaby żelaza 
wytopionego z rudy darniowej 
i przetapianego w kuźniach gro-
dowych, a Winnica na słonecz-
nej stronie wzgórza uprawiała 
winną latorośl na produkcję 
wina przeznaczonego do celów 
liturgicznych w kościółku św. 
Katarzyny i spożycia w grodzie.

Choć głównym zadaniem 
kasztelana i załogi rycerskiej 
było zapewnienie grodowi i pań-
stwu bezpieczeństwa na tym 
odcinku pogranicza to jednak 
dowódca sprawował władzę nad 
wymiernym konkretnie sobie 
powierzonym terytorium. Trud-

no jest określić jego zasięg, ponieważ w śre-
dniowieczu oznaczenie wszystkich granic było 
mało precyzyjne. Mimo to Ewa Dąbrowska 
w swej pracy doktorskiej wytycza hipotetyczne 
granice Kasztelanii Połanieckiej.

Według jej twierdzeń terytorium kaszte-
lanii miało kształt trójkąta, którego podsta-
wa znajdowała się na obu brzegach Wisłoki 
na wschód od Wisły po rejon Mielca (na dru-
gim brzegu nie było bowiem żadnego ośrod-
ka konkurencyjnego – grodu kasztelańskiego 
sprawującego władzę), gdzie teren był rzadko 
zaludniony. Od strony północnej pokrywała 
ze ścianą lasu i późniejszą granicą kościelną 
prepozytury wiślickiej. Na zachód i południo-
wy zachód ciągnęła się być może do Tucząp, 
Pacanowa i Słupi n / Wisłą.

Ponieważ w ówczesnych czasach nie było 
ściśle określonych granic terytorialnych i kom-
petencji kasztelanów, poszczególne ośrodki 
grodowe rywalizowały w sprawowaniu władzy 
i nieraz dublowały się. Tak było z kompeten-
cjami kasztelana sandomierskiego w grodzie 
połanieckim, tak było również z uprawnienia-
mi kasztelanów w różnych innych ośrodkach 
władzy terytorialnej.

Plan grodu i podgrodzia

Bełty z połanieckiego grodu
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Wiemy na pewno o jednej osadzie, wsi leżą-
cej w granicach połanieckiego grodu nadanej 
przez Leszka Czarnego księcia Krakowsko – 
Sandomierskiego i Sieradzkiego zasłużonemu 
rycerzowi Stanisławowi z Chrobrza w 1285 
roku. Była nią wieś Kłębów położona na pra-
wym brzegu Wisły (dziś gm. Padew Narodowa). 
Książe zwolnił ludność tej wsi od jurysdyk-
cji sądownictwa grodu połanieckiego. Nadaje 
w ten sposób rycerzowi immunitet sądowy, 
być może i ekonomiczny. Wtedy obdarowany 
rycerz dysponowałby pełnią władzy w tej wsi, 
oczywiście z pełną utratą praw kasztelanii po-
łanieckiej.

Następne zagadnienie to sprawa uposażenia 
ówczesnych urzędników książęcych. Mniej po-
pularnym uposażeniem w tym czasie i później 
były nadania ziemskie wraz z osiadłą na niej 
ludnością. Innym wynagrodzeniem był udział 
urzędników w pobieraniu ceł, opłatach targo-
wych, dochodach karczem i karach sądowych. 
W kasztelanii połanieckiej nie ma żadnych do-
wodów i przekazów źródłowych o uposażeniu 
kasztelanów w nadania ziemskie i inne formy 
wynagrodzenia. W jednym tylko przypadku 
stwierdzono fakt odbioru należności po 4½ 
grzywny (grzywna = 48 groszy = 4 wiardunki 

po 12 groszy = 24 skojce po 2 grosze), łącznie 
po 216 groszy krakowskich, co w ówczesnych 
czasach było sporą sumką. Było to wynagro-
dzenie dla dwóch kasztelanów połanieckich, 
Grota z Jankowic w 1408 r. i Pawła z Bogumi-
łowic w 1409 r. od rajców krakowskich, dzier-
żawców komory celnej w Połańcu. Zmierzch 
władzy kasztelańskiej w Polsce rozpoczął się 
w naszym kraju u schyłku XIII wieku za pa-
nowania przedostatniego Przemyślida Wa-
cława II czeskiego, który jako pierwszy wpro-
wadził urząd starosty koronując się na króla 
w Gnieźnie w 1300 r. Funkcjonowanie kasz-
telanii definitywnie zakończyło się po śmierci 
dwu ostatnich Piastów na tronie polskim Wła-
dysława Łokietka (1333 r.) i Kazimierza Wiel-
kiego (1370 r.).

Początkowo za ich panowania wprowadzono 
urząd starosty tylko w Wielkopolsce w posta-
ci tzw. starosty generalnego, który w imieniu 
nieobecnego tu króla sprawował władzę w tej 
prowincji. Natomiast w Małopolsce, Kraków 
stał się stolicą zjednoczonego państwa i kró-
lowie osobiście sprawowali rządy w ciągłych 
podróżach po dzielnicy, kontrolowali działal-
ność urzędników. Zwalczali nadużycia, tępi-
li rozboje, odbywali sądy, kodyfikowali prawo 
zwyczajowe (Kazimierz Wielki – Statut Wiślic-
ki). Dopiero po śmierci Kazimierza Wielkiego, 
jego wyznaczony układem spadkobierca, król 
Ludwik Węgierski – niesprawujący rządów 
osobiście ustanowił władzę starostów również 
w Małopolsce, aby egzekwować prawo i utrzy-
mywać porządek w imieniu nieobecnego kró-
la. Starosta, któremu podlegał teren dawnej 
kasztelanii połanieckiej rezydował w grodzie 
sandomierskim, jako tzw. starosta grodowy. 
W ręce starostów oddano w końcu XIV wieku 
sądownictwo w sprawach spornych dotyczą-
cych nawet rycerstwa, szerokie uprawnienia 
policyjne i egzekucyjne w sprawach świeckich 
i duchownych, rozległe uprawnienia wojskowe 
(obrona kraju, organizowanie pospolitego ru-
szenia w ramach lokalnych). Do obowiązków 
starosty należał też zarząd królewszczyzn, co 
dawało mu silną bazę ekonomiczną.

Królewszczyzny w Sandomierskiem, który-
mi zarządzał starosta nie mogły być obiektem 
zastawu, to na mocy zobowiązań Kazimierza 
Jagiellończyka w 1478 roku (w praktyce było 
jednak inaczej – świadczy o tym sprawa z Ry-
twiańskimi w królewszczyźnie połanieckiej).

Kasztelanowie początkowo zatrzymali część 
uprawnień sądowych, głównie w Małopolsce, 
a uprawnienia dowodzenia pospolitym rusze-
niem szlacheckim zachowali prawie do koń-
ca istnienia I Rzeczypospolitej. Z chwilą, gdy 

Ostroga znaleziona w połanieckim grodzie

Groty strzał z zamku w Połańcu
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kasztelanowie utracili atrybutu rządzenia 
w terenie na rzecz starostów przekształcają 
się powoli w urzędników ziemskich. Stracili 
realną władzę – tytuł honorowy pozostał. Po-
siadanie tytułów ziemskich nawet tych, które 
straciły zupełnie związane z nimi uprawnie-
nia nie przestało być atrakcyjne dla rycerstwa 

z różnych powodów. Splendoru, 
z siły oddziaływania tytułu, resztek 
kompetencji, wreszcie z niewielkie-
go uposażenia, ale wielkiego pre-
stiżu. 

Mimo, że jak się wydaje Włady-
sław Łokietek podjął próbę likwi-
dacji większości starych tytułów, 
szczególnie kasztelańskich to już 
jednak za Kazimierza Wielkiego 
doszło do restauracji starych urzę-
dów, a okres następny przyniósł na-
wet częściowy ich wzrost. Bazą dla 
pewnej aktywizacji urzędów ziem-
skich stała się Małopolska. Począt-
kowy brak w tej dzielnicy urzędu 
starościńskiego spowodował utrzy-
manie przez dawnych urzędników 
małopolskich części swych upraw-
nień, które ich np. wielkopolscy 
koledzy utracili na rzecz starostów 

(np. funkcje spełniane podczas zbierania po-
spolitego ruszenia). Ostatecznie urzędy ziem-
skie utrzymały się we wszystkich ziemiach 
Rzeczypospolitej. Czołową w nich rolę odgry-
wali wojewodowie i kasztelanowie mianowani 
przez króla dożywotnio, byli w XIV – XV wieku 
reprezentantami możnowładztwa swej ziemi 

i jako tacy stopnio-
wo zwiększali swój 
wpływ na sprawy 
ogólnopaństwowe 
i dzielnicowe, za-
siadając najpierw 
w Radzie Królew-
skiej, a potem w Se-
nacie Rzeczypospo-
litej szlacheckiej. 
Ostatecznie lista 
kasztelanów, kan-
dydatów do Senatu 
ustaliła się w latach 
1434 – 1447, po 
śmierci Władysława 
Jagiełły – rezygnacji 
biskupa Zbigniewa 
Oleśnickiego i gru-
py możnowładców 
małopolskich oraz 
wyboru młodszego 
syna Jagiełły Kazi-
mierza na tron pol-
ski w 1447 roku.

W Wielkopolsce 
zniknęło 40 daw-
nych kasztelanów 
zapewne za wpły-

Mapa kasztelanii w Małopolsce

Mapa targów w Polsce w XII w.
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wem starostów, którzy odbyli tu dłuższy staż. 
W Małopolsce redukcja była mniejsza, ale i tu 
ubyła pewna ich liczba.

Kasztelan połaniecki zaliczał się do tzw. 
kasztelanów mniejszych drążkowych – ławko-
wych i zajmował wśród nich środkową pozycję 
między kasztelanem dobrzyńskim a przemęc-
kim. Zasiadali oni w Senacie gdzie się trafiło. 
Nie dopuszczano ich do tajnych narad króla 
i kasztelanów większych. W 1775 r. po I roz-
biorze Rzeczypospolitej zniesiono ten podział. 
Urząd kasztelański istniał jeszcze w kadłubo-
wych państewkach polskich, w Księstwie War-
szawskim 1807 – 1813 i w Królestwie Polskim 
1815 – 1831 członkowie jego zasiadali tak 
samo w Senacie jak dawniej, ale tego samego 
znaczenia jak przed rozbiorami już nie posia-
dali. Zniknął on ostatecznie po klęsce powsta-
nia listopadowego w 1831 roku. 

Kasztelan połaniecki został upoważniony 
do prowadzenia pospolitego ruszenia szlachty 
z powiatu pilzneńskiego (na południowy za-
chód od Dębicy). Mówi o tym uchwała Sejmu 
Lubelskiego w 1506 roku. W związku z usta-
wicznymi napadami Tatarów została wydana 
tymczasowa ustawa o obronie kraju. W art. 23 
tej ustawy czytamy, „iż wobec tego, że powiat 
pilzneński jest niemały i pozbawiony kasztela-
na prowadzącego szlachtę tego powiatu na wy-
prawę wojenną, funkcję tę zaleca się kasztela-
nowi połanieckiemu, który od dawna ma takie 
uprawnienia i możliwości”. Mimo, że kasztela-
nowie stracili swe dawne znaczenie przedsta-
wicieli władzy książęcej i królewskiej w powie-
rzonych sobie okręgach kasztelańskich, urząd 
starościński nie utrzymał długo swej pozycji.

Z biegiem czasu starostowie grodowi, któ-
rzy po kasztelanach i wojewodach pełnili rolę 
ramienia królewskiego w poszczególnych zie-
miach, byli przed władcami odpowiedzialni, 

powoli zaczynają rozluźniać swą zależność od 
panującego i z wolna schodzić na pozycję lo-
kalnej władzy szlacheckiej. Upodabniają ją 
swym charakterem do działalności urzędów 
ziemskich szczególnie wojewodów i kaszte-
lanów, rezygnując częściowo na ich rzecz ze 
swych kompetencji urzędniczych.

W XV wieku ustaliła się ostateczna niepi-
sana zasada, że starosta powinien być „osia-
dłym” i posiadać majętność ziemską w miej-
scu sprawowania władzy, podobnie jak woje-
wodowie i kasztelanowie. Stopniowo rozmywa 
się odpowiedzialność starosty przed centralną 
władzą królewską. Dłużej broni tylko swych 
pozycji Generalny Starosta Wielkopolski, po-
nieważ urząd ten miał tam większą trady-
cję i wrósł głębiej w tamtejszą glebę. W ziemi 
krakowskiej już w końcu XIV wieku władzę 
starościńską przechwycili miejscowi możno-
władcy. Ostatnim przedstawicielem Wielko-
polan w Małopolsce był w latach 1377–1385 
Sędziwój z Szubina, a ostatnim Małopolani-
nem w Wielkopolsce w latach 1440–1443 San-
domierzanin Krzesław z Kurozwęk. Później 
usankcjonowały ten zwyczaj Konstytucje z lat 
1501 i 1505 ustalając obowiązek „osiadłości” 
w danej ziemi, tak jak do tego byli zobowiązani 
wojewodowie, kasztelanowie i inni urzędnicy 
ziemscy. Jeszcze za czasów Zygmunta I Stare-
go w 1538 roku, starosta został urzędnikiem 
dożywotnim i nieusuwalnym. Z przedstawicie-
la władzy centralnej staje się z wolna rzecz-
nikiem stanu szlacheckiego swej ziemi. Urząd 
starosty nabrał całkowicie charakteru urzędu 
ziemskiego, formalnie w 1611 r. (za panowania 
Zygmunta III Wazy), a więc stał się praktycz-
nie niezależnym od władzy królewskiej. Fakt 
ten wpłynął bardzo niekorzystnie na funkcjo-
nowanie administracji lokalnej, sądownictwa 
i sfery wojskowości.

Również wojewodowie i kasztelanowie re-
krutujący się z szeregów magnackich nie zdra-
dzali żadnego zainteresowania losami kraju 
i zatracili poczucie narodowej racji stanu i od-
powiedzialności za jego przyszłość. Wszystko 
to przyczyniło się do anarchizacji aparatu pań-Umbo znalezione w połanieckim grodzisku

Włócznia odnaleziona w Połańcu podczas wykopalisk
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stwowego, decentralizacji jego organów, upad-
ku autorytetu władzy królewskiej i rozkładu 
Rzeczypospolitej Szlacheckiej w XVIII wieku.

O urząd kasztelana połanieckiego ubiegała 
się szlachta wywodząca się zarówno z kręgów 
możnowładztwa jak i ta średniej rangi szlach-
ta małopolska. Ściślej precyzując mieszkają-
ca w rozległym województwie sandomierskim. 
Tego wymagały ówczesne przepisy prawne 
o tzw. „osiadłości” w danym województwie, 
z którego wywodził się urząd. Tym bardziej, że 
dotyczyły one tej pozycji urzędnika ziemskie-
go, jakim był kasztelan piastujący wysoki i za-
szczytny urząd senatorski. Później nie prze-
strzegano skrupulatnie tych zasad.

Nie znamy i nie dysponujemy kompletną 
listą imion, zawołań, nazwisk i herbów kasz-
telanów połanieckich. Nie wiemy również, czy 
pierwszy grodowy, znany kasztelan połaniec-
ki Mirosław herbu Lubowla był rzeczywiście 
pierwszym kasztelanem połanieckim, być może 
miał już swoich nieznanych nam poprzedni-
ków. Mamy poważne luki na liście kolejnych 
kasztelanów, nie sprecyzowana lata pełnienia 
przez nich funkcji urzędniczych. Dokumenty 
na razie milczą. Być może podjęte w przyszło-
ści dalsze szczegółowe badania wyjaśnią sytu-
ację. O niektórych wiemy dużo, o innych mniej, 
a o pewnych nic poza ich istnieniem. Bardzo 
pomocna jest ukazujący się od lat 30 – tych 
Słownik Biograficzny. Wydobywa on z mroków 
przeszłości postacie, których nie znajdujemy 
w żadnych innych źródłach i wydawnictwach.1 

Spis osób pełniących  
urząd kasztelana połanieckiego.

1. Mirosław (w 1227 r. do ok. 1228 r.)
2. Dzierżykraj (ok. 1246 r.)
3. Marek Markowic (ok. 1270 – 12.V.1274)
4. Strechlaus (1283 r.)
5. Strzeżysław (1284 r.)
6. Markusz z Janiny (09.IV.1285 r.)
7. Grot h. Rawa (23.IV.1308)
8. Dzierżysław (21.V.1327 – zm.1331 r.)
9. Jasiek (ok. 21.V.1332-20.VI.1341 r.)
10. Wit z Jankowic (ok. 1348 – 1364 r.)
11. Mirosław z Koszui (ok. 14.I.1378 – 29.IV.1400 r.)
12. Grot z Jankowic (ok. 1401 – 1408 r.)
13. Paweł z Bogumiłowic (ok. 12.XI.1409  
 – 21.III.1413 r.)
14. Sadko z Gnojna (1412 – 1414 r. (?))
15. Stanisław Gamrat (1413 – 1434 r.)
16. Przemysław Mutyna Dyamentowski (nieznana)
17. Piotr Chełmski (ok. 26.VI.1435 – 18.X.1446 r.)

1 Warchałowski K., Merkuriusz Połaniecki, Nr 2/5-6/9 
1992, s. 2.

18. Szamotulski herbu Nałęcz (nieznana)
19. Jan Rokosz z Kościc (27.II.1447 – 9.V.1459 r.)
20. Stanisław Stańczyk z Rudy Diakonowi  
 (ok. 19.V.1467 – 17.VI.1482)
21. Jan Zakrzewski (w 1469 r.)
22. Marcin z Wrocimowic (6.II.1484 – 27.IV.1499 r.)
23. Mikołaj Chotecki (6.V.1499 – 13.V.1499 r.)
24. Paweł Chotecki (15.IV.1501 – 4.IV.1515 r.)
25. Tomasz Bartnicki h. Dołęga (ok. 1512 r. (?))
26. Stanisław Mielecki (4.VI.1515 – 31.X.1515)
27. Mikołaj Cikowski (6.XI.1515 – 4.V.1528 r.)
28. Zbigniew Słupecki (18.VI.1530 – 10.XII.1536 r.)
29. Andrzej Tęczyński (23.VIII.1537 – 27.X.1543 r.)
30. Jan Leżeński (27.X.1543 – 23.V.1547 r.)
31. Jan Komorowski (29.IX.1548 – 20.IV.1563 r.)
32. Lubieniecki herbu Rola (ok. 1550 r. (?))
33. Stanisław Czyżowski (20.IV.1563 – 17.IV.1574 r.)
34. Jan Broniewski Firlej (ok. 1576 r.)
35. Jan Kochanowski (1576 r. – propozycja objęcia 
 kasztelanii połanieckiej)
36. Zygmunt Czyżowski (1.V.1574 – 17.V.1576 r.)
37. Krzysztof Głowa (31.V.1578 do 1581 r. lub  
 do śmierci 20.X.1582 r.)
38. Andrzej Niedrwicki (ok. 1581/82 – 20 X 1582 r.)
39. Jan Myszkowski (ok. 1584 – 2.II.1585 r.)
40. Jan Ossowski (20.III 1585 – 9.XI.1595 r.)
41. Zbigniew Słupecki (ok. 1598 r. (?))
42. Andrzej Koniecpolski (22.II.1599 – 12.II.1615 r.)
43. Jan Skotnicki (ok. 1620 – zm. 10.VII.1621 r.)
44. Marcin Rokszycki (2.XII.1622 – przed 1664)
45. Łukasz Podłęski (12.VII.1664 – zm. 25.IV.1670 r.)
46. Stanisław Dunin Borkowski (25.IV.1670  
 – 18.V.1683 r.)
47. Mikołaj Pękosławski (8.III.1688 – 12.IX.1696 r.)
48. Andrzej Prusinowski (27.VI.1697 – 1.X.1697 r.)
49. Hieronim Jagniątkowski (9.V.1698 – ok. 1700 r.)
50. Feliks Czermiński (27.V.1700 – 15.II.1701 r.)
51. Michał Niemirycz (30.IV.1706 – do śmierci  
 18.IV.1712 r.)
52. Aleksander Grabkowski (ok. 27.XII.1707 r.)
53. Jerzy Zbigniew Ossoliński (18.IV.1712 lub 
      20.X.1712 – 20.XII.1724 r.)
54. Feliks Kochanowski (20.XII.1724 –  
 do śmierci 7.III.1731 r.)
55. Stanisław Kochanowski (7.III.1731 – 8.VII.1737 r.)
56. Aleksander Zaklina Czyżowski (8.VII.1737  
 – 24.VIII.1758 r.)
57. Stanisław Piotr Lanckoroński (18.III.1760  
 – 28.VI.1760 r.)
58. Marianna Lanckorońska (kasztelanowa  
 połaniecka)
59. Adam Zygmunt Pełka (24.III.1762 – 12.XII.1764 r.)
60. Jędrzej Jabłonowski (12.XII.1764 –  
 zm. 28.VII.1773 r.)
61. August Niemirycz (28.VII.1773 – do śmierci 
  15.II.1775 r.)
62. Andrzej Święcicki (15.II.1775 – do śmierci 
  4.I.1781 r.)
63. Józef Kajetan Dunin Karwicki (4.I.1775  
 – 24.XI.1782 r.)
64. Antoni Cieciszowski (20.II.1783 r. do 8.II.1790 r.)
65. Pius Kiciński (25.V.1792 – zm. 21.IV.1828 r.)
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1. MIROSŁAW (Miroslaus)
Mirosław jest pierwszym znanym z imienia 

kasztelanem połanieckim. Podpis Mirosława 
herbu Lubowla widnieje na dokumencie wy-
stawionym przez księcia Leszka Białego 23 
maja 1227 r. na wiecu w Korytnicy koło Wi-
ślicy, nadającym Klasztorowi Cystersów z Ję-
drzejowa wieś Claczow (dziś Kliszów). Mirosław 
pełni funkcję kasztelana do ok. III.1228 roku 
(mógł postąpić później na kasztelanię małogo-
ską).2

2. DZIERŻYKRAJ (Dirsicellaus)
Jeden z komesów Leszka Białego. Należał 

najprawdopodobniej do rodu Rawitów. W roku 
1224 był kasztelanem wojnickim, w 1228–29 
występował w otoczeniu Grzymisławy żony 
księcia Leszka Białego jako kasztelan sądecki, 
a 30.III.1246 r. był kasztelanem połanieckim. 
Nie należał jednak do grupy panów najbliż-
szych Bolesławowi Wstydliwemu. Osłabły też 
wtedy wpływy Rawitów na dworze krakow-
skim. Jego synami byli zapewne Dzierżykrajo-
wice Piotr i Mironieg, występujący w później-
szych dokumentach bez urzędów.3

Na Dokumencie lokacyjnym z dnia 18 lip-
ca 1264 roku z niewiadomych przyczyn nie 
widnieje podpis kasztelana połanieckiego, któ-
ry powinien być zainteresowany tak ważnym 
dla miasta wydarzeniem, (pomimo, że było to 
tylko formalne potwierdzenie statusu Połań-
ca). Nie wiemy, więc czy Dzierżykraj był jesz-
cze wtedy kasztelanem w Połańcu, czy może 
był to już Marek Markowic lub zupełnie inna 

2  Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, red. F. Piekosiński, t. 1, 
Kraków 1876, s. 16-17.

3  Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935, t. 6, s. 166.

osoba.4 Mógł być kasztelanem połanieckim do 
18.V.1288 r.

Według niektórych historyków (np. Józefa 
Krzyżanowskiego) dokument z 18 lipca 1264 
r. to wtórna lokacja miasta, co często zdarzało 
się w tych niespokojnych czasach walk o tron 
krakowski i najazdów z zewnątrz. Wspomina-
ny w dokumencie Bartłomiej, pierwszy wójt 
Połańca, ojciec Mikołaja, mógł umrzeć śmier-
cią naturalną, ale też i zginąć w walce i nie 
wywiązać się z powierzonego mu zadania wój-
towskiego.

Połaniec znajdował się w pierwszej dzie-
siątce miast małopolskich, które otrzymały 
przywilej lokacyjny, wśród trzydziestu kilku, 
które uzyskały go w XIII wieku. Dokument zo-
stał wydany przez kancelarię księcia krakow-
sko – sandomierskiego, Bolesława Wstydliwe-
go w Osieku. W tej miejscowości książę często 
przebywał, sprawując sądy bądź odpoczywając 
po polowaniu. Przywilej dla Połańca sporządził 
podkanclerzy Twardosław, duchowny biegle 
władający łaciną.

Analizowany dokument rozpoczyna się 
bardzo uroczyście słowami „In nomie Domini 
(W Imię Pańskie) i rozważań filozoficzno – reli-
gijnych o przemijalności świata i rzeczy docze-
snych. Zwracając się do żyjących i tych, doku-
ment będą oglądać w przyszłości stwierdza się, 
że to, co jest przykazane ma trwać wiecznie. 
Przy okazji wymienienia adresata dokumentu, 
wójta Mikołaja, wspomina się liczne zasługi 
jego ojca, Bartłomieja, który zapewne dzielnie 
walczył w drużynie księcia krakowsko – san-
domierskiego, Bolesława Wstydliwego. Wójt 
Mikołaj zostaje uznany za godnego następ-
cę ojca i przekazuje mu się i jego potomkom 
wszystko w „wieczyste posiadanie”. Otrzymu-
je więc wraz ze wszystkimi korzyściami, uży-
tecznościami i przyległościami nieokreśloną 
obszarowo i liczbowo ilość łąk, pastwisk, bar-
ci leśnych, lasów, wód rybnych, a nawet żere-
mi bobrowych (prawo do polowania na bobry 
miał tylko książę). Z treści dokumentu wyni-
ka, że miasto posiadało prawo średzkie jesz-
cze za poprzedniego wójta, a obecny akt tylko 
je potwierdza, odnawia i rozszerza. Następnie 
omówione zostały świadczenia rzemieślników 
i kupców, które mają być płacone w denarach. 
I tak z każdego łanu mieszczanie mają płacić 
po 60 denarów w terminie do 11 listopada, 
czyli na świętego Marcina (z czasem święty ten 
stał się patronem parafii połanieckiej); ze sto-
łów mięsnych (jatek), kramów sukienniczych 
i obuwniczych, z kramów ratuszowych po 10 

4  K.D.M., t. 1, s. 34.

Przywilej Bolesława Wstydliwego  
(pierwsza strona dokumentu)
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denarów w tym samym terminie. Z tych ksią-
żęcych dochodów wójt Mikołaj ma otrzymywać, 
a także jego spadkobiercy, trzecią część. Po-
nadto na „wieczne czasy” dostaje cztery wolne 
łany (od 120 do 170 mórg ziemi). Książę daje 
także Mikołajowi i jego następcom pełną wol-
ność i prawo budowy młyna nad rzeką Czarną 
oraz zapory w celu umieszczenia więcierzy na 
ryby. Na mocy tego dokumentu mieszczanie 
połanieccy mogą użytkować lasy książęce (las 
szczecki), wypasając w nim bydło i nierogaci-
znę, zbierając w nim drzewo na opał i wyci-
nać na budowę domów. Ważnym przywilejem 
dla kupców, udających się w dalekie podróże, 
było całkowite ich zwolnienie z opłat celnych, 
zarówno wodnych, jak i lądowych na terenie 
księstwa krakowsko – sandomierskiego. Ta-
kie ulgi miało niewiele miast. W dokumencie 
wspomina się także o handlu solą, spławianą 
Wisłą z książęcych żup w Bochni i Wieliczce. 
Nie zapomniano także o kupcach handlu-
jących ze Wschodem:”…to także im dajemy 
z naszej łaski specjalnej, że jeśli będzie im 
potrzeba lub zmusi ich konieczność udać się 
na Ruś z suknem lub czymkolwiek z innymi 
rzeczami kupieckimi drogą dla nich odpowied-
niejszą z miasta naszego Połańca, będzie stała 
otworem bez żadnego sprzeciwu i nie uiszcza-
nia cła i opłat, będą mogli iść spokojnie”. Da-
lej w dokumencie czytamy, że według prawa 
w wypadku mężobójstwa schwytany na tere-
nie miasta zabójca „niechaj głowę za głowę” 
położy. Jednak kara ta mogła być zmieniona 
na karę pieniężną. Decyzja o zmianie tej kary 
należała nie tylko do księcia, ale i do miesz-
czan, którzy brali udział w procesie. Bowiem 
w przypadku ciężkiego przestępstwa, jak: za-

bójstwo, gwałt, napad, podlegającego sądowi 
książęcemu w procesie mieli prawo uczestni-
czyć wszyscy mieszczanie. Na mocy przywileju 
wójt Mikołaj i jego spadkobiercy, otrzymywali 
jedną trzecią wysokości wymierzonej kary, jak 
i innych opłat sądowych. Świadkami wystawio-
nego dokumentu byli: komes Adam, kasztelan 
krakowski, komes Mikołaj Mstiga, wojewoda 
krakowski, komes Boguta, kasztelan wiślicki, 
komes Segneus, wojewoda sandomierski, ko-
mes (brak imienia), kasztelan lubelski Lassota 
i jego brat Skarbimir oraz wielu innych panów 
z dworu książęcego.

W tym czasie do najważniejszych wyda-
rzeń na ziemiach polskich należały najazdy 
tatarskie. Nie ominęły one również ziemi san-
domierskiej, na której doszło do kilku bitew. 
W okolicach Połańca, pod wsią Tursko Wielkie 
rozegrała się jedna z nich.

Zimowy najazd tatarski na ziemie polskie 
1240/41 r. był atakiem pomocniczym, które-
go celem było związanie sił Bolesława Wsty-
dliwego tak, ażeby nie ruszył z pomocą swoje-
mu zięciowi Beli IV, królowi Węgier. Po splą-
drowaniu Śląska zagony tatarskie udały się 
na Ziemię Sandomierską. Po rozesłaniu wici 
przez wojewodę krakowskiego Włodzimie-
rza, rycerstwo krakowskie ruszyło w pościg 
za Tatarami. Do bitwy doszło pod Turskiem 
w środę popielcową, 13 lutego 1241 r. Była 
to pierwsza bitwa rycerstwa polskiego z Tata-
rami na otwartym polu. W bitwie brały rów-
nież drużyny rycerstwa sandomierskiego pod 
wodzą Pakosława. Nieznane są niestety losy 
Połańca, ani kasztelana połanieckiego w tym 
zdarzeniu. Może właśnie wtedy gród poła-
niecki został spalony, a może bitwa ocaliła 

go? Według Długosza bitwa 
miała dwie fazy. W pierwszej 
rycerstwo krakowskie, wyko-
rzystując zaskoczenie zadało 
Tatarom ciężkie straty. Po-
lacy zdobyli obóz mongolski, 
uwolnili wszystkich jeńców, 
którzy schronili się lasach 
strzegomskich i zaniedbu-
jąc pościg rozpoczęli grabież 
tatarskiego taboru. W tym 
czasie Tatarzy uporządko-
wali i uderzyli na rycerstwo 
krakowskie, pokonując je. 
Tatarzy ponieśli jednak tak 
duże straty, że natychmiast 
uciekli przez Zawichost do 
Sieciechowa, nie wyrządza-
jąc nikomu po drodze żadnej 
krzywdy. Z powodu tej bitwy Przebieg bitwy z Tatarami w 1241r
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Tursko Wielkie zostało zapisane w rocznikach 
chińskich dynastii tatarskich.5

3. MAREK MARKOWIC
Marek Markowic, (czyli syn Marka), herbu 

Świeboda, był może wcześniej podczaszym 
krakowskim. Na urzędzie kasztelańskim w Po-
łańcu jest ok. 1270–12.V.1273 roku. Później 
mógł zostać kasztelanem sandomierskim.6

4. STRECHLAUS (Streslaus)
W 1283 roku w Osieku, świadkiem nadania 

przywilejów dla kolegiaty sandomierskiej przez 
księcia Leszka Czarnego miał być komes Stre-
chlaus kasztelan połaniecki, a oprócz niego: 
komes Otto wojewoda sandomierski, komes 
Markus kasztelan sandomierski, komes Pe-
trus kasztelan małogoski, komes Markusius 
podczaszy księżnej Gryfiny i Floryan skarbnik 
sandomierski.7

Bardzo prawdopodobne jest, że Strechlaus 
i kolejny z kasztelanów Strzeżysław to ta sama 
osoba.

5. STRZEŻYSŁAW
Strzeszek lub Strzesław herbu Sulima, był 

kasztelanem połanieckim 1.IV.1284 roku. 
Wcześniej, ok. 1272 r. był może komornikiem 
książęcym.8

Brak wiadomości o nim w czasach później-
szych skłania do przypuszczenia, że brał on 
udział w spisku z roku 1285, który miał wpro-
wadzić na tron krakowski księcia Konrada II 
Czerskiego. Następcą jego, już 9 czerwca 1285 
roku, został bowiem Markusz.9

6. MARKUSZ – MARKUS Z JANINY
Herbu Świeboda, był kasztelanem połaniec-

kim 9.IV.1285 roku. 
Wojciechowski pisze, że po Strzeżysławie 

kasztelanię połaniecką objął 9 czerwca 1285 
roku Markusz o nieokreślonej przynależności 
rodowej, może identyczny z Markuszem cze-
śnikiem księżnej z roku 1284. Świadkowanie 
w dokumencie z 9 czerwca 1285 roku, zaraz 
po uśmierzeniu zatargu, wskazuje na pewny 
udział Markusza po stronie księcia w wyda-
rzeniach z kwietnia i maja tego roku.10 Jego 

5  Połaniec zarys dziejów, Połaniec 1994, s. 103.
6  Urzędnicy Małopolscy XII – XV wieku, red. A. Gąsiorowski, 

Kraków 1990, s. 159.
7  K.D.M., t. 1, s. 127.
8  Urzędnicy Małopolscy XII – XV..., s. 159.
9  Wojciechowski P.K., Ugrupowania polityczne w ziemiach 

krakowskiej i sandomierskiej w latach 1280-86, w: Przegląd 
Historyczny, TOM 70, z.1, 1979, s. 65.

10  Wojciechowski P., Ugrupowania polityczne ..., s. 65.

podpis, „comes Marcussius castellanus de Po�
lanc” figuruje więc na dokumencie, w którym 
Leszek Czarny książę krakowsko – sandomier-
ski, wieś Kłębów nadaną Stanisławowi z Chro-
brza uwalnia spod jurysdykcji grodu połaniec-
kiego.11 Tekst wpisu:

1285. Leszek książę krakowski, sandomier-
ski i sieradzki, nadaje Stanisławowi z Chro-
brza wiernemu swemu rycerzowi, wieś Kłębów 
„et eius posteritati iure hereditario perpetuo po�
ssidendam, cum omnibus iuribus et utilitatibus, 
ita quo non citari coram castro Polanc nec pala�
tino nec castellano Sandomiriensi, nec eorum 
iudicibus astare seu respondere astringantur, 
sed tantum coram nobis (duce) anulo nostro”.

7. GROT (Groth)
Grot (może Mateusz?)12 herbu Rawa, pod-

komorzy sandomierski (1283-84)13, właściciel 
Słupczy i Chobrzan. Był kasztelanem poła-
nieckim 23.IV.1308 roku, czyli na początku 
panowania Władysława Łokietka. Granicznej 
daty nie znamy. Przeszedł potem na kasztela-
nię krakowską.

Ożenił się z Anną i miał z nią synów: Jana 
Grota (Grotowica), który dzięki poparciu ro-
dziny udzielanemu Władysławowi Łokietkowi 
doszedł do godności biskupa krakowskiego 
(w latach 1326–1347 r.), Goworka, kasztelana 
radomskiego (1333 r.), Jakuba, sędziego ziem-
skiego sandomierskiego (1353–54) i Sięgnie-
wa.14 

Słupeccy byli właścicielami licznych dóbr, 
m.in. Opola (Lubelskiego). Nie wiadomo, czy 
właścicielem Opola był już Grot, ale na pewno 
był nim Sięgniew z Słupczy przed 1368 r. Ich 
potomek Zbigniew Słupecki również zasiądzie 
na kasztelanii w Połańcu w 1530 r.

NIEZNANY
20.V.1311 r.15

8. DZIERŻYSŁAW
Urząd kasztelana połanieckiego uzyskał po 

21.V.1327 roku. Zmarł w roku 1331.16

9. JASIEK
Jasiek, Jaszek lub Jan, był kasztelanem 

połanieckim ok. 15.V.1332–20.VI.1341.17

11  K.D.M., t. 1, s. 130.
12  Urzędnicy Małopolscy XII – XV..., s. 159.
13  K.D.M., t. 2, nr 495,499.
14  Polski Słownik ..., t. 9, s. 15.
15  Urzędnicy Małopolscy XII – XV..., s. 159.
16  Tamże.
17  Tamże.
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10. WIT Z JANKOWIC
Herbu Rawa, na funkcji kasztelańskiej 

w Połańcu od 1348 do 1364 roku.
Dokument, w którym występuje Wit, 

z 17.X.1364 r. posiada być może świadków 
wcześniejszej akcji prawnej (po 30.IX.1363). 
Poprzednia wzmianka o Wicie pochodzi z 7.
VI.1358 r. Z tytułem kasztelana występuje 
także w dokumencie z datą 17.X.1369 r.18

Witaszka (Wita z Janowa) wymieniają księgi 
też jako komornika sądowego w 1391 r. Przy-
pisany został jednak ze względu na charakte-
rystyczne imię do rodu Janinów, a nie Rawi-
tów. Odległość czasowa wskazywałaby jednak, 
że Witaszek może być synem Wita.19

11. MIROSŁAW Z KOSZUI
Czasami zwany Mściszko, pełni urząd kasz-

telana połanieckiego ok. 14.I.1378–29.IV.1400. 
W dokumencie z datą 9.V.1391 r. został wy-
mieniony Dziersław kasztelan połaniecki. Do-
kument ten znany jest tylko z regestru w ko-
piarzu koprzywnickim. Możliwa jest pomyłka 
w imieniu: Derslaus zamiast Mstislaus. Jest 
też możliwe, że w oryginale zapisano Derslaus 
de Polanecz, kopista zaś przerobił ten zapis na: 
Derslao castellano Polanycensi. Dzierżek de Po�
lanecz (był najpewniej tenutariuszem) jest zna-
ny z 1398 r. Kasztelanem połanieckim na pew-
no był Mścisław. Data dokumentu z 14.I.1378 
r. nie może być kwestionowana (jest to doku-
ment sądu sandomierskiego wystawiony przez 
sędziego Pełkę i podsędka Prandotę; na liście 
świadków wymieniono tylko dwóch urzędni-
ków: Jana kasztelana sandomierskiego i sta-
rostę radomskiego oraz Mścisława kasztelana 
połanieckiego). W księgach sądowych sando-
mierskich Mścisław jako kasztelan połaniecki 
wymieniany jest od 1397 r.20

12 listopada 1394 r. w Wiślicy na Zjeździe 
Generalnym, Wojciech Sędzia i Prandota Pod-
sędek Ziemi Sandomierskiej zaświadczają, że 
Katarzyna dziedziczka 1/3 wójtostwa połaniec-
kiego zawarła układ z Marcinem Jastrzębcem 
układ na, mocy którego może posiadać swój 
jaz na Wiśle oraz zbudować nowy. Dokument 
ten został sporządzony właśnie w obecności 
kasztelana połanieckiego Mirosława z Koszui 
oraz Jana wojewody łęczyckiego, Klemensa 
kasztelana radomskiego i Klemensa kasztela-
na czechowskiego.21

18  Tamże.
19  Wroniszewski J., Szlachta ziemi sandomierskiej w średnio-

wieczu, Wrocław 2001, s. 183.
20  Urzędnicy Małopolscy XII – XV..., s. 159.
21  Tamże, s. 160.

12. GROT Z JANKOWIC
Funkcję kasztelana połanieckiego pełnił 

w latach 1401–1408. Potem został kasztela-
nem małogoskim.

15.XII.1408 roku Grot herbu Rawa potwier-
dza odbiór należności (216 groszy krakow-
skich) od rajców krakowskich, dzierżawców 
komórki celnej w Połańcu.22

O związku Grota z Jankowic z ziemią po-
łaniecką świadczy jeszcze jedna, wcześniejsza 
wzmianka z 1379 roku, kiedy to wraz z Mar-
kiem z Turska (k/ Połańca) poręczają Jaku-
szowi ze Sprowy za Mikołaja z Bogorii, kaszte-
lana zawichojskiego.23

W 1413 roku na zjeździe w Horodle Grot 
z Jankowic występuje jako kasztelan małogo-
ski. Na tym zjeździe są obecne również inne 
osoby, które związane będą z kasztelanią po-
łaniecką, m.in. Paweł z Bogumiłowic (sędzia 
krakowski, kasztelan połaniecki w latach 
1409-1413) i jego brat Michał (kasztelan san-
domierski), Stanisław Gamrat (wtedy kaszte-
lan połaniecki) i Marcin z Wrocimowic (ojciec 
późniejszego kasztelana połanieckiego).24

Grot z Jankowic wymieniany był również 
wśród uczestników wieców radomskich. Pełnił 
już wtedy funkcję kasztelana małogoskiego.25

13. PAWEŁ Z BOGUMIŁOWIC
Herbu Półkozic, na urzędzie kasztelana po-

łanieckiego ok. 12.XI.1409–21.III.1413.
Paweł (Paszko) z Bogumiłowic (także z Ma-

ciejowa) (zm. 1436), kasztelan połaniecki, 
sędzia ziemski krakowski. Był synem Pasz-
ka zwanego Niedźwiedziem z Bogumiłowic, 
Broniszowa i Chmielowa, rodzonym bratem 
Jana z Broniszowa, kasztelana czechowskiego 
i przyrodnim bratem Michała z Bogumiłowic, 
kasztelana lubelskiego, a potem sandomier-
skiego.

Po raz pierwszy został wymieniony bez żad-
nego tytułu wśród świadków dokumentu Wła-
dysława Jagiełły, wystawionego 13.IX.1401 r., 
a następnie w dokumencie tegoż króla z 15.
IX.1402 r. Bez tytułu pojawił się jeszcze przy 
końcu listy świadków obok Spytka z Tarnowa, 
w dokumencie sądu polubownego w sporze 
między proboszczem lwowskim, a rajcami mia-
sta, wystawionym 18.X.1405 r. w Grodku (Ja-
giellońskim). W roku 1405 przebywał u boku 
Jagiełły w Szczekarzowie w towarzystwie swe-
go starszego brata Michała. Niewątpliwie ko-

22  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 6/9 1992, s. 2.
23  Zub J., Zamek w Tursku, Tarnobrzeg 1991, s. 2.
24  Samsonowicz H., Polska Jana Długosza, Warszawa 1984, 

s. 285.
25  Wroniszewski J., Szlachta ..., s. 180.
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rzystał w owych czasach z poparcia i protekcji 
swoich starszych braci. Brak jest dokładnych 
danych o początku jego kariery urzędniczej. 
Dopiero w dwóch dokumentach Jagiełły z 30.
III i 31.XII.1410 r., wymieniony został wśród 
świadków z tytułem marszałka (nadwornego). 
W tym roku wystąpił też wśród świadków do-
kumentów Jagiełły, wystawionych w Nowym 
Korczynie 17.V i w Inowłodziu 18.X.1410 r., 
ale z tytułem kasztelana połanieckiego. Za-
chował się też dokument Pawła, dziedzica 
z Bogumiłowic, kwitujący rajców krakowskich 
z otrzymywanych od nich 4,5 grzywien, z tytu-
łu płaconych przez miasto należności na rzecz 
kasztelana połanieckiego. 

Można mieć wątpliwości, czy Paszko z Bo-
gumiłowic, piastujący urząd marszałka jest 
identyczny z Pawłem z Bogumiłowc, kaszte-
lanem połanieckim. Jako kasztelan połaniec-

ki otrzymał Paweł 18.X.1410 r. pożyczkę 300 
grzywien, udzieloną królowi, zapis w tej wyso-
kości na mieście Stopnicy i przynależnych do 
tej tenuty wsiach: Kargów, Wola Kargowska 
(dziś Brzozowska), Białoborze, Klepice (Klępie), 
Maczkowa Wola (dziś Wolica lub Suchowola) 
i Szklanów.

Po ustąpieniu 3.I.1413 r. Jana z Oleśnicy 
z urzędu sędziego ziemskiego krakowskiego 
otrzymał go Paweł. Z tym tytułem został wy-
mieniony po raz pierwszy 2.IV.1413 r., a już 
w kilka dni później przewodniczył w roczkach 
sejmowych. Prócz przewodniczenia w sądzie 
ziemskim krakowskim, występował tez często 
jako asesor sądu ziemskiego sandomierskiego. 
Np. uczestniczył w roczkach sądu w Nowym 
Korczynie, rozsądzając 21.III.1413 r. spór mię-
dzy królem, a synami Spytka Melsztyńskiego 
(z Melsztyna) o Samborszczyznę. Przebywał czę-

sto przy królu, towarzysząc mu w podróżach po 
Polsce (Małopolsce i Rusi Czerwonej). Jedynie 
w latach 1416, 1417, 1426 i 1428 brak śladów 
w dokumentach o jego bytności na dworze. 

Wymieniony został wśród uczestników 
w akcie unii, spisanym 2.X.1413 r. w Horodle. 
Jako jeden ze świadków i poręczycieli znalazł 
się w dokumencie Jagiełły i Witolda, zawierają-
cych 15.VII.1419 r. przymierze z królem Danii 
Erykiem. Został także jako jeden ze świeckich 
dostojników wymieniony w akcie, oczyszczają-
cym z zarzutów kanclerza i bpa krakowskie-
go Wojciecha Jastrzębca na sądzie zebranym 
w obecności króla i członków episkopatu w Łę-
czycy 27.VIII.1420 r. Za te, a zapewne i inne 
zasługi otrzymał 29.IV.1421 r. w Nowym Kor-
czynie od Jagiełły dokument, mocą którego 
król darował mu 200 grzywien, dodając mu je 
do zapisu pożyczki na Stopnicy, zostawiając 

mu zarazem dożywotnio starostwo stopnickie. 
Był także jednym z panów polskich, którzy 
4.III.1430 r. w Jedlni przyrzekli Jagielle wnieść 
po jego śmierci jednego z synów królewskich 
na tron polski. Świadczył na wydanym przez 
Jagiełłę przywileju jedlnieńskim. Wymienio-
ny został wśród świadków przywileju krakow-
skiego, wydanego 9.I.1433 r. przez Jagiełłę. 
Również był świadkiem przymierza zawartego 
3.I.1433 r. w Krakowie między Jagiełłą w W.
Ks. Litewskim Zygmuntem oraz potwierdzenia 
tego aktu w Nowym Korczynie 27.II.1433.

Wspólnie z braćmi: przyrodnim Michałem 
(z Chmielowa) i rodzonym Janem (z Broniszo-
wa), posiadał Paweł drewniany dom w Krako-
wie (położony naprzeciw kościoła św. Idziego). 
Oprócz folwarku i wsi Maciejów (pod Książem) 
posiadał sąsiednią wieś Boczkowice, którą 
po jego śmierci bratankowie: Jan z Czyżowa, 

Drzewo genealogiczne Pawła z Bogumiłowic
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kasztelan krakowski i Michał z Broniszowa, 
zastawili w roku 1437 za 130 grzywien wdowie 
po nim Jadwidze, dzierżącej także wieś Macie-
jów. Zmarł Paweł po 26.IV, a przed 30.IV.1436 
roku. O żonie Jadwidze, żyjącej jeszcze w roku 
1440 brak jest danych. Potomstwa Paweł nie 
pozostawił.26

Długosz podaje, jednak, że żona Pawła 
z Bogumiłowic miała na imię Helena. Wymie-
niona ona była wśród siedmiu znaczniejszych 
niewiast, które towarzyszyły królowej Zofii 
podczas sakramentu oczyszczeniu z pomó-
wień o cudzołóstwo. Paweł był wtedy sędzią 
krakowskim.27

14. SADKO Z GNOJNA
Miał być kasztelanem połanieckim w la-

tach 1412–1414, daty urzędowania są jednak 
sprzeczne z jego poprzednikiem i następcą na 
tym stanowisku.28 Być może chodzi tu o Sand-
ka z Gnojna herbu Łodzia, który w 1402 r. pro-
wadzi proces o przyganę z Januszowskim.29

15. STANISŁAW GAMRAT
Herbu Sulima, jeden z wybitniejszych moż-

nowładców z I poł. XV wieku, kasztelan i sta-
rosta, pisał się stale z Klimontowa, a czasem 
z Trzcienicy (k/ Jasła), Tarchowa (wieś dziś 
nieistniejąca, leżąca niegdyś w ziemi jasiel-
skiej) lub Galowa (k/ Stopnicy). Przezwisko 

„Gamrath” odziedziczył po 
swoich przodkach, którzy 
go używali już w początkach 
XIV wieku. Dziedziczne do-
bra tej linii Gamratów leżały 
w ziemi proszowskiej, piń-
czowskiej, stopnickiej, a tak-
że w okolicy Sandomierza 
i Staszowa i były zresztą stale 
powiększane poprzez związki 
małżeńskie. Z czasem nabyli 
oni przeważnie drogą nadań 
królewskich prawa do sze-
regu wsi w okolicach Jasła 
i Biecza.30

Gamratowie pochodzili 
od Sulimczyków, Klemensa Nawojowica syna 
Wawrzyńca. Z tego rodu pochodzili również 
Garbowscy, a między nimi słynny Zawisza 
Czarny z Garbowa.31 Stanisław Gamrat był sy-

26  Polski Słownik ..., t. 7, s. 266.
27  Samsonowicz H., Polska ..., s. 500.
28  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 6/9 1992, s. 2.
29  Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków 

i pamiątek w stopnickiem, Marjówka 1929, s. 84.
30  Polski Słownik ..., t. 7, s. 266.
31  Wroniszewski J., Szlachta ..., s. 33.

nem Stanisława, a bratem Jana, starosty biec-
kiego, lub też ojcem ostatniego z pierwszego 
małżeństwa. Główna jego działalność politycz-
na związana była z godnością kasztelana po-
łanieckiego. W tym charakterze po raz pierw-
szy wystąpił na zjeździe w Horodle w roku 
1413, a następnie na zjazdach potwierdzają-
cych unię grodzieńską, w Krakowie w 1433 r. 
i w Korczynie w 1434 r. Podpisał również kró-
lewski przywilej jedlnieński, będący dowodem 
zwycięstwa możnowładztwa nad królem.

Niezależnie od stanowiska kasztelana poła-
nieckiego, którym jest jeszcze w 1434 r. (wg Fe-
dorowicza pełni ten urząd do 1433 r.), był rów-
nież starostą sądeckim w roku 1416, a praw-
dopodobnie także żarnowieckim w 1429 roku.

W związek małżeński wstępował dwukrot-
nie. Pierwszy raz w 1396 r. z (być może cudzo-
ziemką) Formozą „de Wanszwoia” (Wąsowa?). 
W posagu otrzymał wtedy od królowej Jadwi-
gi, której dwórką była oblubienica, 150 grzy-
wien (9000 groszy) zapisanych na Trzcienicy. 
Drugi raz ożenił się w 1402 r. z Małgorzatą ze 
Strzelec.

Gamrat urodził się zapewne przed rokiem 
1380, również niepewną jest data jego śmier-
ci (wg Uruskiego umarł dopiero w 1455 r.). 
W każdym razie główna jego działalność zwią-
zana była z panowaniem Władysława Jagiełły, 
a małżeństwo z dwórką królowej Jadwigi i jej 
bogate wyposażenie było dowodem, że był bli-
ski obozu politycznego skupiającego się koło 
królowej.

Syn jego Mikołaj, zapewne z drugiego mał-
żeństwa od roku 1418 studiował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, a pisał się stale z Kli-
montowa i Probołowic (k/ Pińczowa). Możliwe, 
że w latach 1424–1425 był podstarościm kra-
kowskim.32

16. PRZEDYSŁAW MUTYNA  
          DYAMENTOWSKI

Przedysław Mutyna 
herbu Drya, kasztelan 
połaniecki (żył w roku 
1425), był synem Wa-
cława, kasztelana za-
wichojskiego (w 1401 
roku) i Jahny z Wimiar 
(może Winiar). Przedy-
sław żonaty był z Zoch-
ną z Bidzin i miał z nią 
trzech synów i dwie cór-
ki. Z synów najstarszy 
Świętosław Czechowski 

32  Polski Słownik ..., t. 7, s. 266.

Herb Sulima

Herb Dryja
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zmarł jako kasztelan w 1448 roku w Otfinowie 
(żonaty był z Hanką z Rogowa), Dadźbóg zmarł 
w roku 1450 (za żonę miał Jachnę z Malic) 
i Dobrosław. Ten ostatni w roku 1444 z Wła-
dysławem III pod Warną zginął. Miał za żonę 
Kochnę z Rytwian i z nią dzieci Haliszkę i Pe-
trosława.33

17. PIOTR CHEŁMSKI
Herbu Ostoja, pochodził z Woli Chełmskiej, 

dziś Justowskej. Na urzędzie kasztelańskim 
ok.26.VI.1435-18.X.1446. Był najstarszym 
synem Hanka z Chełma (znanego z wyprawy 
grunwaldzkiej Jagiełły)34 i Katarzyny. Wycho-
wany i kształcony staranniej od innych bra-
ci, prawdopodobnie najzdolniejszy z sześciu 
Chełmskich, doszedł z czasem do godności se-
natorskiej.

Okres do wielkiej wojny z Zakonem zeszedł 
Piotrowi na załatwianiu spraw majątkowych. 
Na szerszą widownię wystąpił Chełmski dopie-
ro w czasie wojny z Zakonem, gdy złożył dowo-
dy specjalnej sprawności i męstwa, wdzierając 
się do zamku w Radzyniu. Władysław Jagiełło 
nagrodził męstwo rycerza, jemu i jego braciom 
oddał gród i miasto Lembark. 

Nadanie to nie przyniosło oczywiście żad-
nych korzyści, a koszty wyprawy pokryć musiał 
z własnej szkatuły, nie bardzo w tym czasie za-
sobnej. Zapewne musiał się na wyprawę zadłu-
żyć, bo gdy w 1412 r. nawiedzają go komorni-
cy, krewki rycerz przegania ich kijem. Naraziło 
go to na nowe kary sądowe, lecz wkrótce przy 
pomocy monarchy wybrnął z przykrego poło-
żenia. Od 1418 r. piastował już urząd burgra-
biego krakowskiego, a co ważniejsze, cieszył 

się specjalnym za-
ufaniem Władysła-
wa Jagiełły, który 
jemu właśnie (i mi-
strzowi Eliaszowi) 
poruczył rycerskie 
wychowanie ośmio-
letniego Fryderyka 
Brandenburskiego, 
narzeczonego córki 
Jadwigi. 

Herb Połańca z 1449 r.

Wierny królowi, z całym oddaniem służył 
i królowej Sonce, należał do jej najbardziej za-
ufanych dworzan. Para królewska nie szczę-
dziła mu nagród, dzięki czemu nie słychać już 

33  Niesiecki K., Herbarz Polski, Lipsk 1846, t. 10, s. 113.
34  Samsonowicz H., Polska ..., s. 219.

więcej o kłopotach finansowych Piotra, lecz 
przeciwnie śledzić możemy stały wzrost jego 
fortuny. Krótko dzierżył Chełmski starostwo 
w Nowym Mieście Korczynie (1430–32), od 
roku 1434 spotykamy się z nim jako kasztela-
nem połanieckim (funkcję tą pełnił do 1446 r.), 
a od 1437 był ochmistrzem dworu królewskie-
go. W całym tym okresie przebywał przy królu 
gotów do usług: czy chodzić będzie o podpisa-
nie zobowiązania, dotyczącego Kamieńca Po-
dolskiego (1427), czy o posłowanie do soboru 
bazylejskiego (1433) w imieniu króla i sando-
mierskiego zjazdu. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że jemu oddała królowa rządy na dwo-
rze syna Kazimierza, co rozumieć można tylko 
w ten sposób, że podobnie jak kiedyś Jagiełło 
Fryderyka, tak Sonka Kazimierza oddała na 
wychowanie Chełmskiemu.

Żenił się Chełmski dwa razy. Pierwsza żona, 
niewiadomego imienia obdarzyła go synami: 
Janem, zwanym Rokoszem z Kościc (wystę-
puje już w roku 1420) i Ściborem Chełmskim 
(sędzią ziemskim poznańskim). Czy Rokosz 
z Kościc był synem Jana nie jest jednak pew-
ne (patrz Jan Rokosz). W 1445 roku ożenił 
się po raz drugi z Tarnobą, lecz z małżeństwa 
tego nie doczekał się dzieci. Nie dochowała 
się wprawdzie do naszych czasów żadna cha-
rakterystyka Chełmskiego, lecz na podstawie 
dokumentów przedstawia się nam jako jedna 
z wybitnych postaci pierwszej połowy XV stu-
lecia. Dbały o zbawienie swej duszy, zapisał 
karmelitom na Piasku w 1441 roku legat na 
Woli na msze święte. Zmarł po roku 1456.35

Niesiecki pisze, że Piotr Chełmski jako 
kasztelan połaniecki, podpisał pokój Brzeski 
w 1436 r.36

18. SZAMOTULSKI
Herbu Nałęcz. Między Piotrem i Janem 

Chełmskim na funkcji kasztelana połanieckie-
go.37 Wymieniany również przez Niesieckiego. 
Informacja ta wydaje się jednak mało wiary-
godna.

19. JAN ROKOSZ
Zwany także Rokoszem z Kościc. Na kaszte-

lanii połanieckiej pełnił urząd w latach 27.II. 
1447–9.V.1459.38 Polski Słownik Biograficzny 
nic jednak o tym nie wspomina.

Jan Rokosz z Koszyc Wielkich (dawniej zw. 
też Kościcami) h. Ostoja (zm. ok. 1464 r.), 
podstarości, potem sędzia ziemski krakow-
35  Polski Słownik ..., t. 3, s. 285.
36 Niesiecki K., Herbarz ..., t. 3, s. 23.
37  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 5/8 1992, s. 2.
38  Tamże, Nr 6/9 1992, s. 2.
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ski. Rokosza i jego 
najbliższą rodzinę 
niesłusznie zalicza 
się do Chełmskich 
h. Ostoja, a jego sa-
mego błędnie uzna-
no za syna burgra-
biego krakowskiego 
Jana Chełmskiego. 
Rokosz najpewniej 
był synem Dobiesła-
wa z Konar w pow. 
ksiąskim i Koszyc 
Wielkich w pow. 
pilzneńskim, stol-

nika krakowskiego w latach 1392–93, a póź-
niej podsędka ziemskiego krakowskiego (zm. 
1409), gdyż wspólnie z braćmi dziedziczył cały 
majątek po Dobiesławie.

Matką Rokosza była nieznana nam z imie-
nia córka Paszka Niedźwiedzia z Bogumiłowic 
h. Półkozic (dziada Jana Czyżowskiego), gdyż 
jednego z jego synów, kasztelana czechow-
skiego Jana z Bogumiłowic i Broniszowa Ro-
kosz nazywał wujem. Braćmi Rokosza byli Ści-
bor z Koszyc (zm. 1431) i Dobiesław z Konar 
(zm.1431 r.) ożeniony z Elżbietą, córką Włodka 
z Konaszówki. Miał też przyrodnią siostrę Ka-
tarzynę (z pierwszego małżeństwa ojca), zakon-
nicę w klasztorze św. Andrzeja w Krakowie.

Lata sprawne osiągnął Rokosz przed r. 
1410. W tym bowiem roku występował w są-
dzie w różnych sprawach. Był pasowany ry-
cerzem (strenuus miles). Rokosz, wraz z bra-
tem Ściborem, był sygnatariuszem konfede-
racji korczyńskiej Spytka Melsztyńskiego. Nie 
wiadomo, czy Rokosz brał udział w bitwie pod 
Grotnikami w r. 1439, należał jednak do gru-
py „młodych” konfederatów, którzy później 
pięli się po szczeblach kariery urzędniczej. 

Po objęciu przez kasztelana krakowskiego 
Jana Czyżowskiego urzędu starosty krakow-
skiego w kwietniu 1440 r. został podstaro-
ścim. Z uwagi na to, że Czyżowski był zara-
zem namiestnikiem Królestwa, zakres działań 
Rokosza był szerszy niż zazwyczaj podsta-
rościego. Dzięki temu Rokosz wszedł do elity 
władzy. Czasem przydawano mu nawet okre-
ślenie „magnificus”. Z jego rękojmi korzysta-
li chętnie w różnych sporach najznamienit-
si możni, z których trzeba tu wymienić bpa 
krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, Jana 
Pileckiego, Melsztyńskich i Tarnowskich. Ro-
kosz występował często w otoczeniu Czyżow-
skiego i świadkował na jego dokumentach. 
W czerwcu i lipcu 1440 r. został poświadczony 
z tytułem starosty zatorskiego z ramienia księ-

cia oświęcimskiego Wacława. W lipcu 1441 r. 
z nieznanych powodów na urzędzie podsta-
rościego krakowskiego zastępował go brat 
Ścibor. Około r. 1445 Rokosz został burgra-
bią krakowskim, z tym tytułem poświadczany 
w źródłach do 1457 r.

Po ustąpieniu z urzędu podstarościego 
w roku 1447 Rokosz brał udział w sesjach są-
dów nadwornego i grodzkiego. W roku 1450 
jako starszy stryj po mieczu zeznawał w pro-
cesie Ścibora Chełmskiego oskarżonego o na-
jazd na zamek poniecki. Dnia 13 maja 1455 
objął urząd sędziego ziemskiego krakowskie-
go. W tymże roku był komisarzem królewskim 
do załatwienia przewlekłego sporu klasztoru 
zwierzynieckiego z Mikołajem Grzymałą o do-
chodowe sołectwo zwierzynieckie i spowo-
dowane przez niego nadużycia w innych do-
brach klasztornych. W roku 1456 z polecenia 
króla wyznaczył komisarzy celem zażegnania 
sporu między wojewodą i starostą lwowskim 
Andrzejem Odrowążem ze Sprowy a starostą 
kamienieckim Bartoszem Buczackim. Dnia 8 
czerwca 1464 r. był nieobecny na roczkach 
w Krakowie z powodu choroby i zastępował go 
Mikołaj Grzymała. Wnet zrezygnował z urzę-
du, gdyż już 25 czerwca 1464 r. obowiązki sę-
dziego pełnił Jan Bohun z Dunosów.

Około roku 1414 Rokosz podzielił z brać-
mi ojcowiznę, z której przypadły mu Koszyce 
Wielkie. Przez dłuższy czas nie dbał o majątek 
i często zaciągał pożyczki, np. w roku 1419 
był winien 233 grzywny Janowi z Pleszowa. 
Zapewne nie spodziewał się potomstwa, sko-
ro w roku 1435 bratu Ściborowi ożenionemu 
z Reginą, córką Helwiga z Bezdziedzy, na czas 
swojego życia 600 grzywien na wsi Koszyce. 
Gdyby z obecnego małżeństwa nie doczekał się 
potomka wieś ta po jego śmierci miała przy-
paść bratu. Rychło jednak doczekał się wła-
snych dzieci i rozpoczął ożywioną działalność 
gospodarczą. Już w roku 1422 kupił od Jana 
Dynkwarta dużą wieś Bogumiłowice za 300 
grzywien oraz za dobra królewskie Czajków 
z sołectwem, Bukową i Smerdynię. Nie wiado-
mo, czy dobra te przejął po ojcu, czy sam uzy-
skał z nich zapisy od króla. 

Tego roku nabył za 120 grzywien od Mikoła-
ja z Góry (Zbylitowskiej) połowę Łękawicy, któ-
rą włączył do Koszyc Wielkich. Z kolei w roku 
1445 kupił za 200 grzywien od Grzegorza 
Smoczka część w Biadolinach (Radłowskich), 
którą zorganizował w osobną wieś o nazwie 
Biadolinki. W roku 1458 zezwolił swoim bra-
tankom, a synom Ścibora, Janowi i Dobiesła-
wowi na korzystanie z jego lasów (część Pusz-
czy Radłowskiej). W roku 1462 ugodził się 

Herb Ostoja
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z Bartoszem z Wierzchosławic w sprawie ko-
rzystania ze wspólnych lasów.39

W swojej książce Szlachta ziemi... J. Wroni-
szewski równie dokładnie wspomina o dobrach 
Jana Rokosza. I tak, przed 1442 r. wsie Czaj-
ków z sołectwem, Bukowa i Smerdyna (Śmier-
dzina) w parafii wiązownickiej były w rękach 
Jana Rokosza z Koszyc herbu Ostoja, podsta-
rościego krakowskiego, przy staroście Janie 
Czyżowskim. Królewszczyzny Rokosz trzymał 
najpierw dzięki wpływom Czyżowskiego. Zain-
teresowanie tymi dobrami wynikało prawdopo-
dobnie z sąsiedztwa z Dmosicami, ośrodkiem 
znaczącej w Sandomierskiem rodziny herbu 
Ostoja. W okolicy Mydłowa, innego majątku 
Ostojów, z którymi byli związani także dzie-
dzice Koszyc, nie było majątków królewskich. 
Jan Rokosz pochodził po kądzieli z Półkoziców 
Bogumiłowskich (Czyżowskich). Jego matka 
była siostrą Michała z Bogumiłowic, ojca Jana 
Czyżowskiego, który był tym samym jego bra-
tem wujecznym. W 1422 r. wspomniane wsie 
w parafii wiązownickiej oraz 300 grzywien dał 
Jan Rokosz za Bogumiłowice w zamianie ze 
swoim wujecznym bratem Janem Dynkwar-
dem.40

Rokosz zmarł zapewne w roku 1464. Przy-
domek Rokosz nosił tylko on z trzech braci, 
a jego potomkowie przyjęli go za nazwisko. 
Z nieznaną nam z imienia żoną Rokosz miał 
synów: Dobiesława (żonatego z nieznaną nam 
bliżej Dorotą) i Jana (ożenionego z Beatą, cór-
ką Wojciecha z Jeżowa) oraz córkę Annę, która 
wyszła za mąż za Mikołaja z Łowczowa.41

20. STANISŁAW STANCZYK  
          Z RUDY – DIAKONOWIC

Był kasztela-
nem połanieckim 
w latach 19.V.1467 
(data potwierdze- 
nia pokoju toruń- 
skiego) – 17.VI.1482. 
Zmarł w 30.V.1491 
roku.42 K. Niesiecki 
pisze o Stańczyku 
z Rudy, staroście 
wieluńskim jako 
o jednym z pro-
toplastów rodów 
herbu Świnka.43

39  Polski Słownik ..., t. 31, s. 540-41.
40  Wroniszewski J., Szlachta ..,. s. 113.
41  Polski Słownik ..., t. 31, s. 540-41.
42  Urzędnicy Małopolscy XII – XV..., s. 160.
43  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 6, s. 582.

21. JAN ZAKRZEWSKI
Herbu Pomian pojawia się jako kasztelan 

połaniecki w roku1469.44

22. MARCIN Z WROCIMOWIC
Marcin – Marcisz – Chorążyc z Wrocimowic, 

Dębowa i Brzany, herbu Półkozic. Syn Mar-
cina z Wrocimowic, słynnego chorążego kra-
kowskiego z czasów bitwy pod Grunwaldem 
i Świętochny z Biskupic, wdowy po Mikołaju 
ze Sprowy. Ochmistrz dworu Królowej Elżbie-
ty Rakuskiej, kasztelan połaniecki w latach 
6.II.1484–27.IV.1499. Jako młody rycerz to-
warzyszył królowi Władysławowi Jagiellończy-
kowi (Warneńczykowi) w kampanii węgierskiej 
1440–1444 i dostał się do niewoli tureckiej 
być może pod Warną. W niewoli przebywał do 
1461 roku, poznał wtedy państwo sułtańskie 
i nauczył języka tureckiego.

Pobyt Marcina w Turcji trwał prawdopodob-
nie długo, jego obecność w kraju notują źró-
dła dopiero od r. 1461. Przebywał Marcin sta-
le wśród królewskich dworzan, pracowników 
kancelarii i administracji skarbu państwa. 
W roku 1462 zawiadomił kapitułę wrocławską 
w imieniu króla, aby wybrała na biskupa wro-
cławskiego Jakuba z Sienna. Po roku 1468 
został mianowany pisarzem generalnym ziemi 
krakowskiej, a następnie w roku 1471 stol-
nikiem krakowskim, zachowując równolegle 
urząd pisarza. W maju 1471 wraz z Dobiesła-
wem z Kurozwęk i Pawłem Balickim odbył po-
selstwo na dwór księcia Miśni, Albrechta oraz 
Pragi i Kutnej Hory w sprawie powołania na 
tron czeski Władysława syna Kazimierza Ja-
giellończyka. W Kutnej Horze przyjął w imie-
niu wybranego Władysława 19–cie artykułów 
umowy elekcyjnej. W tym samym roku przy-
jął poselstwo do Rzymu do Papieża Sykstusa 
IV w sprawie protegowanego na biskupstwo 
krakowskie przez króla Kazimierza Jagielloń-
czyka – Jana Rzeszowskiego. Dwór królewski 
widział w Marcinie przede wszystkim znaw-
cę spraw polsko – tureckich i wykorzystywał 
w tym celu jego wiedzę i doświadczenie: nie 
wiadomo ile legacji odbył Marcin do Turcji lub 
do Mołdawii. Rachunki królewskie ze stycznia 
1472 zanotowały wiadomość, że jako łoźny 
królewski pobrał od podskarbiego 100 fl. wę-
gierskich na wydatki związane z wyprawą >>in 
Walachiam et ad Turco<<. Dokładniej znane 
jest poselstwo Marcina na dwór Mahometa II, 
uchwalone przez sejm w roku 1475 w celu 
zapośredniczenia pokoju między Stefanem X 
Mołdawskim a Portą Otomańską. W drodze 

44  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 6/9 1992, s. 2.
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do sułtana zatrzymał się Marcin na dworze 
władcy Mołdawii, który słusznie wątpił w sku-
teczność misji Marcina wobec przygotowanej 
wyprawy tureckiej. W połowie maja 1476 roku 
odbył Marcin w Warnie spotkanie z Mahome-
tem II i złożył wtedy sułtanowi dary (sobolo-
wą szubę obramowaną drogimi kamieniami 
i perłami). Poselstwo Marcina nie osiągnęło 
jedna sukcesu, gdyż nie udało mu się nakło-
nić sułtana do przerwania kampanii przeciw 
Mołdawii. W drodze powrotnej był Marcin 
świadkiem przeprawy armii tureckiej przez 
Dunaj. O rezultatach swej misji powiadomił 
króla w Malborku, wręczając mu w tej sprawie 
grzeczny, lecz stanowczy w tonie list sułtański 
z 9.V.1476 r. W roku 1487 bawił Marcin wraz 
z Kallimachem ponownie w Turcji, pozostając 
w Konstantynopolu dla kontynuowania nego-
cjacji z posłami sułtańskimi nawet po wyjeź-
dzie Kallimacha do Polski.

Marcin zajmował się także aprowizacją dwo-
ru królewskiego. W 1478 r. np. zaopatrywał 
na polecenie królewskie dwór króla czeskiego 
Władysława w czasie pobytu tego na sejmie 
piotrkowskim. Na sejmie piotrkowskim 1484 
roku został kasztelanem połanieckim. Prze-
bywał nadal w otoczeniu króla. W roku 1489 
świadczył na dokumencie królewskim dla Lwo-
wa, w roku 1492 towarzyszył królowi na Litwę. 
W roku 1493 na sejmie w Piotrkowie był świad-
kiem na dokumentach króla dla szlachty ziemi 
lwowskiej, dla miast Krakowa, Pilzna i Sanoka.

Zasługi w służbie królewskiej Marcina 
nie pozostały bez nagrody nie tylko w posta-
ci urzędów i godności, ale przede wszystkim 
korzystnych zapisów na dobrach królew-
skich. W 1485 r. uzyskał zabezpieczenie na 
1000 grzywien na mieście Stopnicy, w 1490 r. 
320 grzywien na wsi Chordzieży (Hordzieszy) 
w ziemi Łukowskiej. W latach 1490–1493 
był ochmistrzem dworu królowej. W latach 
1472–1476 nabył kompleks dóbr Trestków, 
obejmujących zamek Trestczyn i wsie Brzana, 
Falkowa i Sędziszowa w pow. bieckim. Miał 
w zastawie królewszczyznę Ciężkowice, a po 
ojcu królewszczyznę Dębowiec, z której pisał 
się jak ze swojej własności, a która przeszła 
potem w inne ręce. Jakieś części dóbr posia-
dał Marcin w Bobowej, o które procesował się 
przez wiele lat z licznymi właścicielami tego 
miasteczka. W 1498 r. Jan Olbracht odnowił 
przywilej Kazimierza Wielkiego na prawo nie-
mieckie dla wsi Siedliska, Sędziszowa, Brzana, 
Przydonica i Falkowa. Marcin dożył sędziwego 
wieku. W 1499 roku otrzymał zezwolenie na 
cesję urzędu pisarza ziemi krakowskiej. 

Zrezygnował też z kasztelanii połanieckiej, 
a w 1502 r. za wsparciem królewicza Zygmun-
ta zwolniony został dożywotnio od wypraw 
wojennych w zamian za czuwanie nad bez-
pieczeństwem miasta Biecza. W tym roku też 
zmarł.

Ożeniony był z Beatą z Włostowic, córką 
Dziersława, miał synów zwanych jak i on Cho-
rążycami: Piotra, stolnika krakowskiego (zm. 
1517/18) i Jana, może przodka Brzańskich 
oraz córkę Zofię, zamężną (1493) za Janem 
Rożenem z Kąśnej. Z krewnych Marcina zna-
my Jana Wrocimowskiego i nieznane z imienia 
jego dzieci. Nad którymi po śmierci ojca, Mar-
cin sprawował opiekę i zabezpieczał im ojco-
wiznę.45

23. MIKOŁAJ CHOTECKI
Herbu Poraj, z Chotczy. Był kasztelanem 

połanieckim 6.V.1499 roku i być może zmarł 
zaraz po objęciu tego urzędu. Jedyne wzmian-
ki o jego urzędowaniu pochodzą z 6.V.1499 
i 13.V.1499 r.46

W Polskim Słowniku Biograficznym, czyta-
my, że kasztelanię po Marcinie z Wrocimowic 
obejmuje bratanek Mikołaja Paweł (patrz Pa-
weł Chotecki).47

Sprawa następstwa na kasztelanii połaniec-
kiej po Marcinie z Wrocimowic nie jest jasna. 

45  Polski Słownik ..., t. 19, s. 578.
46  Urzędnicy Małopolscy XII – XV..., s. 161.
47  Polski Słownik ..., t. 25, s. 381.

Rys. 17. Marcin z Wrocimowic 
(fragm. Bitwy pod Grunwaldem, J. Matejki)
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Z tym tytułem 6 i 13.V.1499 występuje Mikołaj 
z Chodczy. W literaturze utrzymuje się pogląd, 
że w 1499 r. urząd ten otrzymał Paweł. Wg 
F. Sikory Paweł już jako kasztelan połaniecki 
„brał udział w majowym zjeździe krakowskim 
w roku 1499, świadkując na potwierdzeniu 
układów panów polskich z posłami litewski-
mi w sprawie przestrzegania unii”. Jednak na 
wspomnianym potwierdzeniu wymieniony jest 
Mikołaj z Chodczy jako kasztelan połaniecki, 
wymienienie zaś z tymże urzędem tegoż Mi-
kołaja na późniejszym o kilka dni dokumen-

cie królewskim 
z 13.V.1499 r. po-
zwala na stwierdze-
nie, że nie może tu 
chodzić o pomyłkę 
w imieniu. Wydaje 
się więc, że Miko-
łaj z Chotczy zmarł 
wkrótce po objęciu 
kasztelanii, a po 
jego śmierci urząd 
ten przypadł Paw-
łowi.48

24. PAWEŁ CHOTECKI
Herbu Poraj, z Chotczy, Zawady, przed-

tem chorąży lubelski, brat stryjeczny Mikoła-
ja. Wstąpił na urząd kasztelana 15.IV.1501 
r., a odszedł z niego gdzieś w 1514 r. Możliwe 
jest, że sprawował go do śmierci 4.IV.1515 ro-
ku.49

Słownik Biograficzny podaje, że Paweł Cho-
tecki był synem Jakuba z Chotczy w pow. ra-
domskim, występującego w latach 1441-66 
i Katarzyny. Ojciec Pawła dziedziczył dobra 
w pow. radomskim i lubelskim wspólnie z bra-
tem Mikołajem i dopiero w roku 1477, Paweł 
wraz z braćmi Stanisławem i Bartłomiejem 
oraz synowie Mikołaja: Mikołaj i Stanisław, 
podzielili majątek. Pawłowi z braćmi przypadła 
rodowa Chotcza, Zawada, Celejów oraz połowa 
Gniazdkowa z jazem na Wiśle i Zajączkowa, 
zaś synom Mikołaja Szczekarków i Lucimia 
oraz druga połowa wspomnianych wsi. W roku 
1494 Paweł wykupił część Zajączkowa od bra-
ci stryjecznych, a w roku 1498 brat Bartłomiej 
ustąpił mu ze swej części dóbr.

Pierwsza wiadomość źródłowa o Pawle po-
chodzi z roku 1469, od roku 1477 był dworza-
ninem królewskim. W roku 1484 został mia-

48  Urzędnicy Małopolscy XII – XV..., s. 161.
49  Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku, 

red. Antoni Gąsiorowski, Kórnik 1883, s. 64.

nowany chorążym lubelskim. W latach 1485-
86 przebywał z królem na Litwie, za co uzyskał 
zapisy na żupach krakowskich. W roku 1496 
brał udział w wyprawie mołdawskiej Jana Ol-
brachta. W obozie pod Suczawą król przyznał 
mu pewne dobra, skonfiskowane szlachcie za 
nieobesłanie pospolitego ruszenia. 

W latach 1498-1503 był poborcą podat-
kowym w ziemi lubelskiej (w 1504 rozliczał 
się z poboru z lat 1498-1500, a w 1505 z lat 
1501-1503). W roku 1499 uzyskał awans na 
kasztelanię połaniecką po rezygnacji Marcina 
z Wrocimowic (lub po śmierci Mikołaja). Jako 
kasztelan połaniecki brał udział w majowym 
zjeździe krakowskim w roku 1499, świadku-
jąc na potwierdzeniu układów panów polskich 
z posłami litewskimi w sprawie przestrzegania 
zasad unii. Po śmierci woj. sandomierskie-
go Mikołaja Ostrowskiego w roku 1501 Pa-
weł przejął bogatą tenutę kazimierską (mia-
sta Kazimierz Dolny i Wąwolnica z szeregiem 
wsi) i przyrzekł Olbrachtowi wydać ją jedy-
nie Mikołajowi Kurozwęckiemu, kasztelano-
wi sieradzkiemu lub jego spadkobiercom. Po 
śmierci Olbrachta Paweł znalazł się w obozie 
popierającym wybór Aleksandra. Podczas sej-
mu w Piotrkowie (IX-4.X.1501) uczestniczył 
w porozumieniu z posłami Aleksandra i sejmu 
litewskiego w sprawie odnowienia unii polsko-
litewskiej i do przygotowanego (3.X) przez pa-
nów polskich aktu unii przewiesił swą pieczęć 
(wydawcy dokumentu mylnie przypisali mu 
pieczęć z h. Ogończyk).

Paweł wziął udział w elekcji Aleksandra na 
króla Polski. W 1502 r. był na sejmie korona-
cyjnym w Krakowie, następnie (1502-03) brał 
udział w wojnie moskiewskiej, za co dostał 
liczne zapisy pieniężne na żupach krakow-
skich. Na sejmie radomskim w roku 1505 jako 
poseł ziemi lubelskiej świadkował na akcie 
>>nihil novi<< Aleksandra. Wielokrotnie Pa-
weł był wyznaczany na komisarza graniczne-
go. Np. w roku 1504 rozgraniczał tenutę kazi-
mierską, którą posiadał wówczas brat królew-
ski Zygmunt od dóbr szlacheckich. Styczniowy 
sejm lubelski 1506 r. przydzielił mu, zgodnie 
z dawnym zwyczajem dowództwo wojsk z po-
wiatu pilzneńskiego w planowanej wyprawie 
mołdawskiej. Następnie Paweł wraz z imiennie 
wymienionymi członkami rady królewskiej, 
brał udział w opracowaniu odpowiednich de-
kretów na podstawie podjętych przez sejm 
uchwał w sprawie bezpieczeństwa Rzplitej. 

W roku 1509 Chotecki uczestniczył w sej-
mie piotrkowskim, gdzie wyznaczono go do 
rozgraniczenia dóbr szlacheckich, położonych 
na pograniczu mazowiecko – sandomierskim. 

Herb Poraj
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Dnia 5.XI.1509 Paweł został zwolniony 

z udziału w wyprawie wołoskiej z powodu sę-
dziwego wieku (za świadectwem woj. lubelskie-
go Mikołaja Firleja z Dąbrowicy). Ostatnia wia-
domość o Pawle pochodzi z 10.IX.1510, lecz żył 
jeszcze kilka lat, ponieważ dopiero 4.VI.1515 
r. kasztelanem połanieckim został Stanisław 
Mielecki, po śmierci Pawła >>Chlevyczskie-
go<< (błędny odczyt, gdyż żaden Chlewicki 
lub Chlewiński nie nosił tego imienia i nie był 
kasztelanem połanieckim). Paweł zmarł zatem 
w I połowie 
1515 roku 
i brak jest 
informacji 
o jego po-
tomstwie, 
czy żonie.50

Z u p e ł -
nie inaczej 
pr z edsta -
wia imiona 
ojca i bra-
ci Pawła 
K.Niesiec-
ki. Wg nie-
go Paweł 
Chełmski, 
kasztelan 
połaniecki 
(z tym ty-
tułem na 
liście Kró-
la Alexan-
dra w roku 
1505 da-
nym miastu Lwowskiemu) był bratem Stanisła-
wa (zwanego Halickim) marszałka koronnego 
i Otto, który doszedł do tytułu wojewody kra-
kowskiego. Ojcem zaś jego był Stanisław z Chot-
cza, kasztelan i starosta Halicki (w 1460 r.).51

25. BARTNICKI
W 1512 r. pojawia się też nazwisko Toma-

sza Bartnickiego herbu Dołęga jako kasztela-
na połanieckiego.52

Tomasz Bartnicki (jeżeli to ten sam) był sy-
nem Wojciecha (de Barnthniky) kasztelana cie-
chanowskiego, a potem w 1470 r. zakroczym-
skiego. W 1493 po śmierci Wojciecha, Tomasz 
wraz z braćmi dzieli się ojcowizną. I tak Tomasz 
dostał Pokrytki (Pokrite Wodi) w obw. Lubie-
nieckim i Narzym w Prusach (stąd ród Narzym-

50  Polski Słownik ..., t. 25, s.  381.
51  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 3, s.  47.
52  Warchałowski K, Merkuriusz ..., Nr 5/8 1992, s.  2.

skich), a Jakób, Bartniki w pow. Ciechanow-
skim (stąd dalej ród Bartnickich). Drugi brat 
Tomasza Mikołaj był kantorem płockim.53

26. STANISŁAW MIELECKI
Herbu Gryf, objął kasztelanię połaniecką 

4.VI.1515 roku, a następnie 31.X.1515 zastał 
kasztelanem zawichojskim.54

Stanisław Mielecki (ok. 1470-1532) pocho-
dził z rodziny osiadłej w Małopolsce, wywodzą-
cej się od Klemensa z Ruszczy, dziedziczącej 

od XV w. miasto Mielec w pow. Sandomier-
skim. Był synem Jana i Suchodolskiej. Sto-
sunki z coraz bardziej wpływowym Mikołajem 
Firlejem, mężem siostry Anny, pomogły Mie-
leckiemu w karierze. Duże znaczenie miało 
też jego własne małżeństwo z podkomorzanką 
chełmską Helżbietą Tęczyńską, spowinowaco-
ną przez siostrę z Tarnowskimi, Ossoliński-
mi i Ligęzami. Ponadto jej bratem przyrodnim 
był przyszły hetman Jan Tarnowski. Stani-
sław uczestniczył w wyprawie mołdawskiej 
Jana Olbrachta i 29.X.1497 dostał posiadłość 
w Wielkim Tursku w pow. Sandomierskim, 
skonfiskowane Mikołajowi Biechowskiemu za 
nieobesłanie pospolitego ruszenia. 

Po stryju żony, wojewodzie ruskim Mikoła-
ju Tęczyńskim, zmarłym z ran odniesionych 
na tej wyprawie, Mielecki miał znaczne zapi-

53  Polski Słownik ..., t. 1, s.  319.
54  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s.  64.

Fragment genealogii Mieleckich (wg.R.Przybylińskiego)
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sy, o które toczył spór z wdową, zakończony 
ugodą w roku 1502. Żona Mieleckiego dosta-
ła też spadek po drugim stryju, zmarłym bez-
dzietnie (1503), kasztelanie wojnickim, Janie 
Tęczyńskim. W roku 1506 Stanisław posło-
wał z województwa sandomierskiego na sejm 
w Lublinie, a następnie w maju t. r. jeździł na 
zjazd wielkopolski do Koła z misją od hetmana 
Mikołaja Kamienieckiego, zabiegającego o pie-
niądze na obronę potoczną. W nowym zaciągu 
znalazła się chorągiew Mieleckiego, który wziął 
udział w wyprawie na Pokucie i do Mołdawii 
(wrzesień-październik). Następną kampanię 
mołdawską (1509) odbył z pospolitym rusze-
niem. Po raz ostatni bił się w 1512 roku jako 
rotmistrz obrony potocznej w zwycięskiej bi-
twie z Tatarami pod Łopusznem, walcząc na 
lewym skrzydle, obok chorągwi swego dzie-
wierza Tarnowskiego. Był dworzaninem Zyg-
munta I i w styczniu 1515 jeździł z Wilna na 
sejmik w Proszowicach z instrukcją królewską. 
W marcu wyjechał w orszaku królewskim na 
zjazd Zygmunta z Władysławem i 4.VI otrzymał 
w Bratysławie kasztelanię połaniecką. Był też 
świadkiem zjazdu wiedeńskiego obu monar-
chów z cesarzem Maxymilianem, a po powrocie 
do kraju postąpił na kasztelanię zawichojską 
(31.X). W lecie 1516, gdy król przebywał na 
Litwie, Mielecki uczestniczył w naradzie sena-
torów małopolskich, zwołanej przez kanclerza 
Krzysztofa Szydłowieckiego do Mielca w celu 
zorganizowania pogotowia przeciwko Tatarom.

Przyjazne stosunki łączyły Mieleckiego 
z Tarnowskim, który wyjeżdżając w roku 1518 
za granicę przelał na siostrę i szwagra zapis 
na wsi królewskiej Borunice w pow. proszow-
skim i wyznaczył Mieleckiego jednym z opie-
kunów swego syna. Niebawem Mielecki ciężko 
zachorował, a po wyzdrowieniu przekazał do 
kościołów na Skałce i w Ruszczy jakieś wota, 
które widział jeszcze Niesiecki. Dbając o rozwój 
Mielca, wystarał się w roku 1522 o konsens na 
pobieranie tam cła mostowego celem utrzyma-
nia dróg i mostów, a w 1526 r. uzyskał od bpa 
krakowskiego Piotra Tomickiego podniesienie 
parafii mieleckiej do godności prepozytury, 
której podlegał kościół w Chorzelowie i kapli-
ca w Jaślanach. Przy tej okazji Mielecki do-
datkowo uposażył kościół mielecki i wyznaczył 
fundusz na utrzymanie w Mielcu bakałarza, 
określając jednocześnie jego prawa i obowiąz-
ki. Założył też szkołę w Chorzelowie. W życiu 
politycznym nie przejawiał większej aktyw-
ności poza udziałem w sejmach (w 1523 r. 
podpisał uchwałę w sprawie sukcesji mazo-
wieckiej), często natomiast zasiadał w granicz-

nych sądach komisarskich, głównie zaś trosz-
czył się o powiększenie swego majątku.

Mielecki dzierżawił dochodowe stawy od be-
nedyktynek w Staniątkach, uprawiał gospo-
darkę łowiecką i hodowlaną w dobrach mielec-
kich, angażował się w zyskowne pożyczki, za-
biegał o łaski królewskie, nie stronił od proce-
sów (np. z mieszczanami sandomierskimi o cła 
pobierane w Zawichoście). Trzon jego dóbr sta-
nowił Mielec z 14 wsiami (w kupionym w 1512 
Zgórsku miał drugą – obok zamku mieleckie-
go – rezydencję). O granice niektórych wsi tego 
klucza z dobrami rzochowskimi Stanisława 
Tarnowskiego wadził się Mielecki uparcie od 
roku 1510 do 1519, a w 1519-1528 miał tego 
rodzaju spory graniczne ze starostwem san-
domierskim. Rozstrzygała je kilka razy komi-
sja królewska. Posiadał też dobra dziedziczne 
w pow. opatowskim (Kaliszany i Gierczyce), 
gdzie w roku 1529 nabył sołectwo w Kawęczy-
nie, a po matce w pow. wiślickim (części Sudołu 
i Biegłowa), gdzie w roku 1511 dostał Niegosła-
wice, skonfiskowane plebanowi ze Szczuczyna 
za nieobesłanie pospolitego ruszenia (1509).

W ziemi krakowskiej miał Czyrosławice 
i Granów. Posiadał kamienicę w Krakowie przy 
ul. Grodzkiej w pobliżu kościoła św. Andrzeja, 
kupioną w roku 1518 od Tarnowskiego. Miał 
także dom w Sandomierzu i koło tego domu 
król dał mu w 1515 r. plac. Transakcja z kra-
kowskimi klaryskami przyniosła Mieleckie-
mu (1519) stawy w Borowie, Pniowie i Orze-
chowie oraz sołectwo w Mniszku (woj. lubel-
skie). W roku 1526 Stanisław wykupił od swej 
siostry ciotecznej, klaryski Beaty Różnickiej 
część Sudołu i Biegłowa oraz jej dobra ojczy-
ste w pow. ksiąskim (Rożnica i Nowa Wieś).

Przez Tęczyńskich i hetmana Tarnowskie-
go zbliżył się Mielecki do Hieronima Łaskiego, 
który nazywał go jednym z najbliższych przy-
jaciół. Wyjeżdżając na Węgry (1527) Łaski za-
pożyczył się u m.in. Mieleckiego, którego syn 
(zapewne Andrzej) towarzyszył mu w jego dzia-
łalności dyplomatyczno – wojskowej w służbie 
króla Jana Zapolyi. 23.I.1528 Łaski pisał ze 
Stambułu, że kasztelanic zawichojski ma się 
dobrze i że jest to wspaniały młodzieniec.

W tym czasie Mielecki zamierzał odbyć piel-
grzymkę do Jerozolimy, otrzymał nawet od 
króla Zygmunta list polecający do doży wenec-
kiego (6.III.1528), ale ostatecznie zrezygnował 
z wyjazdu, zapewne z powodów, jakie spadły 
na niego w związku z długami Łaskiego. Mie-
lecki był jednym z trzech głównych wierzycieli. 
Oddane mu w roku 1530 porytwiańskie Gaw-
łuszowice powiększyły klucz mielecki, ale nie 
pokryły może całego długu. Sam Mielecki za-
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dłużył się u brata stryjecznego żony, wojewo-
dy krakowskiego Andrzeja Tęczyńskiego na 10 
000 fl., które miał zwrócić na 1.I.1532. Zmarł 
w Krakowie 31.I.1532 roku, a wdowa po nim 
zmarła również tego roku. Zostali pochowani 
w kościele w Mielcu, gdzie synowie ufundowali 
im nagrobki.

Z sześciu synów Stanisława Mieleckiego 
najstarszym był zapewne Andrzej >>strenuus 
miles<< wg epitafium nagrobkowego w Miel-
cu, zmarły 15.V.1529. Walerian Tyburcy i Sta-
nisław zapisali się na Akademię Krakowską 
w roku 1526. Walerian był podkomorzym san-
domierskim (zm. 1553), a Stanisław, rotmi-
strzem obrony potocznej w roku 1527 i staro-
stą zawichojskim od 1532 r. Towarzyszył on 
wujowi, kasztelanowi krakowskiemu Andrze-
jowi Tęczyńskiemu w pielgrzymce do Ziemi 
Świętej i zmarł w Jerozolimie (1534). Pozostali 
to Jakub, Sebastian i Zawisza Janusz (zm. po 
1534). Jedna z córek Mieleckiego, Anna, poślu-
biła przed 3.III.1515 r. Przecława Ligęzę, brata 
późniejszego arcbpa lwowskiego Feliksa Ligęzy. 
Była damą dworu królowej węgierskiej Izabeli 
Jagiellonki. 1.XI.1543 r. sporządziła u Gyula-
fehervar testament, zapisując swym dzieciom 
sumy, które miała u brata Jana i u siostry, Za-
błockiej. Wkrótce po tym zmarła.

Niesiecki tak opisuje koligacje rodzinne 
Mieleckich:

Stanisław Mielecki był żonaty z Elżbietą 
Tęczyńską, córką Stanisława i Barbary Za-
wiszanki. Miał z nią dwie córki, które ożenio-
ne były z Ligęzą i Złockim oraz trzech synów: 
Jana, Sebastiana i Waleriana. (być może jego 
synem był też Jędrzej zmarły w Mielcu w 1529 
roku).

Matka Stanisława nazywała się Pniowska 
ze Sprowy, o czym świadczy trzeci herb na na-
grobku jego syna Nałęcz.

Jan wojewoda Podolski i marszałek wielki 
koronny, Chmielnicki, Samborski i Grodecki 
starosta, najstarszy syn Stanisława był naj-
pierw w 1540 roku kasztelanem wiślickim. Już 
od wczesnych lat zajął się żołnierką, często od-
nosił rany i odznaczał się męstwem. W czasie 
wojny Inflanckiej w 1557 roku powierzono mu 
dowództwo całego wojska, lecz Inflantczycy na 
samo jego imię poddali się królowi. Był czło-
wiekiem głęboko wierzącym, w wojsku karnym 
i surowym. Zmarł w roku 1561. Został pocho-
wany w Mielcu z nagrobkiem przedstawiają-
cym cztery herby: Gryf, Topór, Abdank i Suli-
ma. Pozostawił po sobie żonę Annę z Dalejowa 
Kołowną, wojewodziankę Podolską i syna Mi-
kołaja.

Sebastian drugi syn Stanisława był naj-
pierw kasztelanem wiślickim i starostą brze-
skim w 1564 roku, a potem kasztelanem kra-
kowskim w 1569 r. Żoną jego była Zofia Ko-
ścielecka i miał z nią córkę, która wyszła za 
hrabiego Tarnowskiego na Rzemieniu i syna 
Hieronima starostę brzeskiego, rotmistrza 
królewskiego.

Waleryan podkomorzy sandomierski, trzeci 
syn Stanisława, kasztelan zawichojski umarł 
młodo w roku 1553 i pochowany został w Miel-
cu. Żonaty był z Kamieniecką h. Pilawa i miał 
z nią córkę i dwóch synów.

Siostra Stanisława Anna wyszła za Miko-
łaja Firleja kasztelana krakowskiego i hetma-
na. Hieronim Mielecki (prawdopodobnie brat 
Stanisława) starosta sandomierski żonaty był 
z Jadwigą Grochowską kasztelanką Czechow-
ską (ok. roku 1540).55

Anna Mielecka h. Gryf wyszła za Mikołaja 
Firleja i miała z nim dwóch synów i trzy córki. 
Jedna z jej córek Anna wyszła później za Jana 
Leżeńskiego kasztelana połanieckiego.56

Epitafia Stanisława i Helżbiety Mieleckich 
w kościele w Mielcu.

STANISLAI DE MIELECZ CASTELLANI
ZAWICHOSTEN[SIS], DEFUNCTI FERIA

QARTA ANTE FESTUM
PURIFICATIONIS DIVAE VIRGINIS

MARIAE, ANNO 1532

DOMINAE HELIZABETAE DE TENCZIN
CONSORTIS OLIM MAGNIFICI

STANISLAI MIELECZKI CASTELLANI
ZAWICHOSTENSIS etc.

55  Polski Słownik ..., t. 20, s. 768.
56  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 6, s. 392.

 Jan Mielecki –  
Marszałek Koronny, syn Stanisława  

kasztelana połanieckiego 
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27. MIKOŁAJ CIKOWSKI
Herbu Radwan, burgrabia krakowski, 

miecznik krakowski do 1518 r., starosta biec-
ki w latach 1518–21. Objął kasztelanię 6 XI 
1515 r., a opuścił ją 4 V 1528 r., kiedy to zo-
stał kasztelanem sądeckim.57

Mikołaj Cikowski był spokrewniony z boga-
tymi rodami patrycjuszowskimi w Krakowie 
(Bonerowie) i z ziemiaństwem. Był dworzani-
nem księcia Ferrary we Włoszech.

Cikowscy (Czykowscy) h. Radwan imię na-
byli od dóbr Cikowa.58

28. ZBIGNIEW SŁUPECKI
Herbu Rawa, przedtem pisarz lub pisarz 

polny koronny 1528–32, dworzanin królewski, 
kasztelanem połanieckim był od 18.VI.1530 
do 10.XII.1536 r.59

Zbigniew Słupecki (zm.1537) był synem 
Jana kasztelana sądeckiego. Zapewne do nie-
go odnosi się wzmianka w herbarzu K. Nie-
sieckiego, że w młodości przebywał za gra-
nicą i powrócił do ojczyzny jako >>kawaler 
jerozolimitański po wielu eksperymentach 
wojennych...<<. Pozostawał następnie w służ-
bie królewskiej. Dnia 1.XII.1515 roku otrzy-
mał od Zygmunta I w Lublinie gratyfikacje 
pieniężną (74 złp.) za oddane królowi usługi. 
W roku 1520 zaciągnął się jako rotmistrz jaz-
dy na wojnę z zakonem krzyżackim. W końcu 
lipca 1520 r. wraz z rotami Wawrzyńca Mysz-
kowskiego, Aleksandra Iławskiego i Wojciecha 
Sempolińskiego na rozkaz hetmana w.kor. 
Mikołaja Firleja ruszył na pogranicze Warmii 
w rejon Rastenburga (Rastemborka; obecnie 

57  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 64.
58  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 3, s. 134.
59  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 64.

Kętrzyn) i Bartensteinu (obecnie Bartoszyce). 
W końcu roku objął komendę nad oddziała-
mi zaciężnych z Litwy i Rusi (ok.1 tys. koni) 
i wspierany przez oddziały z ziemi chełmiń-
skiej operował na Warmii. Dnia 13.I.1521 r. 
doszedł do Olsztyna, skąd podejmował wypa-
dy w kierunku Dobrego Miasta. Te podjazdo-
we działania prowadził Słupecki niewątpliwie 
w porozumieniu z grupą hetmana zaciężnego 
Jakuba Secygniowskiego. W drugiej połowie 
stycznia 1521 r. postępował śladem mistrza 
Albrechta kierującego się z armią do Lubawy.

W sierpniu 1521 r. został Słupecki wysła-
ny ze swoją chorągwią na Węgry z pomocą Lu-
dwikowi Jagiellończykowi w związku z zagro-
żeniem tureckim. W grudniu tegoż roku był 
już w kraju, podczas sejmu piotrkowskiego 
nadał mu król na wieczność >>insulam alias 
wyssep<< na Wiśle w pow. sandomierskim 
w pobliżu jego dóbr Kamień i Mściejów(>>M-
sczyów<<). W roku 1523 posłował z woj. san-
domierskiego na oba sejmy (krakowski i piotr-
kowski), był posłem sandomierskim także na 
sejm w roku 1524/25. Występował wówczas 
jako dworzanin królewski. 8.II.1525 r. przy-
znał mu król na dwa lata stację w klasztorze 
koprzywnickim oraz pozwolił na wykupienie 
wójtostwa w Krasnymstawie (nie wiadomo, 
czy wykup zrealizował). Także wiosną 1525 
był Zbigniew w Krakowie, a 21.III został pi-
sarzem ziemskim lubelskim. W roku 1527, 
już jako starosta sokalski, pozostawał w bli-
skich kontaktach z hetmanem w.kor. Janem 
Tarnowskim. W jesieni tegoż roku należał do 
rotmistrzów, którzy przygotowywali się do 
wyprawy na Węgry z pomocą królowi Janowi 
Zapolyi przeciw Ferdynandowi Habsburgowi. 
Wiadomo, że zawarł umowę z przedstawiciela-
mi Zapolyi, lecz ostatecznie chyba nie ruszył 
na Węgry z powodu zakazu Zygmunta I. Od 
roku 1528 był pisarzem polnym przy Tarnow-
skim. Dnia 16.VI.1530 r. otrzymał nominację 
na kasztelana połanieckiego.

W wyprawie Tarnowskiego w roku 1531 
przeciw najazdowi mołdawskiemu Piotra Ra-
resza uczestniczył Słupecki z pocztem pięt-
nastokonnym w chorągwi hetmańskiej. Na 
przełomie lipca i sierpnia powierzył mu het-
man naczelne dowództwo nad czterema cho-
rągwiami, które na początku sierpnia ruszyły 
z zadaniem oczyszczenia Pokucia z rozproszo-
nych oddziałów mołdawskich. Po sforsowaniu 
Dniestru koło wsi Ścianka dowodzone przez 
Słupeckiego chorągwie skierowały się na Koło-
myję, a następnie w stronę Gwoźdźca. Po zdo-
byciu zameczku w Gwoźdźcu (wspólnie z cho-
rągwią Macieja Włodka) Słupecki pociągnął na 

Herb Rawicz
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Śniatyń i Kołaczyn. Pod Obertynem (22.VIII) 
walczył w chorągwi hetmańskiej. Dnia 30.IX 
sporządził rejestr popisowy chorągwi biorą-
cych udział w bitwie dla podskarbiego kor. Mi-
kołaja Szydłowieckiego.

(1558/59) gospodarował w dobrach w lubel-
skiem, w roku 1567 był rotmistrzem w służbie 
lit. Wdowa Barbara Słupecka stanęła w lutym 
1547, obok kasztelanowej krakowskiej Zofii 
Szydłowieckiej, teściowej Tarnowskiego, na 
czele dworu organizowanego przez Zygmunta 
Augusta dla Barbary Radziwiłłówny.60

Stanisław Słupecki, syn Zbigniewa po po-
wrocie ze studiów w Wittenberdze i Lipsku był 
przedstawiany jako reprezentant mody zagra-
nicznej. Sam Mikołaj Rej w Zwierzyńcu o nim 
pisze:

„Polak nad wsze narody jest w tem osobniejszy
Iż, ukaż mu jaki kształt, by też nadziwniejszy,
Uźrzysz go trzeciego dnia, alić on tak chodzi,
Postawą i ubiorem każdemu ugodzi.
Wnet to właśnie obaczysz z tego Słupeckiego,
Byś miał na cudzoziemca patrzyć na jakiego;
Porówna siew dzielności z każdym i w postawie
I na każdej poczciwej nie myli się sprawie”.

Jan Tarnowski starał się też o kasztelanię 
połaniecką dla swego szwagra Stanisława Li-
gęzy – burgrabiego krakowskiego, żonatego 
z Zofią, siostrą Tarnowskiego. Mimo poparcia 
koterii senatorskiej – na czele z podkanclerzym 
Szydłowieckim, późniejszym teściem Tarnow-
skiego – nie uzyskał jej. Było to w 1530 roku. 
Stało się to wobec sprzeciwu Bony, drugiej 
żony Zygmunta Starego. Drogi Bony i Tarnow-
skiego rozeszły się; Bona była antyniemiecka 
i antyhabsburska, Tarnowski przeszedł do 
obozu popierającego Habsburgów.61

Ze Zbigniewą Słupecką, kasztelanką poła-
niecką złączył się dożywotnio Paweł Ossoliński 
(zmarł ok. 1534) trzeci syn Jędrzeja z Osmul-
skiej62 i z nią zapoczątkował linię Ossolińskich, 
którzy doprowadzili w końcu XVI i XVII ten ród 
do największej w dziejach świetności.63

29. ANDRZEJ TĘCZYŃSKI
Herbu Topór. Przedtem miecznik krakowski. 

Kasztelanem był od 23.VIII.1537 do 27.X.1543 
r., kiedy to został kasztelanem lubelskim.64

Kasztelan połaniecki w 1537 roku, rot-
mistrz wojsk polskich. On i Sieniawski ponie-
śli klęskę od Petryły nad Seretem k / Trem-
bowli 1.II.1538 r. w 1800 koni przeciw 18 000 
Petryły hospodara mołdawskiego.65

60  Polski Słownik ..., t. 39, s. 118.
61  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 4/7 1992, s. 2.
62  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 7, s. 152.
63  Zieliński t. , Poczet polskich rodów arystokratycznych, War-

szawa 1997, s. 203.
64  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 64.
65  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 4/7 1992, s. 2.

Działania Z. Słupeckiego  
na Pokuciu (1-5.VIII.1531)

Słupecki był dziedzicem miasta Opola 
z Kliczkowicami (obecnie Kluczkowice) i Wrze-
lowem w ziemi lubelskiej, w Sandomierskiem 
miał Słupczę, Pniów, Kamień i Mściejów. 
W roku 1534 toczył spór z gdańskimi kupcami 
Filipem Engelhardtem i Hansem Hoffmanem. 
Proces rozpoczęty przed sądem grodzkim lu-
belskim został następnie przekazany man-
datem królewskim do Gdańska z poleceniem 
szybkiego jego rozpatrzenia. Ostatnia wzmian-
ka o Słupeckim pochodzi z 10.XII.1536 r. Do-
konał on wówczas wpisu do Metryki Koronnej 
o oprawieniu posagu żony. Zapewne wkrótce 
zmarł. Dnia 23.VIII.1537 r. kasztelanem poła-
nieckim był już Andrzej Tęczyński.

Słupecki żonaty był z Barbarą Firlejów-
ną, córką kasztelana krakowskiego Mikoła-
ja. Z małżeństwa tego pochodzili synowie: 
Stanisław i Jan, który po studiach w Bazylei 
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O bitwie tej wspomina również Niesiecki, 

pisząc: Jędrzej hrabia z Tęczyna, którego list 
Karola V zowie Andream Juniorem, syn Ga-
bryela, kasztelan połaniecki, zostawiony na 
ochronę Podola, pod Seretem od nieprzyjaciół 
pobity w roku 1538, która to klęska wynikła 
z zatargów między dwoma regimentarzami. 
Przesiadł się potem na krzesło lubelskie, przy 
którym trzymał starostwo śniatyńskie i roha-
tyńskie. Został potem kasztelanem krakow-
skim. Pisząc za Starowolskim:

Parvus quidem corpore, sed indenio et elo�
quentia summus, ob amplissimam et haud scio 
an maximam Regno Poloniae familiae dignita�
tem, tum vero ob canam prudentiam. Is enim 
sub Casimiro Alberto et Alexandro Regibus Po�
loniae, variis bellis exercitatus, non destitit, et 
sub Sigismundo Gentile decus magno animo 
capessere: Dumque Solymanus Turcarum Im�
perator, Austriae Viennam, ingentibus copiis 
oppugnaret, collectis tribus Polonorum equitum 
millibus, vel non rogatus, Ferdinando Caesari 
ultro suppetiatum ivit, et ad confinia Moraviae 
duodecim millia palatinum Turcarum nactus, in 
fugam omnes facile convertit. Caesisque quam 
plurimis, metum Tyranno ipsi, obsidionem tunc 
fortem solventi, adeo injecit, ut prosperis itineri�
bus, et ultra solitum, Budam revertens, omnem 
graviorem armaturam amiserit, Tęczynioque 
extremum Agmen assiduo carpenti, praebuerit 
occasionem ad comparanda trophaea, quae 
aeternum 
et gentem 
P o l o n a m 
et Domum 
Tęczyniam 
e x o r n a �
rent. Erat 
C a s t e l �
lanus Cra�
c o v i e n �
sis, animi 
magni tu �
dine, con�
silii soler�
tio, bellicis 
virtutibus 
ac rerum 
gestarum 
gloria, Dux 
nemini vet�
erum se�
cundus. 

Andrzej 
był czło-
w i e k i e m 
m ę ż n y m 

i dał tego dowo-
dy w licznych 
p o t y c z k a c h . 
Sam utrzymywał 
liczne wojska 
i prowadził je na 
wyprawy wojen-
ne. Jeździł m.in. 
z Cesarzem Ka-
rolem V do Hisz-
panii, przeciwko 
Carowi Turec-
kiemu Solima-
nowi, gdzie wiel-
ką chwałą na-
ród polski okrył 
w 1532 roku, 
sam 300 żołnie-
rzy przez długi 
czas utrzymu-
jąc. 

Tak się zna-
cznie przysłu-
żywszy wziął 
od tego monarchy przywilej, w którym jemu 
i synowi jego Janowi, natenczas dworzaninowi 
swemu, herb innym kształtem ozdobił. Słowa 
tego rodzinnego przywileju z 1561 r. brzmią:

Nas sane Familiae Comitum in Tęczyn insi�
gnia vetera, aliqua notabili accesione, amplifi�
cande et locupletanda duximus, eisque in ipso 

Klasztor  
w Rytwianach

Drzewo genealogiczne Tęczyńskich
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Clypei centro, parvum scutum coloris caerulei, 
quod erectum Leonem, aureum caput, corona 
aurea insignitum ostendat, ad dexteram co�
nversum, cauda bicipiti in dorsum reflexa, ea 
pedum constitutione, ut a pugnam compositus 
videatur, benigne ac liberaliter adjecimus. Ga�
leam vero ditavimus ac exornavimus corona 
aurea et Leone simili illi, qui in parvo scuto re�
praesentatur, sed pube tenus tantum conspi�
cuo, ac hianti tricta linguaque exerta, et cauda 
bicipiti in dorsum reflexa, cujus caput aureo 
diademate decoratur, e cono ipsius Galeae pro�
minente. Is autem dextro pede securim appre�Is autem dextro pede securim appre�
hensam teneat, laciniis, phaleris, ab ultroque 
Clypei latere effusis, a dextra rubei et candidi, 
a sinistra vero caerulei et aurei coloris. Datum 
in Civitate nostra Vienna etc. 

Jędrzej Tęczyński dwukrotnie żenił się. 
Pierwszy raz z Anną Zakliczanką siostrą Sta-
nisława, późniejszego kasztelana połanieckie-
go, z którą miał córkę Jadwigę (za Zebrzydow-
skim, a potem za Stanisławem Myszkowskim). 
Drugą jego żoną była Anna Ożarowska, z któ-
rą miał córki Zofię (za Zborowskim) i Annę (za 
Krzysztofem Lanckorońskim) oraz dwóch sy-
nów Jana i Jędrzeja.66 Ciało Anny Lanckoroń-
skiej do dziś znajduje się w podziemiach ko-
ścioła w Kurozwękach.

Paprocki pisząc o rodzinie Tęczyńskich po-
daje przykłady męstwa Andrzeja Tęczyńskiego, 
który „... jeszcze w młodych leciech, w potrze-
bie pode Gdańskiem na harcu, gdy do niego 
Niemiec z kuszą bieżał, on na koniu żarko po-
deń podbieżawszy, wydarłszy mu kuszę, w łeb 
uderzył, mówiąc: Tak chłopie przodkowie ry-
kiem bijali.

Tenże z Prusaki w potrzebie będąc, był po-
strzelon przez piersi, wszakoż się kula tak tyl-
ko po ciele obruciła, kości nie ruszyła. Gdy go 
krew uchodziła, począł słabieć, pochylił się na 
koniu. Drugi Niemiec bacząc, chciał go z dru-
giej strony z konia alabartem zapchnąć. Wtem 
on z bólu i przeleknienia przyszedł k’sobie, 
gdy go w siodło wepchnął on Niemiec, uszedł 
obronną ręką do swych. Nie był przy nim tylko 
jeden sługa Sokół, z krakowskiego wojewódz-
twa, który go sam w onych ranach opatrzył, 
odwiódłszy na spokojne miejsce.”67

30. JAN LEŻEŃSKI
Starosta przedborski, był kasztelanem po-

łanieckim od 27.X.1543 do 23.V.1547 r., a po-
tem został kasztelanem małogoskim.68

66  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 9, s. 57.
67  Paprocki B., Herby Rycerstwa Polskiego, Kraków 1858, s. 

79.
68  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 64.

Jan Leżeński żonaty był z Anną, córką Mi-
kołaja Firleja i Anny Mieleckiej.(patrz Stani-
sław Mielecki). W 1569 roku Leżeński był cze-
śnikiem sandomierskim, a jego syn Mikołaj 
uczył się w szkołach w Wiedniu.69

31. JAN KOMOROWSKI
Jan Komorowski z Komorowa, herbu Kor-

czak (ok. 1490–1566r.), kasztelan oświęcim-
ski i połaniecki. Był wnukiem Piotra, hrabiego 
na Liptowie i Orawie, dziedzica Żywiecczyzny 
i tenutariusza starostwa barwałdzkiego (zm. 
w 1476 roku), a synem Jana (zm. 1511 r.) i Zo-
fii, córki Stefana Gracza. Po ojcu Komorowski 
wraz z bratem Wawrzyńcem wzięli Żywiecczy-
znę i dobra barwałdzkie. Źródła nie zachowa-
ły żadnego śladu czynniejszego ich udziału 
w sprawach publicznych, mimo iż sposobności 
ku temu mogły dostarczyć Janowi kasztelanie: 
oświęcimska (1537–48) i połaniecka (1548–63), 
a Wawrzyńcowi stanowisko sekretarza królew-
skiego, które zajmował od 1547 roku, aż do 
bezpotomnej śmierci 10.V.1550 roku.

Kasztanem połanieckim Jan był od 
29.IX.1548 do 20.IV.1563 r., musiał jednak 
zrezygnować z pełnionej funkcji, ponieważ nie 
był „osiadły” w województwie sandomierskim. 
Działo się to na sejmie egzekucyjnym w Piotr-
kowie 1562/63 r. Zasada tzw. „osiadłości” na 
danej ziemi, sięga czasów Ludwika Węgierskie-
go i układu koszyckiego, w 1374 roku, kiedy 
to król przyrzekł szlachcie, że urzędy będzie 
rozdawał szlachcie tej ziemi, gdzie ten urząd 
się znajduje.

K o m o -
r o w s k i 
uc z est n i -
czył w 1521 
roku w de-
putacji zie-
mian za-
t o r s k i c h 
do króla w  
s p r a w i e 
u t r z y m a -
nia drogi 
królewskiej 
przez Ska-
winę i Za-
tor. Bywał 
też zapew-
ne w dru-
giej poło-
wie życia 
na sejmach 

69  Polski Słownik ..., t. 7, s. 10.

Kaplica Komorowskich  
w Żywcu
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i w radzie królewskiej, ale wybitniejszej roli tam 
nie odegrał. Był w Krakowie podczas sejmu 
w 1545 r., znajdował się tu również w roku 1549 
wśród dygnitarzy obecnych na rokach nadwor-
nego sądu królewskiego i w roku 1553, gdy król 
postawił go na czele komisji do odgraniczenia 
trzech wsi królewskich od Jawiszowic Jana 
Myszkowskiego. Nominacje na obie kasztela-
nie zawdzięczał niewątpliwie nie zdolnościom 
politycznym, lecz zasobom majątkowym, jakie 
odziedziczył i pomnożył obrotną gospodarką. 
Przez pół wieku gospodarował w Żywiecczyźnie 
i stworzył z niej główną podstawę potęgi mająt-
kowej Komorowskich, przyczyniając się do roz-
woju miasta Żywca i wsi okolicznych, jak rów-
nież kluczy: łodygowickiego i ślemieńskiego.

Bracia nie podzielili ojcowskiego majątku, 
lecz gospodarowali nim wspólnie i skrzętnie. 
Dla uporządkowania stanu prawnego swych 
majętności, zwłaszcza Żywiecczyzny, której 
stosunek do księstwa oświęcimskiego i do Ko-
rony nie był uregulowany od połowy wieku XV, 
wyjednali bracia u króla najpierw w roku 1518 
włączenie Żywiecczyzny i tenuty barwałdz-
kiej do ziemi oświęcimskiej, a potem w roku 
1545 wyjęcie ich osób spod prawa księstwa 
oświęcimskiego i zatorskiego, a poddanie pra-
wu koronnemu. Pilnowali bacznie granic Ży-
wiecczyzny od strony księstwa cieszyńskiego 
(1523), a także granic dzierżawy barwałdzkiej 
(1544, 1547). Równocześnie pomnażali swoje 
posiadłości dziedziczne, zakupując w 1545 r. 
Ślemień, a w 1549 r. Krzeszów. Sięgnęli w ten 
sposób granicami dóbr własnych i dzierżonych 
królewszczyzn prawie pod Kraków. W kilka 
miesięcy po śmierci brata (1550 r.) uzyskał 
Komorowski zezwolenie na scalenie królew-
skich zapisów dłużnych, zabezpieczonych na 
starostwie barwałdzkich, na wsiach Skaw-
ce, Śleszowice i Zorzówek oraz na wójtostwie 
w Wadowicach. Wynikiem scalenia były po-
kaźne sumy: 5 000 dukatów węgierskich, 369 
złp i 260 grzywien szerokich groszy czeskich. 
Za udzielane królom pożyczki otrzymali bra-
cia nadto inne jeszcze nadania (w roku 1553 
roczną pensję 100 fl. z cła krakowskiego i 4 
bałwany soli z żup wielickich, a w latach 1559 
i 1560 jeszcze dodatkowo 12 bałwanów soli 
rocznie z tych samych żup).

Górzystość i lesistość posiadłości braci Ko-
morowskich sprawiła, że gospodarstwo Ży-
wiecczyzny, Ślemienia, Krzeszowa, częściowo 
i dóbr barwałdzkich było w znacznym stopniu 
gospodarstwem leśnym i hodowlanym. Stąd 
zabiegi Komorowskich o wolny spław Wisłą 
tarcic własnego wyrobu, zwolnienie od opłat 
„rogowego” i sprzedaż za granicę wołów bez 

opłaty. Uprawy zbóż i gospodarki folwarcznej 
więcej było zapewne w królewszczyźnie bar-
wałdzkiej, dokąd zbiegali poddani sąsiednich 
ziemian; (pozywali oni o to Komorowskiego). 
Bracia dbali także o rozwój miasta Żywca 
i uposażenie żywieckiego kościoła. Staraniem 
ich nadał król miastu dwa jarmarki (1518), 
sami zaś wyposażyli żywiecki szpital (1515), 
ofiarowali dzwon do budującego się kościoła 
(1536), nadali miastu prawo warzenia i wy-
szynku piwa (1537), uposażyli czynszem 15 
fl. plebana, 2 altarystów, rektora szkoły, or-
ganistę, dzwonnika i szpital (1550). Komorow-
ski nadał Żywcowi grunt Kabat i łaźnię (1554) 
oraz las Kiełbasów (1562).

Komorowski ożenił się w roku 1526 z Bar-
barą Tarnowską. Z małżeństwa tego miał sy-
nów: Jana Spytka i Krzysztofa, oraz córki: 
Zofię, Katarzynę, Annę i Magdalenę. Gorliwy 
katolik, jednego z synów, może Jana Spytka, 
kształcił w latach 1551–53 pod opieką magi-
stra Akademii Krakowskiej Mikołaja Śmiesz-
kowica w szkole dla dzieci szlacheckich w El-
blągu, założonej przez S. Hozjusza. Drugiego 
syna, Krzysztofa, wysłał na naukę za granicę 
do Lipska (1556) i Padwy (1558–60), dając mu 
za preceptora Wacława Grodeckiego, później-
szego kartografa. Komorowski zmarł w Żywcu 
15 IX 1566 roku.70

Niesiecki opisując rodzinę Komorowskich, 
twierdził, że nie Jan, lecz Krzysztof Komorow-
ski miał synów; Wawrzyńca i Piotra oraz Jana 
kasztelana połanieckiego, starostę oświęcim-
skiego z Barbary Tarnowskiej. Jan miał dwie 
córki, z których Zofia była żoną Mikołaja 
Myszkowskiego kasztelana wojnickiego i Annę

70  Polski Słownik ..., t. 13, s. 416.

Mikołaj Myszkowski 
(mąż Zofii  

Komorowskiej)

Jan Myszkowski 
(mąż Anny  

Komorowskiej)
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żonę Jana Myszkowskiego kasztelana oświę-
cimskiego oraz dwóch synów Jana Spytka 
podczaszego koronnego i Krzysztofa kasztela-
na oświęcimskiego.71

Z Zofią Komorowską kasztelanką połaniec-
ką żonaty był Hieronim Filipowski h. Pobóg, 
krajczy koronny i łoźniczy królewski, starosta 
Nurski, Ostrowski i Ostrołęcki. Walczył u boku 
Stefana Batorego, wtedy księcia Siedmiogro-
du, a gdy Stefan na tron zasiadł, Hieronim 
we wszystkich ekspedycjach z nim zwycięsko 
stawał, osobliwie pod Toporcami, kiedy pierw-
szą straż nieprzyjacielską wyciął i niewolnika 
do króla przyprowadził. Umarł w 1587 a przy 
śmierci się błędów heretyckich wyrzekł.72

Niesiecki pisze również, że z Zofią, Jana Ko-
morowskiego córką żonaty był Mikołaj Mysz-
kowski dziedzic na Spytkowicach, krajczy ko-
ronny w 1548 roku, i miał z nią dwie córki. 
Barbara wyszła za Piotra Zborowskiego woje-
wodę sandomierskiego, a potem krakowskie-
go, Zofia zaś za Jana Maciejowskiego kasztela-
na sandomierskiego.73 

Jan Myszkowski kasztelan oświęcimski był 
żonaty dwa razy. Najpierw z Anną Buczyńską, 
później z Anną Komorowską kasztelanką po-
łaniecką, która potem wyszła za Cichockiego, 
podkomorzego krakowskiego. Z Cichockim mia-
ła dwóch synów, Mikołaja dziedzica na Jani-
szewicach i Jana wojskiego oświęcimskiego.74

71  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 5, s. 172.
72  Tamże t. 4, s. 23.
73  Tamże t. 6, s. 500.
74  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 6, s. 502.

Niestety do 
naszych cza-
sów nie za-
chowały się 
po l ichromie 
przedstawia-
jące rodzinę 
K o m o r o w -
skich, w ko-
ściele para-
fialnym pw 
N a r o d z e n i a 
Najświętrzej 
Panny Marii. 
Zachował się 
jednak opis 
tej polichro-
mii, który za-
wdz ięczamy 
A n d r z e j o w i 
K o m o n i e c -

kiemu, wójtowi i kronikarzowi żywieckiemu. 
Otóż Komoniecki pod rokiem 1706 zanotował 
w swej kronice: „... Tegoż roku kościół żywiec-
ki wewnątrz pobielono i panów Komorowskich 
w przednim chórze zatynkowano pomalowa-
nych...” Z dalszej relacji wynika, że na ścianie 
nad stalami od strony południowej, nieznany 
malarz uwiecznił pięciu panów Komorowskich 
w pozycji klęczącej, ze złożonymi rękoma. An-
drzej Komieniecki opisał dokładnie wygląd po-
staci uwiecznionych na murze świątyni, ich 
uczesanie i stroje. Panowie Komorowscy no-
sili białe ubiory, lazurowe opończe podszyte 
czerwienią i czarne obuwie. Niektórzy z nich 
posiadali czarne inni zaś czerwone czupry-
ny i brody krótko strzyżone. Na przeciwległej 
ścianie północnej, nad stallami klęczały przed 
krzyżem panie i panny Komorowskie. Starsze 
w lazurowych płaszczach, z głowami nakryty-
mi tuwalnią lub rajtuskiem, w białych ozdob-
nie haftowanych fartuszkach, młodsze w czer-
wonych sukniach, z włosami rozpuszczonymi 
i przewiązanymi wstęgą. Ta piękna dawna po-
lichromia powstała w roku 1554.75

32. LUBIENIECKI
K. Warchałowski (za Niesieckim) podaje, że 

w 1550 r. kasztelanem połanieckim był niejaki 
Lubieniecki h. Rola76

Ci lub inni Lubienieccy w XVII w. byli wła-
ścicielami Balic, wsi w pow. Stopnickim.77

75  Przewodnik po kościołach żywieckich, Żywiec 1992, s. 15.
76  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 5/8 1992, s. 2.
77  Wiśniewski J., Historyczny opis ..., s. 103.
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33. STANISŁAW CZYŻOWSKI
Stanisław Zaklika Czyżowski z Czy-

żowa, herbu Topór. Kasztelanem poła-
nieckim został dnia 20.IV.1563 i funk-
cję tą pełnił do 17.IV.1574 roku.78

Hieronim ojciec Stanisława Zakli-
ka, mąż sławny, dziedzic na Wojsławi-
cach, toczył ciągłe walki z najeżdżają-
cymi polskie ziemie Tatarami, a dzieła 
jego wszędzie wychwalano (stąd pio-
senka o nim: Pan Zaklika z Wojsławic 
gnał Tatary aż do granic). Król Zyg-
munt ofiarował mu w roku 1508 woje-
wództwo sandomierskie, ale ten go nie 
przyjął. Ożenił się z Anną Sienieńską 
herbu Dębno, kasztelankę kamieniec-
ką, siostrę arcybiskupa lwowskiego 
i miał z nią dwie córki i syna. Pierwsza 
Anna Koniecpolska, kasztelanowa ro-
spierska, a druga Tęczyńska, najpierw 
kasztelanowa połaniecka, a potem 
krakowska. Jego syn Stanisław kasz-
telan połaniecki żonaty z Dorotą z Mie-
chowa h. Rawicz łowczanką lubelską 
miał czterech synów, to jest Zygmunta 
kasztelana bełzkiego, a przedtem poła-
nieckiego, Mikołaja, Stanisława i Hie-
ronima oraz córkę Prochańską.79

W 1565 r. posiadający przywilej 
królewski Stanisław Zaklika, założył 

78  Urzędnicy województwa sandomierskiego ...,  
s. 65.

79  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 3, s. 279.

na gruntach wsi Zdziechowice miasto na prawie mag-
deburskim – Zaklików. Od jego nazwiska miasto wzię-
ło swoją nazwę i herb.

Jan Kochanowski napisał nagrobek Stanisławowi 
Zaklice Czyżowskiemu kasztelanowi połanieckiemu. 
Jest on umieszczony w Dziełach tego Poety w Tomie 
III str. 268 wydania Lipskiego. (Epitafium z nagrobka 
Czyżowskich w klasztorze sandomierskim)80

Audite postera saecula, lapis de pariete clamat
illustrissimum dominum Joannem Zaklika de

Czyżów Czyżowski, castellanum połanecensem hoc loco
positum. – Amplissimae domus integrum extinctum

nomen, suaeque familiae ultimum haeredem. Vi-
vit tamen in majoribus suis qui in posteris

jam vixit, in Joanne castellano cracoviensi gubernatore
regni sub rege Vladislao, anno domini 1434, in Joanne

Palatino sandomiriensis, altero Joanne capitaneo oświecimen-
si; in Sigismundo bełzenzi, Stanislao połanicensi ca-

stellanis in Sigismundo camenecensi antistite, de pluri-
bus aliis sago togaque illustribus, a quibus nomen

acceptum et gloriam ampliavit. Dum se totum deberi
bono publico aestimaverat, mareschalcatum judiciorum
capturalium palatinatus sandomiriensis, sub interregno
Augusti II suscepit, et conclave asessorum in aeropagum

reformavi, rationen ordinatissimae vitae ita constituit,
ut Deo et sanctae patriae utiliter, proximo juste,

sibi honeste vixerit. Pius ecclesiarum restaurator,
templum praepositurae Czyżoviensis de lapide rexit

et ornavit. Munificus religionum protector, seraphicum
minorum ordinem minime societatis Jesu, ac carmelita-
rum discalceatorum specialibus vovit gratis. Egenorum
liberalis munerator et subditorum pater. Civibus pa-
triaevir consilii, aequitatis arbiter, idea rectitudinis ne

tandem sibi deesset, extruxit palatium senatore dignum,
quod simul tanquam pietatis suae soluit asceterium.

Plenus dierum, meritorum et immortalis famae,
coronam gloriae accepturus, abiit dum obiit anno domini

*) aetatis suae.
Ora Deum pro tuo benefactore, minoritica reformato-

rum turba, cui in vita se et sua, in morte exuvias corporis
sui obtulit; ut nihil haberet, quod non esset.

*) rok nie oznaczony, tylko zostawione puste miejsce

80  Buliński M., Monografia miasta Sandomierza, Warszawa 1879, s. 
369-370.

Wycinek mapy KaspraVopela 
z r.1555, wg wydania Bernarda 

Van Der Putte z r. 1572.

Pałac w Czyżowie
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Dzięki wpisom do ksiąg cła wodnego wło-

cławskiego możemy dowiedzieć się, czym han-
dlowali zarządcy dóbr Stanisława i Doroty 
Czyżowskich. Znajdują się tam też dane doty-
czące handlu z dóbr poprzednich kasztelanów 
połanieckich; Andrzeja Tęczyńskiego, Jana 
Leżeńskiego i dzieci Stanisława Mieleckiego.

1568.05.16 – Stanislaus Ochoczki d. Czy-
zewski castellani Polanyeczensis (handel ry-
bami morskimi)

1574.04.04 – Johannes Grocholski d. Czy-
zewski relictae castellani Polanyeczensis (han-
del zbożem)

1575.04.23 – Johannes Turboiski f. d. Do-
rotheae Czizowska castellanae Polanecensis 
(handel zbożem)

1576.04.14 – Johannes Thurboiski f. d. Do-
rotheae Cziszewska relictae olim castellani Po-
loniecensis (handel zbożem).81

34. JAN BRONIEWSKI FIRLEJ
Herbu Lewart. Mógł być kasztelanem poła-

nieckim w 1576 roku.82

Broniewscy Ci wywodzili się od Firlejów 
z Dąbrowicy i pisali się Firlejowie Broniewscy.

Mikołaj pojąwszy za żonę Michowską dzie-
dziczkę na Broniewicach i Pachniny Woli, Bro-
niewskim był zwany. Syn ich Jan Broniewski, 
kasztelan połaniecki, w rycerskich dziełach 
sławny, miał synów Mikołaja, Jana i Adryana.83

35. JAN KOCHANOWSKI
Herbu Korwin (1530–1584) największy po-

eta polskiego renesansu.
Brak jest dowodów, że Kochanowski był 

kasztelanem połanieckim. Jedyny dowód w tej 
sprawie 
zawdzię-
c z a m y 
później-
s z e m u 
Hekato-
nas, S. 
S t a r o -
wolskie-
go.

... po�
r z u c i ł 
beneficja 
kościel �
ne, udał 
się do 

81  Kutrzeba S. , Duda F., Regestra Thelonei Aquatici Wladisla-
viensis, Kraków 1915, s. 289, 328, 348, 361, 508, 511.

82  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 5/8 1992, s. 2.
83  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 2, s. 306.

Czarnolasu, wioski ojcowskiej, i pojął żonę ze 
szlachetnego rodu Podlodowskich. Gdy Zamoy�
ski dowiedział się o tym, nie chcąc człowieka, 
którego najwyższą łaskawością obdarzał, po�
zostawić w zaciszu życia domowego, ofiarował 
mu podobno wyjednaną u króla godność kasz�
telana połanieckiego, przesyłając mu dyplom 
królewski. On jednak – podziękowawszy im obu 
za tak wielką dla nich życzliwość – daleki od 
wszelkich ambicji – odmówił przyjęcia, oświad�
czając, że jest zadowolony ze swej średniej za�
możności, że nie wpuści do ojcowizny wspania�
łego rozrzutnego kasztelana, który bez żadnego 
poszanowania, uniesiony pychą i ambicią, po�
chłonął wszystko, co Kochanowski sobie uzbie�
rał.

J. Bartoszewicz, dając wiarę Starowolskie-
mu, wiązał czas ewentualnego nadania kasz-
telanii Kochanowskiemu z przesunięciem Zyg-
munta Czyżowskiego, do 1576 r. kasztelana 
połanieckiego, na kasztelanię bełzką. Ponie-
waż to wydarzenie miało miejsce w 1576 r. 
Kochanowski mógł zostać senatorem najpew-
niej w tym samym roku lub później, ale przed 
1579, kiedy przyjął dyplom na wojstwo sando-
mierskie.

Poeta, wierny swoim zasadom życiowym, nie 
przyjął jednak ofiarowanego senatorstwa, gdyż 
ponad tytuły i zaszczyty wyżej cenił spokój 
i twórczą ciszę swego czarnoleskiego dworku.84

36. ZYGMUNT CZYŻOWSKI
Herbu Topór. Zygmunt Zaklika Czyżowski, 

syn Stanisława. Był kasztelanem połanieckim 
od 1.V.1574 do 17.V.1576 r., a potem został 
kasztelanem bełzkim.85

84  Palacz t. , Człek Boże Igrzysko – Jan Kochanowski w Radom-
skiem, Radom 1998, s. 37.

85  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 65.
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Zygmunt Czyżowski bywał posłem na róż-

ne sejmy oraz posłem do księcia brzegskiego 
o pojmanie Jędrzeja hrabi z Górki kasztelana 
Międzyrzeckiego. Za żonę pojął Annę Koniec-
polską, starościankę wieluńską i miał z nią 
syna Jana i córkę Annę, ale obydwoje młodo 
zmarli.86

Anna Koniecpolska była za Adamem Ocie-
skim herbu Jastrzębiec podkomorzym kra-
kowskim, po śmierci którego w 1566 poszła za 
Zygmunta Zaklikę Czyżowskiego kasztelana 
połanieckiego. Wcześniej jednak Anna wysta-
wiła Ocieskiemu nagrobek w kościele Wojnic-
kim.87

Dzięki wpisom do ksiąg cła wodnego wło-
cławskiego możemy dowiedzieć się, czym han-
dlowali zarządcy dóbr Zygmunta Czyżowskie-
go. W 1576.09.30. – Martinus Glinski f. d. Si-
gismundi Czizewski castellani Polonecensis – 
prowadził handel miodem, owocami strączko-
wymi i owsem.88

37. KRZYSZTOF GŁOWA
Na funkcji kasztelana od 31.V.1578 do 

1581 roku. Zmarł 20.X.1582 r.89

Krzysztof Głowa herbu Jelita z Nowosielec, 
w latach 1572-1574 sekretarz króla Zygmun-
ta Augusta, pan na Gumniskach, Kielanówce, 
Bziance, Rudnej, kasztelan połaniecki. W la-
tach 1572-74 z ramienia sejmiku wiszniew-
skiego, skupiającego obywateli ziemi przemy-
skiej i województwa ruskiego, był deputowany 
do rad z innymi sejmikami szlachty małopol-
skiej.90

Jego małżeństwo z Krystyną Paniewską 
(córką Jana Paniewskiego h. Godziemba)91 
przyczyniło się do powiększenia i tak już wiel-
kiej jego fortuny. Krystyna wniosła mu z posa-
giem rozległe dobra sięgające w okolice Połań-
ca. Okolice Rzeszowa z licznymi wsiami i kró-
lewszczyznami należące do Krzysztofa Głowy 
ciągnęły się aż poza Sędziszów. Krzysztof Gło-
wa był właścicielem dóbr Przybyszówka i tam 
właśnie w dzień św. Wojciecha 23.IV.1570 r. 
wobec licznie zgromadzonych chłopów, wziąw-
szy pergaminowy dokument przeczytał, że na 
„surowym korzeniu w lesie rudzieńskim na 
gruncie dziedzicznym zakłada miasto zwane 
od jego imienia Głowów”. Krzysztof Głowa był 
człowiekiem dobrze wykształconym, pobierał 

86  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 10, s. 30,
87  Tamże t. 7, s. 20.
88  Kutrzeba S. , Duda F, Regestra ..., s. 451, 463.
89  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 65.
90  Nitka najstarszych., Z najstarszych dziejów Głogowa, Gło-

gów 1933, s. 7.
91  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 7, s. 243.

nauki we Włoszech w Padwie, stąd jego hory-
zont myślowy był ukierunkowany na budow-
nictwo wg nowych zasad. Założony przez niego 
Głowów (dziś Głogów Młp) był pierwszym pol-
skim miastem założonym na planie renesan-
sowym.

Krzysztof i Krystyna Głowowie, mimo tak 
wielkiej fortuny nie doczekali się potomstwa, 
dlatego też pragnęli swoje nazwisko upamięt-
nić poprzez nadanie miastu właśnie swojego 
nazwiska. Krzysztof Głowa umiera w 1582 r. 
na obłąkanie.92 W chwili śmierci posiadał 9 
całych wsi i dwie części innych, ponad 110 ła-
nów.93

38. ANDRZEJ NIEDRWICKI
Herbu Ogończyk. Wcześniej podkomorzy 

sanocki, funkcję pełnił do 20 X 1582 roku.94

Niesiecki tak o nim pisał: Jędrzej Niedrzwic-
ki, kasztelan połaniecki, mąż i mężny i uczo-
ny, pod Połock nie mały poczet ludzi swoich 
wystawił pod hetmanem Mieleckim. Żonaty 
był z Wzdowską.95

Niedrzwiccy pochodzili ze wsi Niedrzwi-
ce koło Koprzywnicy. Stanisław z Niedrzwicy 
podpisał unię polsko-litewską w 1569 r. Jego 

92  Nitka K., Z najstarszych ..., s. 7.
93  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 5/8 1992, s. 2.
94  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 65.
95  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 6, s. 540.

Ratusz w Głogowie Małopolskim



Radosław Matusiewicz30
wnuk Andrzej, kasz-
telan połaniecki był 
w 1590 r. dziedzicem 
Niedrzwicy. Córka 
jego Barbara odzie-
dziczyła wieś i jako 
posag wniosła do 
małżeństwa ze szla-
chetnym Krzysztofem 
Stadnickim.

39. JAN  
         MYSZKOWSKI

Herbu Jastrzębiec 
– Sekretarz królew-

ski, kasztelanem połanieckim został w 1584 
roku i funkcję tą pełnił do 2.II.1585 roku. Na-
stępnie został kasztelanem żarnowieckim.96 
(wg Niesieckiego kasztelanem żarnowskim był 
w latach 1586-87).97

Jan Myszkowski (zm. 1591) odznaczał się 
w swym krótkim życiu rozrzutnością, która 
pociągała za sobą stałe długi, a że majątek 
miał niewielki, bo tylko udział w rodzinnym 
Przeciszowie, spłacaniem długów zajmował się 
stryj Piotr (ok.1510-1591) biskup płocki i kra-
kowski. Z małżeństwa z Małgorzatą Tarłówną 
nie zostawił potomstwa.98

Jan był synem Zygmunta, kasztelana 
oświęcimskiego i Beaty Przerębskiej. Miał trzy 
siostry i trzech braci. Z jego braci Zygmunt 
(ok.1562-1615) doszedł do godności marszał-
ka wielkiego koronnego, a Piotr (ok.1560-
1601) był wojewodą rawskim. Jego stryj Piotr 
był biskupem płockim i krakowskim.99 

40. JAN OSSOWSKI
Herbu Gryf. Wcześniej wojski sandomierski, 

pełni urząd kasztelana połanieckiego od.20.III 
1585 do 9.XI.1595 roku. Potem został kaszte-
lanem zawichojskim.100

Jan Ossowski był synem Pawła, sędzie-
go ziemskiego sandomierskiego. Zanim zo-
stał kasztelanem połanieckim pełnił funkcję 
podstarościego nowomiejskiego. Na polecenie 
króla uczestniczył w synodzie piotrkowskim. 
Był człowiekiem uczonym i do najgwałtowniej-
szych spraw sposobny. Został potem kasztela-
nem zawichojskim (1601 rok).101

Paweł Ossowski, ojciec Jana, sędzia ziem-
ski sandomierski był dziedzicem Suliszowa 

96  Urzędnicy województwa sandomierskiego..., s. 65.
97  Zieliński t. , Poczet ..., s. 179.
98  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 1, s. 303.
99  Tamże, t. 6, s. 503.
100  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 65.
101  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 7 s. 168.

i Minostrowic. Wraz z żoną Zofią z Łuczyckich 
herbu Lubicz wykończyli kościół św. Stanisła-
wa w Piotrkowicach i wymurowali sobie w nim 
grób, uważając kościół za fundację rodzin-
ną „patriamoniale majorum”. Paweł Ossowski 
przeżył swą żonę w 66 roku życia i 51 latach 
małżeństwa, doczekawszy się wnuków w 1575 
r. Paweł zmarł w popielec 1582 r. w 73 roku ży-
cia. Miał on dwóch synów, obaj ludzie uczeni:

Stanisław, który był kanonikiem krakow-
skim, prepozytem sandomierskim, kantorem 
gnieźnieńskim (1568), kustoszem łęczyckim, 
referendarzem koronnym (1570), doradcą 
królów Zygmunta Augusta Henryka i Bato-
rego. Mianowany był biskupem chełmskim, 
ale zmarł przed święceniami w Sandomierzu 
w 1586, gdzie został pochowany w kolegiacie.

Drugim synem Pawła i Zofii był Jan, kasz-
telan połaniecki, podstarości nowomiejski 
„człowie k uczony i godny do posług Rzeczypo-
spolitej”. Żoną jego była Elżbieta Koniecpolska 
córka Stanisława starosty wieluńskiego i Elż-
biety Ligęzianki. Ich syn również Jan był kasz-
telanem zawichojskim i ożenił się z Zuzanną 
Duninówną. Z niej miał też syna Alexandra, 
którego pomnik znajdował się przy ołtarzu św. 
Antoniego w kościele w Piotrkowicach.

Alexander ożenił się z Katarzyną z Koniec-
pola Rokszycką, córką Marcina (kasztelana 

Herb Jastrzębiec

Pomnik Ossowskich  
w Piotrkowicach
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połanieckiego), fundatora kościoła i klasztoru 
w Piotrkowicach.. Ów Alexander, jak widać 
z napisu na pomniku był biegłym w prawie, 
sędzią na trybunałach i kapitułach. Żył lat 48 
zmarł w 1669 r.102

Z siostrą Ossowskiego, kasztelana połaniec-
kiego żonaty był Jakub Dębiński.103

Epitafia Pawła i Zofii Ossowskich na pomni-
ku w kaplicy w Piotrkowicach. Tłumaczenie o. 
B.J. Wanat OCD.104

SZLACHETNY PAN PAWEŁ OSSOWSKI
DZIEDZIC W MINOSTOWICACH I SULISZOWIE,

SĘDZIA ZIEMSKI SANDOMIERSKI,
MĄŻ POBOŻNY, SKROMNY, POWAŻNY

I DOŚWIADCZONY W OJCZYSTYCH PRAWACH,
I DLA KAŻDEGO PRZYSTĘPNY,

W SPRAWACH SĄDOWYCH DLA KAŻDEJ ZE 
STRON

WYTRWAŁY W ŚWIADCZENIYU PRAWDY
I SPRAWIEDLIWOŚCI, ZARÓWNO DLA  

PRZYJACIÓŁ
JAK I NIEPRZYJACIÓŁ.

WYPEŁNIAJĄC NAJPIERW OBOWIĄZKI PISARZA,
A NASTĘPNIE SĘDZIEGO PRZEZ PEŁNYCH 40 LAT,

STAŁ SIĘ TAK SŁAWNY PRZEZ SWĄ PILNOŚĆ
I PRACĘ ZAWODOWĄ, ŻE ZASŁUŻYŁ SOBIE NA

POWSZECHNE UZNANIE I WDZIĘCZNOŚĆ,
ZACHOWUJĄC DOBRE IMIĘ DLA SIEBIE JAKO 

DROGI
I DLA WSZYSTKICH SWOICH POTOMKÓW.
GDY BÓG GO ZAWOŁAŁ, PRZEKRACZAJĄC

LXXIII [73] ROK ŻYCIA, DOKONAŁ  
NATURALNEGO

BIEGU W SULISZOWIE, W POPIELEC O GODZINIE 4
W NOCY ROKU PAŃSKIEGO MDLXXXII  

[28.II.1582]
POCHOWANY ZOSTAŁ NIE BEZ ŻALU,  

Z GODNOŚCIĄ
I CZCIĄ PRZEZ SYNA JANA, PODSTAROSTĘ

NOWOKORCZYŃSKIEGO, W OBECNYM KOŚCIELE
DZIEDZICZNYM JEGO PRZODKÓW.

POMÓDL SIĘ ZA NIEGO

SZLACHETNA PANI ZOFIA, CÓRKA NIEGDYŚ
SZLACHETNEGO MIKOŁAJA ŁUCZYCKIEGO,

DZIEDZICA GRABOWCA,
ŻONA SZLACHETNEGO PAWŁA OSSOWSKIEGO,

SĘDZIEGO ZIEMI SANDOMIERSKIEJ,
PRZEŻYŁA WŚRÓD LUDZI POBOŻNIE  

I NIEWINNIE
66 LAT, ŻYJĄC W MAŁŻEŃSTWIE Z JEDNYM  

MĘŻEM
OGLĄDAJĄC TRZECIE POKOLENIE, POZOSTAWIŁA

UKOCHANE DZIECI. WRESZCIE GDY PAN JĄ
ZAWOŁAŁ, ZAMKNĘŁA OSTATNI DZIEŃ ŻYCIA

102  Wiśniewski J. Historyczny opis ..., s. 209.
103  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 2, s. 323.
104  Wanat B.J., Maryjne Sanktuarium w Piotrkowicach k/ Bu-

ska, Kraków 1987, s. 23-25.

W NIEDZIELĘ „EXAUDI” [15.V] MDLXXX  
[1580] ROKU

ŻYJĄCY MAŁŻONEK POLECIŁ JEJ CIAŁO
POCHOWAĆ W GROBIE ZBUDOWANYM DLA  

SIEBIE.
W KOŃCU SYN JAN, PODSTAROSTA NOWOKOR-

CZYŃSKI, NA PAMIĄTKĘ BARDZO
POBOŻNEJ MATCE A TAKŻE I OJCU

ZBUDOWAŁ TEN NAGROBEK.
NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU

41. ZBIGNIEW SŁUPECKI
Zmarł ok. 1598 roku.105

(może chodzi o wymienionego wyżej Zbi-
gniewa Słupeckiego – przyp. autora).

42. ANDRZEJ KONIECPOLSKI
Herbu Pobóg. Kasztelanem połanieckim był 

od 22.II.1599 do 12.II.1615 roku.106

Był synem Mikołaja kasztelana rozpier-
skiego i posła (wyznania kalwińskiego) oraz 
Katarzyny (lub Anny) Czyżowskiej h. Topór 
(katoliczki). Andrzej miał trzech braci: Jana, 
sędziego lubelskiego, Mikołaja i Adama oraz 
dwie siostry: Zofię, żonę Feliksa Czerskiego h. 
Ogończyk, sędziego ziemskiego krakowskiego 
i Katarzynę, która zmarła będąc panną.

Jędrzej był deputowanym z woj. sandomier-
skiego i podpisał elekcję Zygmunta III w 1586 
r. Ożenił się w 1578 r. z Anną Ligęzianką, 
był później kasztelanem połanieckim i rotmi-
strzem królewskim. 

Jego córki to Elżbieta (za Jędrzejem Chle-
bowiczem h. Leliwa.) i Zofia Dedyńska podsto-
lina sanocka, a syn Stefan był pułkownikiem 
królewskim, który z chorągwią usarską wal-
czył ze Szwedami (zmarł w 1629 r.).107 Stefan 
był również nominowany na kasztelanię poła-
niecką lecz nominacja ta nie została zrealizo-
wana. (patrz Jan Skotnicki)

105  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 65.
106  Tamże.
107  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 5, s. 202.

Pomnik Zofii Ossowskiej
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Anna Ligęza wniosła mężowi w posagu 
dobra przecławskie. Koniecpolscy wznieśli 
w Przecławiu murowany, renesansowy dwór 
obronny. Zbudowany na planie prostokąta 
budynek miał dwie kondygnacje i zdobiony 
był attyką. Położony był na widocznym z dala 
wzniesieniu, które od strony miasta oddzielał 
głęboki wąwóz rozlewiskami potoku Słowik.

43. JAN SKOTNICKI
Był kasztelanem połanieckim od 1620 r., 

a zmarł 10.VII.1621 r. Nominacja z dnia 
21.VII.1621 r. na jego stanowisko Stefana Ko-
niecpolskiego nie została zrealizowana.108

Skotnicki herbu Grzymała, w Ruskim wo-
jewództwie. Jest w kościele farnym w Krośnie 
nagrobek murowany Janowi z Małych Skot-

nik Skot-
nickiemu, 
kaszte la -
nowi poła-
nieckiemu 
wystawio-
ny, z któ-
rego wyni-
ka, że jego 
ojcem był 
Paweł cho-
rąży halic-
ki, a matką 
Katarzyna 
Saporow-
ska. Młod-
sze lata 
spędził na 
d w o r a c h 
króla Ste-

108  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 65.

fana i Zyg-
munta III, 
n a s t ę p n i e 
był rotmi-
strzem w wy-
prawach Mo-
skiewskiej, 
Inf lanckiej 
i Woło-
skiej. Zmarł 
w 1621 roku 
mając 59 
lat. Żonaty 
był z Zofią 
de Bobrek 
Ligęzianką, 
kaszte lan -
ką wiślicką 

i miał z nią syna Jerzego (zmarł w 1635 r.) 
i córkę Elżbietę, która wyszła za Franciszka 
Brzechwę.

Jan Skotnicki miał chyba drugą żonę, Zofię 
Zebrzydowską, kasztelankę szremską, z którą 
miał córkę Zofię i synów Mikołaja i Pawła (do-
broczyńcę kollegium w Krośnie).109

Po śmierci żona jego Zofia Skotnicka po-
wtórnie wyszła za mąż za Mikołaja Firleja h. 
Lewart, rotmistrza wojsk królewskich i miała 
z nim syna Jana, który został kasztelanem sa-
nockim.110

Gdy zmarł Mikołaj Firlej, Zofia ponownie 
wyszła za mąż (po roku 1640), za wdowca Ja-
kuba Kalińskiego h. Topór (zm. 1672 r.), rot-
mistrza królewskiego i podczaszego sanockie-
go. Jakub miał też zatarg ze swym pasierbem 
Janem Firlejem.111

Elżbieta Skotnicka, kasztelanka połaniecka 
wyszła za Franciszka (syna Piotra Brzechwy 
herbu Jastrzębiec i Zofii Gniewoszownej, cho-
rążanki Lubelskiej) i urodziła mu córkę Dębiń-
ską, łowczyną krakowską.112

Fragment historii zamku w Odrzykoniu
Z historią rodziny Jana Skotnickiego łą-

czy się wydarzenie, uwiecznione w literaturze 
przez Aleksandra Fredrę. Otóż w 1601 r. Jan 
Skotnicki zakupił od Stadnickich część zam-
ku kamienieckiego, zwanej Zamkiem Wyso-
kim. W tym czasie druga część zamku, czyli 
Zamek Średni wraz z podzamczem należały do 
wojewody lubelskiego Piotra Firleja, syna Zofii 
z Bonerów oraz wojewody i starosty krakow-

109  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 6, s. 339.
110  Polski Słownik ..., t. 7, s. 7.
111  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 11, s. 473.
112  Tamże, t. 2, s. 324.

Drzewo genealogiczne Koniecpolskich

Jan Skotnicki
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skiego Jan Firleja. Tak więc funkcjonowały 
w Kamieńcu (później Odrzykoniu) dwie równo-
ważne nowożytne rezydencje, co skomplikowa-
ło życie na zamku i prowokowało mnożące się 
waśnie, głównie z powodu konieczności wspól-
nego użytkowania tych samych urządzeń zam-
kowych, przede wszystkim wejścia od wscho-
du w części korczyńskiej i studni znajdującej 
się w części odrzykońskiej. Udokumentowana 
przekazami źródłowymi historia sporów ro-
dziny Skotnickich i Firlejów, współwłaścicie-
li Kamieńca w I połowie XVII wieku stała się 
źródłem inspiracji Aleksandra Fredry, zresztą 
późniejszego właściciela zamku, do napisania 
„Zemsty”. Aby zapobiec konfliktom w części 
przedzamcza wschodniego wydzielono odręb-
ne wejście wzdłuż muru północnego do Zam-
ku Wysokiego. Jednocześnie w 1613 roku Jan 
Skotnicki rozpoczął remont Zamku Wysokie-
go, może podjęty po katastrofie budowlanej 
północno-zachodniego narożnika Zamku Wy-
sokiego. Żona Jana Skotnickiego, Zofia wy-
chodząc około 1630 roku za mąż za Mikoła-
ja Firleja wniosła w wianie Firlejom również 
zachodnią część zamku. Po śmierci Mikołaja 
Zofia wyszła ponownie za mąż za podczaszego 
sanockiego Jakuba Kalińskiego. Zamek Wyso-
ki w drodze dzierżawy przypadł w 1652 roku 
Pawłowi Skotnickiemu, podczas gdy pozostała 
część warowni, prawdopodobnie już tylko cza-
sowo zamieszkana, oddana została pod opiekę 
burgrabiego. W połowie XVII wieku miały miej-
sce liczne spory między Pawłem Skotnickim, 
Kalińskim i burgrabią, w dodatku nasilające 
się w okresie przygotowań zamku do obrony 
w obliczu najazdu księcia siedmiogrodzkiego 
Jerzego II Rakoczego w 1657 roku. 

W wyniku tych zatargów Skotnicki został 
zmuszony do opuszczenia zamku. Po śmierci 
Zofii Kalińskiej Kamieniec odziedziczył jej syn 
Jan Firlej a jego potomkowie władali warow-
nią do 1730 roku, kiedy to bezpotomnie umarł 
Jakub Firlej, ostatni z tej rodziny właściciel 

zamku. Wspomnieć należy, że w XVII-wieczym 
archiwaliach dotyczących zamku pojawiła się 
nazwa Odrzykoń, odnosząca się jednakże po-
czątkowo w zasadzie do zachodniej części za-
łożenia, dla odróżnienia od części wschodniej, 
zwanej zamkiem korczyńskim. Dopiero w cią-
gu XIX wieku nazwę Odrzykoń stosuje się do 
całości założenia.113

44. MARCIN ROKSZYCKI
Marcin Rokszycki lub Dąbrowskim, z Rok-

szyc i Koniecpola. Nominowany został na urząd 
kasztelana połanieckiego dnia 2.XII.1622 r., 
a zmarł zamordowany przez kozaków w wie-
ku 85 lat. Pochowany w kościele w Piotrkowi-
cach.114

Ród Rokszyckich herbu Pobóg wywodził się 
z miasteczka Koniecpola. Marcin Rokszycki, 
kasztelan połaniecki poślubił Zofię Podłęską 
herbu Bogoria. Z nią też miał synów i córki. 
Władysław Ignacy ożenił się z węgierską hra-
bianką Franciszką Banffi, a Wojciech Kazi-
mierz poślubił Katarzynę Szydłowską.115 Kac-
per Niesiecki podaje, że dwie córki Marcina 
wstąpiły do klasztoru, a trzecia poślubiła Woj-
ciecha Dambrowskiego, miecznika sieradzkie-
go.116 Natomiast S. Uruski utrzymuje, że Rok-
szyccy mieli trzy córki, które poślubiły mężów: 

113  www.zamekkamieniec.republika.pl, 20.03.2003.
114  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 65.
115  Wanat B.J. Maryjne ..., s. 42.
116  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 8, s. 133.

Zamek w Odrzykoniu

Marcin Rokszycki
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Elżbieta – Kaspra Załuskiego, Katarzyna – An-
drzeja Warszyckiego, podkomorzego sieradz-
kiego, Zofia – Jana Karnkowskiego, wojewodę 
płockiego.117 Zaś Wiśniewski twierdzi, że Ka-
tarzyna z Koniecpola, córka Marcina Rokszyc-
kiego poślubiła Alexandra Ossowskiego (wnu-
ka Jana – kasztelana połanieckiego), którego 
pomnik znajduje się w pobernardyńskim ko-
ściele w Piotrkowicach.

Rodzina Rokszyckich pochowana jest 
w klasztorze w Piotrkowicach, który to fun-
dowała. Budowę klasztoru zainicjowały liczne 
cuda, począwszy od tego, że często ukazywał 
się mieszkańcom Piotrkowic Obraz Panny Ma-
ryi w dziwnej światłości. Potem w roku 1627 
Zofia żona Pana Marcina Roxyckiego, kasztela-
na połanieckiego ciężko zachorowała przy po-
rodzie lecz za radą Plebana miejscowego ofia-
rowała się Pannie Maryi i w tym samym dniu 
wyzdrowiała. W podzięce wybudowała naj-
pierw kapliczkę, a później klasztor. W klasz-
torze od roku 1628 znajdował się cudowny 
obraz Panny Maryi. Przy tym obrazie wielkiej 
łaski doznał m.in. ks. Marcin Szyszkowski, Bi-
skup Krakowski w 1630 r. (Marcin Szyszkow-
ski był stryjem Piotra, żonatego z siostrą Mar-
cina Rokszyckiego).

W 1651 r. Pan Bóg nawiedza dom Kasztela-
na ciężkimi dopustami. Oto w młodym wieku 

117  Uruski S. , Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,Warszawa 
1908, t. 15, s. 232.

umierają mu dwaj synowie Władysław prze-
żywszy lat 34 i Wojciech lat 29 mający, który 
tegoż roku pogrzebał swą ledwie dwudziesto-
letnią małżonkę Katarzynę z Szydłowskich.

Zaś w 1652 r. umiera znów żona Władysława 
Franciszka z hrabiów Bamfji w 29 roku życia.118 
Przyczyną ich zgonów była najprawdopodobniej 
zaraza, panująca w Małopolsce w l. 1651-52. 
Być może powyższe wypadki wpłynęły na kasz-
telana, by w 1652 postawił piękny, murowany 
z kamienia kościół wraz z klasztorem.

Epitafia rodziny Rokszyckich w kaplicy Ser-
ca Jezusowego i św. Józefa. Tłumaczenie z ła-
ciny o. B.J. Wanat OCD.119

BOGU NAJLEPSZEMU NAJWYŻSZEMU.
DOSTOJNY I SZLACHETNY MARCIN  

Z KONIECPOLA
ROXICKI, KASZTELAN POŁANIECKI, MĄŻ

NIEZRÓWNANEGO DUCHA, PEŁEN WSZELKICH 
CNÓT,

W WYTRZYMAŁOŚCI NAWET SILNIEJSZY OD 
LOSU,

KTÓRY OPŁAKUJĄC TOWARZYSZKĘ ŻYCIA,  
SYNÓW

I ICH ŻONY RZADKI POZOSTAWIŁ PRZYKŁAD,  
ŻE ZA

ŻYCIA – SOBIE JAKO UMARŁEMU I POTOMSTWU
POSTARAŁ SIĘ O WYBUDOWANIE  

TEGO POMNIKA
KU PAMIĘCI

DAŁBY BÓG, ABY PO ŚMIERCI RAZEM ŻYŁ 
Z NIMI.

TEN PRZETO TAK ZACNY MĄŻ
I NAJCZUJNIEJSZY SENATOR, SŁAWNY

Z POBOŻNOŚCI WZGLĘDEM BOGA  
I Z POŚWIĘCENIA

SIĘ DLA OJCZYZNY, PO ZAŁOŻENIU  
I WYBUDOWANIU

OD FUNDAMENTÓW KOŚCIOŁA I KLASZTORU
W PIOTRKOWICACH, DOKONAWSZY BIEGU  

ŻYCIA
85 LAT, ZOSTAŁ POCHOWANY I SPOCZYWA,

OCZEKUJĄC STRASZNEGO DŹWIĘKU TRĄBY NA 
SĄD

OSTATECZNY, ABY ZNÓW OŻYĆ. ŚMIERTELNI
UMARŁYM, TAKŻE JEMU SAMEMU PODEJMUJĄ-

CEMU
PIELGRZYMKĘ W CIENIACH ŚMIERCI, BĄDŹCIE

ŻYCZLIWI I ŻEGNAJCIE.

WSPANIAŁEJ ZOFII Z PODŁĘŻA HERBU BOGORIA
NAJUKOCHAŃSZEJ SWEJ MAŁŻONCE, BOGATEJ

W DZIECI MATCE, NAJPOBOŻNIEJSZEJ  
MATRONIE,

MARCIN Z KONIECPOLA, KASZTELAN  
POŁANIECKI,

WYKONAŁ TEN SARKOFAG DLA UWIEŃCZENIA

118  Wiśniewski J., Historyczny opis ..., s. 209.
119  Wanat B.J., Maryjne ..., s. 43-45.

Pomnik Rokszyckich  
w Piotrkowicach
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PAMIĘCI, PRZYPOMINAJĄCY NIEŚMIERTELNĄ
MIŁOŚĆ. NIECH ON BĘDZIE ZAPŁATĄ ZA TWE

POSZANOWANIE I ULEGŁOŚĆ WZGLĘDEM MNIE.
ŻYŁAŚ ZE MNĄ W MIŁOŚCI I ZGODZIE,

Z NAJWYŻSZYM PODZIWEM WSZYSTKICH,
W NIEROZERWALNEJ WSPÓLNOCIE PRZEZ  

23 LATA,
LICZĄC W CAŁOŚCI 38 LAT I 9 MIESIĘCY ŻYCIA.

OKRES TEN ZAKOŃCZYŁ SIĘ. ACH BOLEJĘ,
ŻE PRZEDWCZEŚNIE ODESZŁAŚ. ŻYCZĘ, ABYŚ

W KRÓLESTWIE MIŁOŚCI ŻYŁA ZE MNĄ  
NA WIEKI.

SYNU WŁADYSŁAWIE, PRZEŻYŁEŚ 34 LATA.
ODSZEDŁEŚ W ROKU CHRYSTUSOWYM 1651,
ABYŚ MÓGŁ PONOWNIE OŻYĆ DLA TWOJEGO

STRAPIONEGO OJCA. DLA POTOMNOŚCI
TEN MARMUR TOBIE POŁOŻYŁ POBOŻNY  

OJCIEC.
FRANCISZKA HRABIANKA BANFFI ALSO  

LINDUAE.
RÓWNIEŻ I CIEBIE PO ŚMIERCI MĘŻA LOS NIE

POZOSTAWIŁ DŁUGO. PRZEŻYŁAŚ 29 LAT,
W TYM 9 BYŁAŚ TOWARZYSZKĄ  

WŁADYSŁAWOWI.
UMARŁAŚ W PANU W ROKU CHRYSTUSOWYM 

1652.
SYNU WOJCIECHU, BYŁEŚ MŁODSZY WIEKIEM.

ZALEDWIE DOKONAŁEŚ BIEGU LAT 29. ROK 
1651

BYŁ DLA CIEBIE NIESZCZĘSNY. SKORO JEDNAK
DŁUŻEJ NIE MOGŁEŚ ŻYĆ, NIECH ON STANIE SIĘ

DLA CIEBIE WIEKIEM DOJRZAŁYM.
ANI TY KATARZYNO SZYDŁOWSKA, NIE

CHCIAŁAŚ DŁUŻEJ BYĆ. TWOJEGO WOJCIECHA
WYPRZEDZIŁAŚ, ALBOWIEM WSTĄPIŁAŚ DO TEJ

MOGIŁY W ROKU CHRYSTUSOWYM 1661,  
W 20-TEJ

WIOŚNIE ŻYCIA.

45. ŁUKASZ PODŁĘSKI
Herbu Bogoria – właściciel miasteczka Bo-

goria, które lokowane było w 1616 roku.120 
Na urzędzie kasztelańskim w Połańcu od 
12.VII.1664, zmarł 25.IV.1670 roku.121

120  Warchałowski K., Merkuriusz ..., Nr 5/8 199, s. 2.
121  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 65.

Łukasz Podłęski miał za sobą Teresę Annę 
córkę Piotra Brzechfy podkomorzego wendeń-
skiego, córka ich Zofia wyszła za Gabryela 
Brzechwę, podczaszego warszawskiego.122

Stanisław Kobierzycki herbu Pomian, pisarz 
ziemski kaliski i sędzia kapturowy (w 1697 
r.) żonaty był z Eleonorą Podłęską kasztelan-
ką połaniecką, wdową po Jawornickim i miał 
z nią dwóch synów.123

Niesiecki pisze również, że Piotr Brzechwa 
h. Jastrzębiec (1591–1641) miał z Katarzyną 
Jordanowną miał trzy córki i pięciu synów. 
Jedna z córek, Teresa Anna ożeniła się naj-
pierw z Alexandrem Tarnowskim kasztelanem 
połanieckim, a potem z Łukaszem Podłęskim 
także kasztelanem połanieckim.124

Z opracowań W. Trepki dowiadujemy się, że 
Łukasz Podłęski był właścicielem wsi Miłosto-
wice k/Pińczowa, a przed rokiem 1640 miał 
otrzymać krzesło senatorskie.125

Rodzina Podłęskich związana była z mia-
steczkiem Bogoria, a ks. Wiśniewski wymie-
nia Łukasza Podłęskiego jako wielkiego dobro-
dzieja klasztoru. Tam też znajduje się pomnik 
kasztelaństwa Podłęskich.126

46. STANISŁAW DUNIN BORKOWSKI
Herbu Łabędź. No- 

minowany na kasz-
telana połanieckie- 
go 25.IV.1670, fun-
kcję tą pełnił do 
18.V.1683 roku. 
Zmarł 8.III.1688 ro-
ku.127

Stanisław z Wiel-
kiego Skrzynna 
Dunin Borkowski, 
kasztelan połaniec-

122  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 7, s. 348.
123  Tamże, t. 5, s. 136.
124  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 2, s. 324.
125  Trepka W., Liber Generationis Plebeanorum, Kraków 1958, 

Nr 1249.
126  Wiśniewski J., Monografie dekanatu sandomierskiego, Ra-

dom 1915, s. 10.
127  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.

Teresa Podłęska

Łukasz Podłęski

Herb Łabędź
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ki, deputat do kwarty z sejmu w roku 1670, 
a w roku 1674 na trybunał Radomski, poseł 
do Wiednia, a potem i marszałek trybunału 
koronnego w roku 1683. Miał z Anną Zamoj-
ską (córką Wacława Zamoyskiego, kasztela-
na lwowskiego i Doroty z Leszczkowskich)128, 
kasztelanką kijowską dwie córki, jedna Dorota 
za Adamem Tarłem wojewodą lubelskim, dru-
ga z Gozdzkim starostą korytnickim ożenio-
ne.129

Z opracowań Niesieckiego wynika, że Sta-
nisław Borkowski mógł mieć nawet trzy żony. 
Oprócz Zamojskiej żonami Borkowskiego były: 
córka Krzysztofa Dębińskiego herbu Rawicz 
i Morakowny oraz córka Stanisława Słupec-
kiego herbu Rawicz, kasztelana lubelskiego 
i Kotkowskiej.130

Przy rodzinie Tarłów Niesiecki dodaje, że 
drugą żoną Stanisława, kasztelana zawichoj-
skiego była Teresa Borkowska Duninowa, 
kasztelanka połaniecka.131 Jako, że Stanisław 
Tarło był właścicielem dóbr Turskich k/ Po-
łańca, fakt ten potwierdzają wpisy do metryk 
parafii połanieckiej z lat 1665-1725.

I tak w 1687 r. pod dniem 23 czerwca, nr 
73, znajdujemy metrykę urodzenia Tadeusza 
Antoniego Romualda syna WM Stanisława 
Tarło z Czekarzewic, kasztelana zawichojskie-
go i Teresy. Tadeusz musiał zapewne wcześnie 
umrzeć, gdyż Niesiecki wymienia, że Tarłowie 
mieli tylko pięć córek.132

128  Zielińska t. , Poczet ..., s. 469.
129  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 2, s. 244.
130  Tamże, t. 6, s. 412.
131  Tamże, t. 9, s. 22.
132  Metryki parafii Połaniec 1666-1725, Rękopis nr G–922, 

nr 73.

47. MIKOŁAJ PĘKOSŁAWSKI
Funkcję kasztelana pełnił od 8.III.1688 do 

12.IX.1696 r. Zmarł w 1696 roku.133

Mikołaj Pękosławski, herbu Abdank (1630–
ok.1696), był synem Mikołaja dziedzica na 
Pękosławiu w powiecie radomskim (obecnie 
Pakosław), elektora w r. 1632, wieloletniego 
poborcy podatkowego oraz Zuzanny z Rzewu-
skich. Był po ojcu właścicielem Pękosławic 
i pobliskiej wsi Gaworzyna.

Mikołaj rozpoczął działalność publiczną 
w 1655 r., kiedy Sejmik Opatowski obrał go 
na deputata do odebrania piechoty łanowej 
(wybranieckiej) w powiecie radomskim. W la-
tach 1658–69 był sędzią skarbowym w woje-
wództwie sandomierskim. Do roku 1660 był 
oponentem wobec dworskich planów reformy 
ustroju. Z końcem tego roku dwór starał się 
go pozyskać, licząc na to, że zostanie posłem 
na sejm 1661 r. Prusinowski nie został jednak 
wybrany. W roku 1662 szlachta sandomierska 
powierzył Mikołajowi funkcję marszałka sejmi-
ku relacyjnego. Po raz pierwszy posłował Pru-
sinowski z województwa sandomierskiego na 
sejm 1664/65 r. i wystąpił na nim jako obroń-
ca sprawy Jerzego Lubomirskiego. 

Dnia 18.XII.1664 protestował przeciw nie-
uznania przez marszałka sejmu protestacji, 
wniesionej wcześniej przez posła bracławskiego 
Aleksandra Zaboklickiego i żądał zamknięcia 
obrad. Na sejmie 1665 r. przypomniał zlekce-

ważenie swojej protestacji 
z ubiegłego roku, co stało 
się przedmiotem burzli-
wej dyskusji w izbie. Po 
zerwaniu sejmu został, 
razem z bratem Janem, 
posłem od konfederacji 
szlachty sandomierskiej 
do króla z instancją za 
Lubomirskim. Postawa 
Pękosławskiego na obu 
sejmach kreowała go na 
głównego przywódcę opo-
zycji na sejmie w roku 
1666, gdzie 21.IV zażą-
dał całkowitej restytucji 
dla Lubomirskiego i ostro 
wystąpił przeciw obecno-
ści w Polsce posła fran-
cuskiego de Bonzy’ego, 

obwiniając go o wichrzenie w Rzplitej. Dnia 
28.IV rozgłaszał, jakoby dwór w czasie sejmu 
chciał zastosować wobec niego areszt domowy. 
Stało się to bezpośrednim powodem zerwania 

133  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.

John Speede Mapa Polski – „A. NEWE.  
MAPE OF POLAND” – 1662 r. (fragm.) 
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tego sejmu. W czasie rokoszu Lubomirskiego 
Pękosławski stanął po jego stronie, był nawet 
posłem od województwa sandomierskiego do 
województw wielkopolskich z apelem o połą-
czenie się z Małopolanami. Brał udział w bi-
twie pod Mątwami, a po bitwie posłował od 
Lubomirskiego do króla i przywiózł 18.VII do 
Śleszyna negatywną odpowiedź eksmarszałka 
na warunki króla, zaś 31.VII jako plenipotent 
Lubomirskiego podpisał traktat w Łęgonicach.

W roku 1667 był komisarzem z wojewódz-
twa sandomierskiego do sądów skarbowych 
we Lwowie oraz posłem na sejm. Wszedł wów-
czas w skład komisji, która miała zająć się 
dystrybucją sum pieniężnych, obiecanych 
przez Moskwę w traktacie andruszowskim 
jako odszkodowanie dla egzulantów. W roku 
1668 ponownie posłował z woj. sandomier-
skiego na sejm, na którym znów przyczynił 
się swym projektem (z 14.II) konstytucji o po-
słach cudzoziemskich i o zwołaniu pospolitego 
ruszenia do zerwania sejmu. Był marszałkiem 
sejmiku przedsejmowego woj. sandomierskie-
go w Opatowie i posłem stamtąd na sejm ab-
dykacyjny, gdzie podpisał abdykację Jana Ka-
zimierza oraz >>diploma reversale<<. 

Na konwokacji w roku 1668 wystąpił 15.XI 
przeciw elektorowi brandenburskiemu Fryde-
rykowi Wilhelmowi z powodu zajęcia Drahimia 
oraz (4.XII) razem z kasztelanem lwowskim 
Andrzejem M. Fredrą – dyskutował na temat 
skarbu i pieniędzy. Na sejmie elekcyjnym 1669 
r. Pękosławski występował przeciw frakcji pro-
francuskiej i zażądał ekskluzji jej kandydata, 
księcia Ludwika Kondeusza, grożąc, że szlach-
ta sandomierska odwoła amnestię łęgonicką 
i wymierzy kary winnym złamania przysięgi. 
Mikołaj pokazał nawet już przygotowany akt 
protestacji. Jako delegat do ustalenia egzorbi-
tancji uchodził za rzecznika elekcji Filipa Wil-
helma, księcia neuburskiego, poparł jednak 
gorąco elekcję Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego i podpisał pakta konwenta. Był bardzo 
aktywnym oprócz Marcina Dębickiego i Sta-
nisława Zaremby, przywódcą szlachty sando-
mierskiej. Elekt przewidywał go do awansu na 
chorąstwo sandomierskie, po spodziewanym 
wyniesieniu M. Dębickiego na kasztelanię san-
domierską. Na sejmie 1670 r. w czasie starcia 
z malkontentami na bankiecie u referendarza 
koronnego, Prusinowski został raniony przez 
Jana Władysława Skolimowskiego, podsędka 
drohickiego, któremu zarzucił sprzedajność na 
rzecz Francji. Pękosławski >>dostał trzy cięcia 
w głowę na sześć szwów, tak, że mu całe ucho 
zwisło na płacie skóry<<. Sejm w roku 1670 
wyznaczył Pękosławskiego do komisji, mają-

cej uspokoić spory graniczne między Śląskiem 
a starostwem olsztyńskim, a szlachta sando-
mierska powierzyła mu funkcję deputata na 
Trybunał Skarbowy Radomski. 

W roku 1671 Mikołaj był posłem od woje-
wództwa sandomierskiego do wojska kwar-
cianego z zapłatą, posłował do króla, był też 
sędzią sądów skarbowych. W roku 1672 był 
Pękosławski aktywnym uczestnikiem obrad 
konfederacji gołąbskiej i brał udział w redago-
waniu projektu konfederacji. Był bardzo pro-
królewski i zdecydowanie wrogi magnackim 
malkontentom, a w szczególności prymasowi 
Mikołajowi Prażmowskiemu. Konfederaci wy-
znaczyli Pękosławskiego na deputata z Mało-
polski do boku króla i na deputata do sądów 
generalnych konfederacji. Na sejmie pacyfika-
cyjnym 1673 r. Pękosławski był nieprzejedna-
nym przeciwnikiem malkontentów, nie godził 
się na złagodzenie warunków ugody między 
dwoma obozami, 28.II żądał wręcz, aby koń-
czyć obrady, żegnać króla i wydać trzecie wici 
na pospolite ruszenie dla zbrojnej rozprawy 
z malkontentami. Jednak zgodził się z począt-
kiem marca na amnestię i pacyfikację oraz zo-
stał wyznaczony do komisji do otwarcia skarb-
ca koronnego i zastawu klejnotów na zapłatę 
wojsku.

W bezkrólewiu 1673-74 r. Pękosławski był 
sędzią kapturowym i marszałkiem sądów kap-
turowych powiatu radomskiego. W konwoka-
cji nie brał udziału. Posłował natomiast na 
elekcję w roku 1674. Sprzeciwiając się eksklu-
zji Piasta, podpisał elekcję Jana Sobieskiego. 
W roku 1675 został rotmistrzem pospolitego 
ruszenia powiatu radomskiego. W latach na-
stępnych nadal pełnił różne funkcje w wo-
jewództwie sandomierskim. W roku 1676 
był komisarzem na komisję lwowską, gdzie 
wzbraniał zapłaty chorągwiom, zaciągniętym 
bez zgody sejmu, tylko na mocy postanowie-
nia >>senatus consilium<<, w latach 1678-80 
był komisarzem w sądach skarbowych i ko-
misarzem do koekwacji w podatkach. W roku 
1681 znów posłował na sejm, niczym się jed-
nak nie wyróżniając, a w 1685 r. został komi-
sarzem woj. sandomierskiego do sądów skar-
bowych oraz płacy wojsku. Posłował wreszcie 
na sejm grodzieński 1688 r., na którym (8.III) 
został mianowany kasztelanem połanieckim. 
Jako senator okazał się oddanym stronni-
kiem Sobieskiego. Dnia 18.V.1688 r. podpisał 
konfederację województwa sandomierskiego 
przy królu. W pracach senatu nie brał udzia-
łu, uczestniczył tylko w obradach sejmowych 
w roku 1688/89 i w roku 1690, specjalnie 
uproszony o to przez szlachtę sandomierską, 
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gdzie reprezentował gorliwe jej interesy (bo-
wiem z powodu zerwania sejmików wojewódz-
two sandomierskie nie miało swych posłów 
na sejmach), przy czym z sejmu w roku 1690 
został deputatem z senatu na Trybunał Skar-
bowy do zapłaty wojsku, a sejmik opatowski 
w podzięce za jego fatygi i życzliwość dla wo-
jewództwa ofiarował Pękosławskiemu sumę 6 
000 zł. W roku 1693 absentował się do prac 
sejmowych. W roku 1694 był rezydentem przy 
królu. Po sejmie 1695 r. wygłosił obszerne 
wotum na >>senatus consilium<<, doradzał 
w nim zwołać sejmiki i podpisy po wojewódz-
twach, aby przekonać się, na ile szlachty może 
liczyć pospolite ruszenie, potem jak najszyb-
ciej złożyć sejm i uchwalić płacę wojsku. Kry-
tycznie oceniając walki domowe na Litwie, sta-
wał w obronie Sapiehów. Zmarł przed czerw-
cem 1696 roku, nie zostawiając o sobie po-
tomstwa.134

Pękosławscy oprócz Pękosławia byli też 
dziedzicami Chobrzan, jak podaje ks. Wiśniew-
ski matka Mikołaja, dziedziczka Chobrzan już 
jako wdowa (w 1644 r.), zapisała 1000 zł na 
kościół.135

48. ANDRZEJ PRUSINOWSKI
Herbu Topór, kasztelan połaniecki od 

27.VI.1697 do 1.X.1697 r., chorąży chorągwi 
husarskiej Jana Sobieskiego, a następnie kró-
lewskiej.136

134  Polski Słownik ..., t. 25, s. 739.
135  Wiśniewski J., Monografie ..., s. 12.
136  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.

Andrzej Prusinowski (zm.1701) był wnu-
kiem Adama, a synem Janusza podkomorzego 
bełskiego i Marianny Kalinowskiej (wdowy po 
rotmistrzu Mikołaju Potockim). Służył przed 
1656 rokiem w kompucie Koronnym, w reje-
strach chorągwi husarskiej lub pancernej Je-
rzego Lubomirskiego (od IV kwartału 1657 r.). 
W 1657 roku chorągiew ta wchodziła w skład 
pułku Lubomirskiego i pod koniec roku prze-
bywała na leżach zimowych w Małopolsce. 
W roku 1658 brał udział w blokowaniu Toru-
nia, a po jego zdobyciu pułk Lubomirskiego 
otrzymał leże w woj. krakowskim. W 1659 roku 
Prusinowski wziął udział w kampanii pruskiej 
Lubomirskiego, a następnie wraz z chorągwią 
ruszył na Ukrainę. Brał udział w kampanii 
cudnowskiej w 1660 r. Walczył pod Lubarem 
(16.IX) i zapewne pod Słobodyszczami (7.X). 
Poeta Wespazjan Kochowski wspomina, że 
pod Lubarem został ranny. Jego udział w tej 
bitwie potwierdzają liczne relacje, wiążąc jego 
osobę z nadzwyczajnym wypadkiem: w wigo-
rze walki Prusinowski został uderzony kulą 
działową w piersi z taką siłą, że pancerz pękł 
i koń się kilkakrotnie okręcił, jeździec jednak 
nie wypadł z siodła i nie odniósł żadnego po-
ważniejszego szwanku.

Wiosną 1661 r. Prusinowski wraz z chorą-
gwią husarską Lubomirskiego przystąpił do 
„związku święconego”, przeciwstawiając się 
polityce dworu, m.in. planom elekcji „viven-
te rege”. W komputach z okresu związkowego 
w latach 1661-63 jego chorągiew znajdujemy 
w pułku marszałka związku Samuela Świder-
skiego, a po rozwiązaniu konfederacji ta po-
nownie weszła w skład pułku Lubomirskiego 
pod nowym porucznikiem tej chorągwi Alek-
sandrem Polanowskim. Pod komendą Pola-
nowskiego, Prusinowski wziął udział w wypra-
wie zadnieprzańskiej Jana Kazimierza 1663–
64 r. walcząc m. in. pod Głuchowem (I–II.1664 
r.). Następnie uczestniczył w kampanii wiosen-
no – letniej Stefana Czarnieckiego na Ukrainie. 
W lipcu 1665 r. Andrzej wraz z chorągwią hu-
sarską przystąpił do nowej konfederacji woj-
ska pod laską Adama Ostrzyckiego, opowiada-
jącą się za eksmarszałkiem. Zapewne jak i po-
rucznik tej chorągwi Polanowski, Prusinowski 
wziął udział w bratobójczych bitwach pod Czę-
stochową (4.IX.1665) i Mątwami (13.VII.1666). 
Po zakończeniu rokoszu chorągiew Lubomir-
skiego przejął Jan Sobieski, a po porozumie-
niu nowego dowódcy z Polanowskim (IX.1666), 
Prusinowski wkrótce został chorążym tej jed-
nostki. Wobec faktu, że pułk. Polanowski nie-
jednokrotnie w latach 1667-83 stał na czele 
pułków i większych zgrupowań jazdy, zapewne 

Herb Topór
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chorągwią husarską Sobieskiego, a następnie 
królewską dowodził chorąży Andrzej Prusinow-
ski. W 1667 r. uczestniczył w kampanii pod-
hajeckiej. Dnia 22.IV.1670 r. otrzymał po Mo-
szyńskim, promowanym na chorąstwo buskie, 
wojstwo horodelskie (nominacja bez imienia). 
Następnie wziął udział w kampanii ukraińskiej 
1671 r. w tym także w bitwie bracławskiej (26.
VIII), gdzie chorągiew husarska znajdowała się 
w składzie sił odwodowych.

W początkach lutego 1672 r. Prusinowski 
został wysłany przez Sobieskiego do nieopła-
conych chorągwi pozostałych na Ukrainie pod 
komendą Jana Wyżyckiego, aby na >>praesi-
dia i statia swoje powróciły<<, a także w celu 
odciągnięcia ich od związku. Zgodnie z zale-
ceniami hetmana komendę nad tymi siłami 
przejąć miał kasztelan podlaski Karol Łużec-
ki. Z nałożonych zadań Prusinowski wywiązał 
się, a jego chorągiew otrzymała wówczas na 
konsystencje >>Śniatyń, Garnawice z asysten-
cjami<<. Po rozbiciu sił Łużeckiego (VII.1672) 
Prusinowski dowodził grupą jazdy (11 chorą-
gwi) przebywając w obozie pod Husiatyniem. 
Był wówczas jednym informatorów Sobieskie-
go o sytuacji na Ukrainie i postępach oddzia-
łów tureckich.

O posiłki dla Kamieńca Podolskiego pi-
sał m.in. do niego bp kamieniecki Wespazjan 
Lanckoroński, lecz wobec braku dragonii, pie-
choty oraz postępów sił tureckich Prusinowski 
wycofał się na Trembowlę, kierując się w kie-
runku Lwowa, donosząc hetmanowi, że >>my 
sami ani prochu ani armaty nie mamy<<. 
Zgodnie z rozkazem hetmana skierował do Ka-

mieńca regiment pieszy biskupa krakowskiego 
Andrzeja Trzebickiego.

W początkach sierpnia wobec coraz trud-
niejszej sytuacji wokół Kamieńca, odesłał ta-
bory do Lwowa, a spod Podhajec, wysyłając 
liczne podjazdy >>dla języka<<, informował 
Sobieskiego o zaistniałej sytuacji. Uczestniczył 
w jesiennej wyprawie Sobieskiego na czambu-
ły tatarskie, m.in. w walkach pod Niemirowem 
(7.X.1672). Andrzej wziął także udział w obra-

dach koła szczebrzeszyńskiego 
i jako wybrany deputat chorą-
gwi husarskiej Sobieskiego zło-
żył przysięgę na rotę związkową 
(24.XI.1672). Zapewne był też 
obecny na sejmie pacyfikacyj-
nym 1673 r., gdyż wziął udział 
w pracach sądu marszałkow-
skiego pod przewodnictwem So-
bieskiego w sprawie Marcina Ło-
zińskiego, oskarżającego m.in. 
Mikołaja Potockiego o zdra-
dę i wydanie Kamieńca w ręce 
Turków. Jednym z oskarżycieli 
Łozińskiego był właśnie Prusi-
nowski. Dnia 11.XI.1673 wziął 
udział w bitwie chocimskiej. 
Dowodem zaufania Sobieskie-
go i znacznego prestiżu w kole 
towarzyskim był wybór Prusi-
nowskiego na członka poselstwa 

wojskowego na konwokację warszawską po 
śmierci Michała Korybuta.

W czerwcu 1674 r. podpisał elekcję Jana 
III Sobieskiego z woj. ruskim. Przy boku Pola-
nowskiego uczestniczył w kampaniach 1675 
i 1676, m.in w bitwie pod Żurawnem (29.
IX.1676). Przed rokiem 1686 otrzymał za zasłu-
gi wojenne starostwo horodelski. Prusinowski 
wziął udział w kampanii wiedeńskiej 1683 r. 
Wobec choroby pułk. Polanowskiego i jego po-
wrotu do kraju dowodził królewską chorągwią 
husarską podczas szarży ze stoków Kahlenber-
gu na obóz turecki (13.IX). W czasie kampanii 
wiedeńskiej ciężko zachorował i pozostawiono 
go w Preszburgu. Wkrótce wyzdrowiał i powró-
cił do kraju. Podczas sejmu 1695 r. otrzymał 
kasztelanię połaniecką po Mikołaju Pękosław-
skim, uczestniczył następnie w sejmie elekcyj-
nym po śmierci Jana II, podpisując sufragia 
na Augusta II z woj. sandomierskim i bełskim. 
Wziął również w sejmie koronacyjnym Augu-
sta II. Jego podpis widnieje także pod przedru-
kiem paktów konwentów dla Augusta II, przed 
konstytucjami sejmu pacyfikacyjnego w War-
szawie, który rozpoczął obrady 16.VI.1699 r. 
Było to zapewne ostatnie publiczne wystąpie-

Atak husarii w Bitwie pod Wiedniem,  
Marcina Altomonte
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nie Prusinowskiego. Zdrowie mu już wówczas 
nie dopisywało i możliwe, że w roku 1700 bądź 
zrezygnował z kasztelanii, bądź też rozeszła się 
pogłoska o jego śmierci, ponieważ 27.V.1700 r. 
nadano ją Feliksowi Czermińskiemu. Powtórne 
nadanie, już po śmierci Prusinowskiego nastą-
piło 15.II.1700 r.

W wojsku koronnym służyli dwaj bracia 
Prusinowskiego: Kazimierz i Łukasz (zm. krót-
ko przed 26.II.1694) elektor z woj. bełskiego 
Michała Korybuta w roku 1669, od roku 1684 
chorąży bełski, a od roku 1685 kasztelan lu-
baczowski, posesor starostwa czerkaskiego.

Prusinowscy byli posesorami kilku wiosek 
i folwarków w woj. bełskim, m.in. Perespy, 
Żubkowa, Puchaczowa i Korczyna, jednak 
w rejestrach poborowych i podymnego tegoż 
województwa występują bezimiennie. Andrzej 
był zapewne posesorem Perespy i Żubkowa.

Andrzej Prusinowski był żonaty z Eufrozy-
ną z Tęczyna, wdową po Zygmuncie Hinku, 
kasztelanie czechowskim. O potomstwie Pru-
sinowskiego brak jest informacji.137

49. HIERONIM JAGNIĄTKOWSKI
Herbu Lubicz, na kasztelanię połaniecką 

nominowany został 9.V.1698 r.138

Wg ks. J. Wiśniewskiego Hieronim Jagniąt-
kowski (do Jagniątkowskich należały Książnice 
w parafii Zborów) w 1650 r. z żoną Anną, fun-
dował kaplicę św. Antoniego w Beszowej wraz 
z grobowcem rodzinnym. Ma ona trzy marmu-
rowe ołtarze św. Pawła, św. Barbary i św. An-
toniego. Kaplicę uposażyli zapisem 8000 zł na 
nabożeństwa i 2000 zł na reperacje.

Kaplica sklepiona jest w kopule, oświetlona 
dwoma okrągłymi oknami; w kopułce 6 okie-
nek. Ściany zdobią pilastry oraz owalne obrazy 
dobrego pędzla wyobrażające 4 Ewangelistów 
i św. Piotra i Pawła.139

137  Polski Słownik ..., t. 28, s. 587.
138  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.
139  Wiśniewski J., Historyczny opis ..., s. 5-17.

Epitafium Jagniątkowskich w kościele Be-
szowskim

Uno ire Aris in omni reris. ..Soleatus eques lubrico
marmore cadit. Nam condere virtutem nulla sep-
ulcha queunt Hieronymus Franciscus de Jagniąt-Hieronymus Franciscus de Jagniąt-

ki in Podolany Jagniątkowski.
Si domum spectes si genys Prognatus Lubiciorum 

antiquissima de gente Natus rure paterno A.D. 
1629 Stanislao de Jagniątki venatore Łanciciensi 

Anna de Gierantowice Branicia nata. 
Avis Joanne 1o Haerede in Podolany promeritis 
sibi Sigismundo primo Colonien. Curiae Regni 

Thesaurario et Barbara de Nowolaniec
Stanowa Cartisanocensis Crosnensis filla. Abavis 
Joanne Alexandro Castellan. Kond. Lancicien. et. 
Comitissa Tarnovia Castellan. Radom. Filia Atavis 

Cognatus tot tantisque in orbe Polono aedibus 
Familis Agnatus magis heroibus et proceribus 

soleas cruciatas gerentibus clarus avis suis sed 
clarior omni laudeviret vera qua probitate miscuit 
Si merita agnoscant Moschi Turcae CosaciqueSci-
taeque Moldavi Transilvani Valachi variaquecater-

va. Si honores hos non curabat nec acceptabat 
virtutem rectitudinem vitae Libertatim zelum juris 
Patrii cultum pro supremo honorehabens ultimis 

tamen diebus Curull senatoria castella
Polanecensis sibi collata Hoc a conditum 

sepulchrum auxit titulo. Si Religionem et si alia 
specimina pietatis superis melius nota laubunt 

loquar edisseret tam posteri Duarum ecclesiarum
et capelle istius cum dotibus in laudem 

Hieronim Jagniątkowski

Pomnik Hieronima  
Jagniątkowskiego w Beszowej
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Dei Fundatorem quicum exemplar verae Religionis 
erat Vixitque Domino nocte dieque suo Mortuus 
domi suae Xiążnice A. D. 1701 non tam senio 

quam cruciatu padograe Sepultus a charissima 
maestissi maque conjuge Anna de Piwonia filio 
unico filia busque supers titibus et cognatus 
parentibus sui hanc tabulam grati posuere 

hujus loci ascetae.

Epitafium zmarłego w 1701 roku Hieroni-
ma Jagniątkowskiego wykonano w marmurze 
chęcińskim z zachowanym portretem zmar-
łego. Podobnie wykonano epitafium zmarłej 
w 1703 roku Anny Jagniątkowskiej z pięknym 
napisem epitafialnym w języku polskim:

Pod cieniem kamienia tego
czeka sądu ostatniego

wzór wszelakiey pobożności
staropolskiej podciwości

Przykład cnót wszystkich zebrany
W iedno iest od swych schowany

Żyje
Jednak w potomstwie swoim y świeżey pamięci

Przyjaciół nieumiera y na wieki świeci
Bogu

W zasług swoich obfitości
lub według skazytelności

Umiera
W przeciwnościach y troskach wiek swoy 

przepędźwszy
Waledicnie dziatkom wszystko zostawszy

Światu
Anna z Piwoniei Jagniątkowska

Poczęła żyć przestała 1703
W Xiężnicach

Żegna wszystkich y prosi płacu zaniechaicie
Modlciesie raczy zanią y Bogu Błagaicie.140

50. FELIKS CZERMIŃSKI
Z datą 22.V.1700 r. wystawiono nominację 

na kasztelanię połaniecką dla Jana Kazimie-
rza Gniewosza, podstolego sandomierskiego, 
który to urzędu nie objął, a 4.XI.1700 r. prze-
staje być podstolim sandomierskim i otrzymu-
je kasztelanię zawichojską.141

Feliks Czermiński herbu Wieniawa. Niezna-
na nam jest data jego urodzenia. Był kaszte-
lanem kijowskim, a pochodził z rodziny wiel-
kopolskiej, która w XVI wieku osiadła w Ma-
łopolsce. W roku 1696 był chorążym podla-
skim. Do znaczenia doszedł Czermiński za Au-
gusta II, którego był jednym z najgorliwszych 
stronników. Był kasztelanem połanieckim od 
27.V.1700 r. (może po śmierci A. Prusinow-
skiego) do 15.II.1701 r.
140  Zub J., Beszowa. Kościół i klasztor pauliński, Tarnobrzeg 

1991, s. 23-24.
141  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.

W początkach najazdu szwedzkiego na Pol-
skę w 1702 r. Czermiński został przez szlach-
tę sandomierską wybrany rotmistrzem pospo-
litego ruszenia. Otrzymał też wtedy od króla 
listy przypowiednie na uformowanie chorą-
gwi pancernej. W roku 1703 szlachta sando-
mierska wstawia się za nim u króla, prosząc 
o nagrodę „za zasługi in rem całej Rzplitej 
świadczone” (zapewne za organizowanie akcji 
przeciwko Szwedom). Jednocześnie wniesio-
no petycję do hetmana, aby przyjął chorągiew 
Czermińskiego w komput koronny. Na sejmie 
lubelskim tegoż roku wybrany był rezydentem 
do boku króla. W roku 1704 Czermiński był 
jednym z głównych twórców konfederacji san-
domierskiej i został wybrany jej substytutem 
przy marszałku Denhoffie. Odegrał też znacz-
ną rolę przy tworzeniu związku wojskowego, 
zawiązanego przeciw hetmanowi Hieronimowi 
Lubomirskiemu. W latach następnych Czer-
miński należał do najczynniejszych partyzan-
tów Sasa i zadał Szwedom na czele swych od-
działów znaczne straty. 

W 1706 roku został posunięty przez Au-
gusta II na kasztelanię kijowską. Znienawi-
dzony przez Szwedów i ich stronników, został 
w grudniu 1706 roku uprowadzony z kwatery 
w Nieborowie pod Łowiczem przez oboźnego 
koronnego Jerzego Lubomirskiego i wydany 
w ręce Szwedów. Następnie wywieziony został 
do Szwecji i osadzony w twierdzy kalmarskiej, 
gdzie przebywał dwa lata. Dopiero pod koniec 
1708 r. w przebraniu uszedł z więzienia, prze-
dostał się do Danii i tą drogą wrócił do kraju. 
Rychło wystawił regiment dragoński, skupił 
towarzystwo z dawnych chorągwi związko-
wych i zgromadził w ten sposób dywizję 1500 
ludzi liczącą. Na jej czele podjął partyzantkę 
przeciw Szwedom w ciągu 1709 roku. Osiadł 
wtedy na jakiś czas w województwie płockim 
i sąsiednich powiatach mazowieckich. „Drąc 
okrutnie” (wraz z Rybińskim i Pociejem) te zie-
mie, doprowadził szlachtę do takiej rozpaczy, 
że województwo płockie dosiadło koni i gotowe 
było zbrojnie przeciwstawić się dalszym ździer-
stwom. Gdy został przez hetmanów odwołany 
na południe, wymusił jeszcze na odchodnym 
dużą sumę jako okup od „czerwińskich prała-
tów”, jednocześnie zaś Czermiński przymawiał 
się w listach do Augusta II o wynagrodzenie 
jego zasług, kosztów i niewoli, prosił o woje-
wództwo podlaskie i jakieś starostwa. Na Wal-
nej Radzie Warszawskiej w 1710 roku szlach-
ta małopolska, zwłaszcza Sandomierzanie, 
wstawili się za Czermińskim, domagając się 
dlań wynagrodzenia strat poniesionych przez 
niewolę. Popierali tą petycję też i posłowie od 
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wojska. W toku obrad jedni gorąco go zaleca-
li do nagrody, inni choć przyznawali że zacny 
i godny żołnierz, kawaler wielki to krytykowali 
jednak jego zdzierstwa.

Najsilniej wystąpiła przeciw niemu szlach-
ta płocka i ciechanowska nie chcąc dopu-
ścić go do głosu i domagała się odszkodowań 
za jego gospodarkę w tych stronach w 1709 
roku. Prawdopodobnie nie spłynęły na Czer-
mińskiego spodziewane łaski królewskie, gdyż 
w latach następnych oddalił się od Augusta II, 
a w 1714 roku, gdy szlachta zaczęła powsta-
wać przeciw Sasom, został wybrany przez wo-
jewództwo sandomierskie marszałkiem kon-
federacji. Dowodził też Sandomierzanami na 
zjeździe w obozie pod Sieciechowem, gdzie 
nagle umarł w październiku 1714 roku. Oże-
niony był z Heleną z Brzozowskich. Pozostawił 
syna Jerzego, starostę garwolińskiego.142

Niesiecki pisze, że z Maryanną Czermień-
ską, kasztelanką połaniecką żonaty był Jan 
Boguski h. Rawicz kasztelan czechowski, 
i miał z nią dwie córki Joannę i Teofilę oraz 
syna Jerzego (z Teodozją Chrząszczewską).143

51. MICHAŁ (WŁADYSŁAW) NIEMIRYCZ 
Herbu Klamry. Rotmistrz królewski, na 

funkcji kasztelana połanieckiego od 30.IV.1706 
r. do śmierci 18.IV.1712 roku.144

Władysław Niemierzyc był jednym z czterech 
synów Stefana wojewody kijowskiego i Gryzel-
dy Wilamowny. Trzy razy śluby małżeńskie 
ponawiał. Najpierw z Heleną Piaseczyńską, 
potem z Błażejowską, a następnie z Ludwiką 
Skorczycką chorążanką przemyską. Miał z nią 
pięciu synów: Karola (żonatego z Antoniną Ja-
łowicką), Jerzego (żonatego z Brześciańską), 
Augusta, Stanisława i Michała (w zakonie) 
oraz trzy córki: Konstancję (wyszła za Karola 
Drzewieckiego, kasztelana lubelskiego, a po-
tem za Jakuba Stempkowskiego, kasztelana 
żarnowskiego), Eleonorę i Izabellę (zakonnicę 
św. Benedykta w Jarosławiu).145

Ksiądz Wiśniewski podaje, że żona kaszte-
lana połanieckiego Zofia Niemierzycowa na-
leżała do Bractwa Pocieszenia N.M.P w Kuro-
zwękach, a jej wpis widnieje w księdze Album 
Marjanum Consolationis B.M.V comparatum 
1775 a.146

142  Polski Słownik ..., t. 4, s. 337.
143  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 2, s. 200.
144  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.
145  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 6, s. 551.
146  Wiśniewski J., Historyczny opis ..., s. 138.

52. ALEKSANDER GRABKOWSKI
Król Stanisław Leszczyński mianował ok. 

27.XII.1707 r. kasztelanem połanieckim Alek-
sandra Grabkowskiego, podstolego krakow-
skiego.147

Nie wiem, czy ten to, czy inny Alexander 
Grabkowski, był synem Hieronima i Heleny 
z Bystrzanowskich, dziedziców wsi Zaborze k/ 
Lisowa. Miał on braci Mikołaja i Stanisława 
oraz siostrę Konstancję.148

53. JERZY ZBIGNIEW OSSOLIŃSKI
[Notatka opracowana przez Grzegorza Osso-

lińskiego; www.ossolinski.strona.pl]
Herbu Topór. Nominowany na urząd kasz-

telana 18.IV.1712 r. (lub 20.X.1712 r.?), pełnił 
go do 20.XII.1724 r., kiedy to został kasztela-
nem zawichojskim.149

Jerzy Zbigniew Ossoliński – towarzysz cho-
rągwii husarskiej (1700), podczaszy trembo-
wolski (1701), podstoli sandomierski, stolnik 
sandomierski (od 21.II.1710), kasztelan poła-
niecki, a potem zawichojski. Jerzy Zbigniew 
był synem Maxymiliana Hieronima (zm. ok. 
1710) i Katarzyny Tomisławskiej.150 Po ojcu 
dziedziczył od roku 1705 majątek Kurzelów 
i następnie Wolę Mielecką. Właściciel wsi Par-
tynia. Od około roku 1711 pojawia się jako 
właściciel Zgórska. Dziedzic jurydyki Reto-
ryka [obecnie w granicach miasta Krakowa]. 
Brał udział w sejmie elekcyjnym w roku 1697 
jako przedstawiciel województwa sandomier-
skiego opowiadając się wówczas za kandyda-
turą Fryderyka Augusta I. 13 grudnia 1703 
roku uczestniczył w obradach sejmiku san-
domierskiego, który wydelegował go wspólnie 
z Krzysztofem Kosowskim, podstolim bielskim, 
z petycją do Augusta II. Zawierała ona uchwa-
łę tegoż sejmiku, w której proszono króla by 
wpłynął na generałów saskich by mieli wzgląd 
na „ubogich, ... zrujnowanych ludzi” podczas 
wybierania kontrybucji przeze wojska saskie. 
W roku 1705 objął w posiadanie przekazane 
mu przez ojca dobra: Krzelów z wsiami Tar-
nawa, Swaryszów, Białowieża, Bugaj. Według 
sporządzonej 8 lutego 1724 roku „Specyfikacji 
dóbr realnych..” dobra Wola Mielecka zadłużo-
ne były na ogólną sumę 114 000 złp. Pośród 
wierzycieli znajdowały się między innymi dzie-
ci jego stryja Michała Sieciecha Ossolińskiego. 
Jak wynika z powyższego zapisu w „Specy�
fikacji..” Jerzy Zbigniew zapisał wówczas do-
bra Wola Mielecka na rzecz swego bratanka 
147  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.
148  Wiśniewski J., Historyczny opis ..., s. 148.
149  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.
150  Zielińska t. , Poczet., Poczet ..., s. 208.
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Michała Ossolińskiego. Według spisu długów 

sporządzonego zapewne po jego śmierci różne 
należące do niego majątki ziemskie były za-
dłużone na ogólną sumę 22 150 złp. W spisie 
wymienia się następujące majątki ziemskie: 
Wolę, Zgórsko, Partynia, Mielec, Brzeg.

Dwa razy zawierał związki małżeńskie: po 
raz pierwszy około roku 1707 z Katarzyną 
z Gośniewic Wolską, primo voto Drohojowską. 
Wniosła ona Jerzemu Zbigniewowi wsie Babi-
ca i Zarzecze. Po śmierci Katarzyny Wolskiej 
zaślubił przed rokiem 1718 Katarzynę Żabo-
klicką córkę wojewody podolskiego Nikodema 
i Anny Skotnickiej. Była ona właścicielką wsi 
Skotniki, Wielowieś, Lgota k/Radomska. 11 
czerwca 1718 roku spisano pomiędzy nimi 
jako małżonkami „za medytacją przyjacielską 
zgodę małżeńską.” Do roku 1722 prowadzili 
oni między sobą proces sądowy między inny-
mi w sądach biskupich w Kielcach i Krakowie 
[sprawa rozwodowa lub separacja]. Zmarła 
w 1735 roku i pochowana została w kościele 

Drzewo genealogiczne Ossolińskich

Epitafium Katarzyny Ossolińskiej
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Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie zachowała się 
do dziś jej tablica nagrobna. Jerzy Zbigniew 
nie pozostawił po sobie potomstwa. Zmarł po 
20 czerwca 1729 roku. Dobra swe zapisał bra-
tankom. 24 maja 1732 roku sporządzono dla 
jego żony i pasierba sumariusz dokumentów 
pozostałych po nim dotyczących spraw finan-
sowo majątkowych.

Niesiecki pisze, jednak, że z Izabellą Osso-
lińską, kasztelanką połaniecką żonaty był Ga-
bryel Jan Oborski podkomorzy litewski. Miał 
z nią trzy córki Angelę (za Floryanem Rzewu-
skim, podskarbim nadwornym koronnym), 
Annę i Helenę i pięciu synów: Jana, Jerzego, 
Antoniego, Zbigniewa (starostę gołąbskiego 
żonatego z Ludwiką Rzewuską) i Marcina (wo-
jewodę podlaskiego).151

54. FELIKS KOCHANOWSKI
Herbu Korwin. Nominowany do pełnienia 

funkcji kasztelana połanieckiego 20.XII.1724 
r., pełnił ją aż do śmierci 7.III.1731 roku.152

Feliks v. Felicyan v. Szczęsny Korwin 
z Kieszkowa był synem Jakóba Kochanowskie-
go, komornika ziemskiego bełskiego (w 1690) 
i Katarzyny z Góry Górskiej. Wymieniany jest 
jako podczaszy buski (w 1701 r.) i porucznik 
pancerny (w 1711 r.). W 1712 r. dostał Ba-
ranówkę, w powiecie leżajskim. Był mieczni-
kiem sandomierskim w1720 roku, następnie 
łowczym sandomierskim i z łowczego, kaszte-
lanem połanieckim 1724 r. W 1728 r. został 
pułkownikiem wojsk królewskich. 153

151  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 7, s. 14.
152  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.
153  www.przodkowie.republika.pl, 2004.09.17.

Feliks Kochanowski żonaty był z Teodorą, 
córką Jana Jarzyny (cześnika grabowieckie-
go 1718 r.) i Joanny Zapolskiej154 i miał z nią 
syna Gerwazego Jana, towarzysza pancernego 
1742 r., elektora 1764 r. i córkę Zofię, Bene-
dyktynkę w Radomiu, której zapisał 3,000 fl. 
na Ratoszynie, 1731 r.

55. STANISŁAW KOCHANOWSKI
Herbu Korwin. Przedtem łowczy stężycki. 

Był kasztelanem połanieckim od 7.III.1731 do 
8.VII.1737 r., a następnie został kasztelanem 
radomskim.155

Stanisław Kochanowski był synem Sewery-
na Kochanowskiego, sędziego ziemskiego win-
nickiego, starosty sieleckiego i Anny z Ciszew-
skich. Tytułowany był podczaszym latyczow-
skim w 1713 roku, rotmistrzem królewskim 
w 1719 r., łowczym stężyckim 1726 r., kasz-
telanem połanieckim po swoim stryju Feliksie 
w 1731 r. oraz kasztelanem radomskim 1737 
r., umarł 1756 r.

Stanisław miał dwie żony: Krystynę z Oża-
rowskich, (wdowę po Sewerynie Gołuchow-
skim), z której córka Elżbieta (Dominikanka 
pod imieniem Krystyny 1736 r.) i Annę Ma-
ryę z Posławic Ankwiczównę, z której córki: 
Agnieszka (Norbertanka w Imbramowicach 
1759 roku) i Anna Joanna (Norbertanka w Bu-
sku 1747 r.).156

Z pamiętników Krasińskiej wynika jednak, 
że Stanisław zmarł w 1756 r. jako kasztelan 
radomski i miał dwóch synów Ksawerego i Le-
ona.157

56. ALEKSANDER ZAKLIKA CZYŻOWSKI
Herbu Topór. Kasztelan połaniecki 

8.VII.1737-24.VIII.1758 r. Zmarł 24.III.1762 
r.158

Alexander Zaklika Czyżowski najpierw był 
podczaszym bracławskim, marszałkiem sądów 
kapturowych województwa sandomierskiego 
w 1733 r., a potem za Augusta III Króla został 
kasztelanem połanieckim. Umarł ten zacny 
mąż około roku 1761.159 

(patrz również Stanisław Czyżowski).

57. STANISŁAW PIOTR LANCKOROŃSKI
Herbu Zadora, z Brzezia na Wodzisławiu 

(pow. ksiąski). Nominowany 18.III.1760 r. 

154  Uruski S. , Rodzina ..., t. 5, s. 394.
155  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 66.
156  www.przodkowie.republika.pl, 2004.09.17.
157  Hoffmanowa K., Dzienniki Franciszki Krasińskiej, Warsza-

wa 1961, s. 187.
158  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 67.
159  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 3, s. 280.

Herb Korwin (w dworku 
Kochanowskich w Czarnolesie)
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(może po śmierci A. Czyżowskiego). Funkcję 
kasztelana połanieckiego pełnił do 28.VI.1760 
roku. Zmarł 29.XI tegoż roku.160

Jego brat Maciej był wojewodą bracławskim 
(żonaty z Ks. Jabłonowską, a potem z Morsz-
tynowną). Jako kasztelan połaniecki zasłynął 
nie tyle on sam, co jego żona Marianna Lanc-
korońska.

58. MARIANNA ZE ŚWIDZIŃSKICH  
           LANCKOROŃSKA

Urodziła się 21.X.1737 r. w Sulgostowie 
i była najmłodszą córką Stanisława Świdziń-
skiego wojewody bracławskiego, stronnika 
Stanisława Leszczyńskiego i Marianny Dziuli 
(lub Dzialanki),161 wdowy po J. A. Brzuchow-
skim, strażniku koronnym. Matka jej zmarła 
przy porodzie. Miała dwóch braci: Ignacego 
(starostę lityńskiego, żonatego z Heleną Mie-
rzejewską)162 i Michała, wychowanych w Lu-
neville, podobnie jak ich siostra Bona (od roku 
1747 żona Kazimierza Granowskiego wojewo-
dy rawskiego). Po kilkuletnim pobycie w war-
szawskim pensjonacie panny Strumie Lanc-
korońska, na życzenie ojca, wyszła za mąż za 
wdowca Stanisława Piotra Lanckorońskiego 
(1721–1760), kasztelana połanieckiego. Ślub 
odbył się 26.VII.1752 r. w Sulgostowie.163

W 1752 r. w dzień zaślubin Stanisława Pio-
tra Lanckorońskiego z Marianną Świdzińską, 
Michał Kiełłpsz (Kiełbsz), kaznodzieja, profe-
sor retoryki wystawił w kolegium w Warsza-
wie tragedię „Sedecjasz” Karola Malaperta we 
własnym przekładzie.164 Posag Lanckorońskiej 
(100 000 zł, wyprawa 20 000 zł) zabezpieczył 
mąż w roku 1756. Po ślubie Lanckorońska 
wyjechała do Jagielnicy, majątku męża na Po-
dolu, gdzie przebywała do jego śmierci, któ-
ra nastąpiła 18.XII.1760 roku. Lanckoroński 
zapisał żonie Jagielnicę w dożywocie. Potem 
kasztelanowa przeniosła się do Granowskich 
i od tej chwili nie rozłączyła się z siostrą przez 
30 lat.165

Dzięki Pamiętnikom Hoffmanowej dowia-
dujemy się, że Maryanna Świdzińska, przed 
ślubem mieszkała przez jakiś czas w zamku 
Krzyżtopór. Przy opisie tego zamku czytamy:

.......Ale milsza pamiątka wiąże się do tego 
zamku; w iednem skrzydle iego, w czasie kie�
dy iuż w większey części zniszczony należał 

160  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 67.
161  Pułaski t. , Kronika Polskich Rodów Szlacheckich Podola, 

Wołynia i Ukrainy, Warszawa 1911, t. 1, s. 216.
162  Tamże, t. 1 s. 217.
163  Polski Słownik ..., t. 15 s. 437.
164  Tamże, t. 12, s. 413.
165  Polski Słownik ..., t. 15, s. 437.

do Paców, mieszkała w nim Marya Świdziń�
ska, późniey Lanckorońska Kasztelanowa Po�
łaniecka;166

Spowinowacona z Krasińskimi (brat Michał 
był ożeniony z Barbarą Krasińską, siostrą żony 
ks. Karola kurlandzkiego), stanęła zdecydowa-
nie przy konfederacji barskiej. W początkach 
września 1770 r. wyjechała z Granowskimi do 
Gdańska, gdzie zbliżyła się do Barbary San-
guszkowej (1718–1791), wdowy po Pawle (zm. 
1750) Marszałku Wielkim Litewskim, któ-
rej dom był ostoją dla konfederatów, zaś ona 
sama była zaangażowana w robotę probarską. 
W połowie marca 1772 r. Lanckorońska zna-
lazła się z Granowskimi w Bażanowicach pod 
Cieszynem przy Generalności (która liczyła 
na wpływy K. Granowskiego). Lanckorońska 
utrzymywała wtedy Granowskich po zniszcze-
niu ich dóbr, nie szczędziła również pieniędzy 
na cele polityczne, choć jej wpływ na konfede-
racką politykę był niewielki. Była świadkiem 
w Bażanowicach konferencji szwagra z przy-
wódcami konfederacji i witała w połowie kwiet-
nia powracających z Turcji szefów barskich.

Po upadku konfederacji i krótkim pobycie 
w Gdańsku (w 2 poł. 1772 r.) wróciła Lanc-
korońska do Warszawy. Zamieszkała w pała-
cu Sanguszków przy ulicy Królewskiej, razem 
z owdowiałą w roku 1774 siostrą Boną, której 
powierzyła zarząd domu i dysponowanie pie-
niędzmi. Wyróżniając się na tle współczesnej 
rozwiązłości obyczajów przykładnym, choć nie 
pruderyjnym życiem, zajęła się akcją charyta-
tywną. Obie z siostrą i Barbarą Sanguszków-
ną zyskały w mieście i na dworze królewskim 
miano „trójcy świętych pań”. W roku 1791, po 
śmierci Barbary Sanguszkowej Lanckorońska 
przeniosła się do domu Misjonarzy na Nowym 
Świecie, gdzie z małymi przerwami mieszkała 
do śmierci. Po stracie siostry Bony w 1795 r. 
sukcesorom męża oddała majątki, zapewniw-
szy z nich sobie stały roczny dochód.

Po trzecim rozbiorze, gdy Warszawa zosta-
ła wcielona do Prus, w domu Lanckorońskiej 
znajdowało się jedno z centrów życia towarzy-
skiego miasta. Miało ono charakter wybitnie 
polski, w odróżnieniu od francuskich salonów 
urzędników pruskich, czy francuskich króla 
emigranta Ludwika XVIII. Aleksander Krau-
shar w swojej książce „Bourboni na wygnaniu” 
tak opisywał dom kasztelanowej połanieckiej: 
„Familie starego autoramentu miały przed-
stawicieli w sędziwych matronach, które dla 
wieku swego miasta opuścić nie były w stanie. 
I to one gromadziły około siebie inteligencję 
166  Wybór Pism Klementyny z Tańskich Hofmanowey, Wrocław 

1833, t. 6, s. 283.
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miejscową. Do takich ognisk zaliczano przede 
wszystkim dom sędziwej Maryanny ze Świ-
dzińskich Lanckorońskiej, kasztelanowej poła-
nieckiej, zamieszkałej w kamienicy Misjonar-
skiej. Była to ostatnia matrona polska w sta-
rodawnym tego wyrazu znaczeniu. Bogobojna 
i dobroczynna, opatrywała szpitale i klasztory 
i rozdawała jałmużny po mieście. Życie jej do-
mowe było jak zegar uregulowane. Od rana 
po wysłuchaniu mszy siadała przy krosnach 
i haftowała ornaty i różne ozdoby dla kościo-
łów. U stołu w Sali ozdobionej marmurowym 
popiersiem Kościuszki i rycinami z obrazów 
historycznych Smuglewicza bywało codzien-
nie kilkanaście osób i najznakomitsi mężowie 
w kraju, których kolejno zapraszała. Najczęst-
szym jej gościem był Jan Paweł Woronicz, 
wówczas kanonik warszawski. Progi jej domu 
były niedostępne dla złego obywatela i w ogóle 
dla każdego, który miał jakąś skazę na reputa-
cji, choćby nosił najświetniejsze imię. W jej sa-
lonie panie w wieżowatych fryzurach i panicze 
w żabotach musieli po polsku mówić, bo i ton 
gospodyni i wszystko wkoło niej, nawet stare 
sprzęty i ściany, obrazami dawnych Polaków 
okryte, ostrzegało ich, że drzwi tego domu 
były granicą, której francuzomania nie waży-
ła się przekroczyć.” Odbywały się tu zebrania 
bez kart, muzyki i tańców. Zbierali się literaci. 
Hr. Fryderyk Skarbek wspominał salon jako 
miejsce szczególne. „Co dzień otworem stały 
podwoje komnat kasztelanowej i co dzień by-
wało u niej pełno gości, a pomiędzy nimi ta-
kich, którzy szli z przekonaniem, że się tam 
nudzić będą, każdy bowiem czuł, że istnieje 
jakiś rodzaj moralnego ucisku na całe war-
szawskie towarzystwo nałożony – koniecznego 
uczęszczania do tego starodawnego domu. Był 
ten dom bowiem pomnikiem na cześć obycza-
jów dawnych przodków naszych wśród nowo-
czesnej stolicy poświęconych. Wszystko było 
staroświeckie: szczerość gościnność, szano-
wanie odwiecznych tradycji i podeszłego wie-
ku, prostota i serdeczność w obejściu. Służba, 
sprzęty, meble, jakich używano, język, któ-
rym mówiono, uczucia, które objawiano, sądy 
o ludziach i wypadkach, jakie wygłaszano – 
wszystko to było czyste i rodzime”.

Dom Lanckorońskiej gościnny, nie hołdują-
cy modzie, zachował dawny obyczaj, a przede 
wszystkim język polski, którego Lanckoroń-
ska wyłącznie używała. Za czasów Księstwa 
Warszawskiego i później w jej salonach bywa-
ły różne ówczesne znakomitości, jak Tadeusz 
Czacki, czy dozgonny przyjaciel Lanckoroń-
skiej Kajetan Koźmian. Gościli u niej cudzo-
ziemcy, a król saski odwiedzał ją za każdym 

pobytem w Warszawie. Lanckorońska otacza-
ła się młodzieżą, dla której wykazywała wiele 
zrozumienia, sama bezdzietna, opiekowała się 
córkami po zmarłym bracie Ignacym.167 W jej 
kręgu wychowała się Klementyna z Tańskich 
Hoffmanowa. W roku 1819 pisarka ofiarowała 
jej jedną z pierwszych swych książek „Pamiąt-
ka po dobrej matce”.168

W swych pamiętnikach pod rokiem 1819 
Hoffmanowa tak pisała o kasztelanowej:

W opisie powodzeń moich pierwsze mieysce 
trzymać był powinien list pani Lanckorońskiey 
kasztelanowey połanieckiey, którey zawdzię�
czaiąc za wiele dowodów łaski i przychylności 
odebranych w dzieciństwie, posłałam exem�
plarz Pamiątki, w tych iest słowach:

„ Przepraszam żem sama nie odpisała na 
grzeczny list WWMĆ. Panny, użyłam cudzey 
ręki bom miała kilka osób u siebie; z wdzięcz�
nością przyięłam dar mi od niey ofiarowany; 
pięknych myśli wyobrażenie, którym raczy�
łaś mnie obdarzyć, życzyłabym żeby w nich 
tak wszyscy smakowali iak ia (choć iuż stara) 
a z pożytkiem czytali, a tak dogodziłoby się ser�
cu swemu którego ia i teraz przez iey pamięć 
doświadczam. Proszę więc nawzaiem wierzyć 
o stałey moiey wzajemności, a na pamiątkę 
przyjąć ten mały souvenir który może służyć 
do dalszych wyobrażeń myśli tak pożytecz�
nych. Siebie polecam statecznemu serca przy�
wiązaniu, pisząc się bydź zawsze z stateczną 
przyiaźnią i szacunkiem.

M. Lanckorońska”

167  Polski Słownik ..., t. 15, s. 437.
168  Hoffmanowa K., Dzienniki ..., s. 182.

Marianna Lanckorońska
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Plan izby senatorskiej w 1764 r.
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Żeby obiąć całą wartość tego listu i cenę 

iaką ma w oczach moich, trzeba dodać iż godna 
Pani iest ostatnią z prawdziwych pań polskich, 
że ludzka, dobroczynna, pobożna, wszystkie 
cnoty łączy w sobie, i że ma przeszło lat 80. 
Souvenir dołączony, iest śliczny kałamarzyk 
bronzowy, który do końca życia zachowam.169

Wpływowi Lanckorońskiej przypisuje się też 
późniejszą działalność Konstantego Świdziń-
skiego, którego dziad Michał był bratem kasz-
telanowej.

Lanckorońska rozwijała szeroko zakrojo-
ną akcję dobroczynną. Wspomagała kościoły, 
klasztory, szpitale, trafiała różnymi drogami 
do ubogich i potrzebujących pomocy. Żyjąc 
według zasad religii „daleką była – wspomina 
Hoffmanowa – od zapału, od przesadnej gor-
liwości”. W domu Lanckorońskiej powstała 
inicjatywa kwest wielkanocnych na rzecz ubo-
gich. Jej kierownikiem duchowym był pijar ks. 
Jakub Falkowski, założyciel i rektor Instytutu 
Głuchoniemych w Warszawie, do którego bu-
dowy Lanckorońska przyczyniła się dając na 
ten cel w roku 1826 pewne fundusze. Lancko-
rońska zachowała do końca przytomność umy-
słu. Zmarła po krótkiej chorobie 28.III.1826 r. 
w domu Misjonarzy w Warszawie. W pogrzebie 
wzięła tłumnie udział ludność stolicy. Mowę 
wygłosił ksiądz Falkowski.170 Nabożeństwo 
żałobne odbyło się 31.III.1826 w kościele św. 
Krzyża w Warszawie,171 a o uroczystości po-
grzebowej tak pisała Hoffmanowa:

1 kwietnia – Pogrzeb pani Połanieckiey 
naywspanialszy i naytkliwszy iakim widzia�
ła.172

59. ADAM ZYGMUNT PEŁKA
Herbu Radwan. Przedtem chorąży sando-

mierski. Nominowany na stanowisko kasztela-
na połanieckiego 24.III.1762 r. po śmierci A. 
Zaklika Czyżowskiego, pełni je do 12.XII.1764 
r., kiedy to zostaje kasztelanem małogo-
skim.173

Adam Pełka kasztelan małogoski, które 
to krzesło posiadał w roku 1764, umarł bez-
żenny w 1779 r. Siostry jego powychodziły za 
Brześciańskiego, Giebułtowskiego i Błońskie-
go, kasztelana sanockiego.174

169  Pamiętniki Klementyny z Tańskich Hoffmanowey, Berlin 
1849, t. 1 s. 64.

170  Polski Słownik ..., t. 15, s. 437.
171  Tyszka A.T., Nekrologi Kuriera Warszawskiego 1821-1939, 
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172  Pamiętniki Klementyny z Tańskich ..., t. 1, s. 129.
173  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 67.
174  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 7, s. 268.

60. JĘDRZEJ (ANDRZEJ) JABŁONOWSKI
Herbu Grzymała, pamiętnikarz, kasztelan 

połaniecki. Był synem Stanisława, skarbnika 
kijowskiego, potem chorążego trembowelskie-
go i Katarzyny Bogatkówny. O życiu Jabłonow-
skiego informuje wyłącznie jego rękopiśmienny 
pamiętnik, który obejmuje dojrzałe lata auto-
ra. Dlatego o jego wcześniejszym okresie brak 
danych, prócz wiadomości, że w roku 1746 
był w Luneville. W roku 1751 był już zapewne 
szambelanem i w tymże roku ożenił się z Marią 
Kobielską, córką stolnika pomorskiego, z któ-
rą nie miał żadnego potomstwa. Dość zamoż-
ny właściciel kilku wsi (Bratkówki k /Krosna 
oraz od roku 1753 położonych w Radomskiem 
wsi Pierzchni, Jakubowa i Kadłubowej Woli). 
Pochłonięty był Jabłonowski przede wszyst-
kim interesami majątkowymi, gospodarowa-
niem, rozbudową dworów i budynków gospo-
darskich. Prowadził dość szerokie życie towa-
rzyskie, nie gardził trunkiem, czas spędzał na 
ciągłych podróżach to do Lwowa na kontrakty, 
na Węgry po wino, do Karlsbadu na kurację 
lub wreszcie do sąsiadów i znajomych.

Herb Grzymała

Zaprzyjaźniony z marszałkiem nadwornym 
koronnym J. Mniszchem, był stałym jego go-
ściem, ale nie zaniedbywał także kontaktów 
z partią przeciwną, tzn. z wojewodą ruskim A. 
Czartoryskim i ze strażnikiem koronnym S. 
Lubomirskim. W roku 1758 został chorążym 
pilznieńskim, bywał z bratem Rochem, kasz-
telanem wiślickim na sejmikach w Opatowie 
(1756, 1758), gdzie w roku 1760 został wy-
brany posłem z województwa sandomierskie-
go. Na sejmie w tymże roku, wkrótce zerwa-
nym, działał zgodnie z poleceniami Mniszcha. 
W roku 1763 został deputatem na niedoszły 
trybunał w Piotrkowie. Zdążył zjechać na re-
asumpcję w polskim stroju, chcąc widocznie 
zamanifestować swą niechęć do rusofilstwa 
Czartoryskich. Niemniej w roku 1764 głoso-
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wał razem z bratem na Poniatowskiego. Zo-
stał wtedy rotmistrzem powiatu pilznieńskie-
go, a następnie kasztelanem połanieckim (12 
XII). Za tę godność dziękował na sejmie1766 
r. i wtedy też zabrał głos w sprawie czopowego 
i szlężnego.

Konfederację radomską i rządy Repnina 
w Polsce potępiał, konfederację barską oce-
niał jako „pro fide et libertate”, ale pod rokiem 
1768 pisze: „Ten rok jeden z najnieszczęśliw-
szych na Polskę”. W wypadkach lat 1768–72 
nie brał czynnego udziału, choć był w nie po-
średnio zaangażowany. Dużo wtedy przebywał 
u Mniszecha w Dukli i wyjeżdżał na Węgry do 
Bardiowa do brata, który po trzechletniej nie-
obecności wrócił do kraju i pod presją zgłosił 
akces do konfederacji (1771 r). Relacje Jabło-
nowskiego z tego okresu są stosunkowo dość 
obszerne i świadczą o zainteresowaniu autora 
rozgrywającymi się wypadkami. Jabłonowski 
zmarł w Bratkówce 28.VII.1773 roku.

Pamiętnik Jabłonowskiego, nieskończony, 
przechowywany w zbiorach rękopisów Osso-
lineum, jest kopią sporządzoną w roku 1876 
przez wnuka brata, Rocha. Obejmuje on tylko 
lata 1751–72. Część odnosząca się do wcze-
śniejszego okresu – jak wynika z notatki w rę-
kopisie – istniała, ale najwidoczniej zginęła. 
Pamiętnik pisany najprawdopodobniej na pod-
stawie notatek robionych na bieżąco, składa 
się z dwóch części ułożonych chronologicznie. 
Pierwsza, obszerniejsza, zaczyna się od roku 
1751, a kończy na roku 1772, dotyczy przede 
wszystkim spraw majątkowych, podróży, sto-
sunków z ludźmi (których nie charakteryzuje) 
i niebogatego udziału Jabłonowskiego w życiu 
publicznym. Druga część jest zwięzłym zre-
ferowaniem najważniejszych wypadków poli-
tycznych lat 1756–71. Znaczenie Pamiętnika 
polega na obiektywności relacji, która wynika 
w dużej mierze z niewielkiego zaangażowania 
autora w sprawy i rozgrywki polityczne.175

Niesiecki tak pisał o rodzinie Jabłonow-
skich

Andrzej Grzymała de Jabłonów Jabłonow-
ski Gladifer Terrae Nurensis Castellanus Poła�
necens. Żoną jego była Urszula Skiwska (jak 
świadczy dokument z akt Drohickich pod ro-
kiem 1692). Jeden z synów Andrzeja, Antoni 
w roku 1765 był miecznikiem województwa 
podlaskiego i pułkownikiem J.K.M. Żonaty był 
z Eufrozyną, córką Stanisława Rybińskiego, 
starosty czerniechowskiego. Drugi Stefan, cze-
śnik nurski w roku 1738, od Króla Augusta III 
otrzymał dożywotnio wieś Horyhlady w ziemi 
halickiej. Żoną jego była Maryanna Drohojow-
175  Polski Słownik ..., t. 10, s. 224.

ska, córka Adama Korczak Drohojowskiego, 
dapifera bełzkiego.

Trzeci syn Andrzeja, Stanisław żonaty był 
z Katarzyną Bogatkówną córką Kazimierza, 
starosty kiślackiego, pułkownika gwardii ko-
ronnej, dziedzica miasta Drzewicy i miał z nią 
trzech synów. Pierwszy poszedł do zakonu, 
drugi Andrzej, kasztelan połaniecki, otrzymał 
kasztelanię połaniecką po Andrzeju, swoim 
dziadku zmarłym w 1773, a trzeci Roch Mi-
chał, kasztelan wiślicki, starosta korsuński, 
bulkowski i kawaler orderu św. Stanisława.176

61. AUGUST NIEMIRYCZ
August Niemirycz (czasami August Niemie-

rzyc), herbu Klamry. Wcześniej chorąży san-
domierski. Otrzymał urząd kasztelana poła-
nieckiego 28.VII.1773 r. i pełnił go do śmierci 
15.II.1775 roku. Jego córką mogła być Barba-
ra Pelagia Józefa wymieniona jako wdowa w 8.
VI.1794 r.177

62. ANDRZEJ ŚWIĘCICKI
Herbu Jastrzębiec. Pochodził z Krępy, był 

wcześniej sędzią radomskim. Urząd kaszte-
lański w Połańcu objął 15.II.1775 r. i pełnił go 
do 4.I.1781 r., kiedy to zmarł.178

Stanisław August Poniatowski wstąpiwszy 
na tron w roku 1764 powołał komisję dobrego 
porządku, która miała podnieść miasta upadłe 
po wojnach szwedzkich. W województwie san-
domierskim jednym z komisarzy został wła-
śnie Andrzej Święcicki kasztelan połaniecki.179

63. JÓZEF KAJETAN DUNIN KARWICKI
Herbu Łabędź. Nominowany na kasztelana 

połanieckiego 4.I.1775 r. pełnił tę funkcję do 
24.XI.1782, kiedy to przeszedł do kasztelanii 
zawichojskiej.180

Józef był synem Piotra Jarosława Dunin 
Karwickiego z Karwic i Izabeli Dunin Brzeziń-
skiej. Miał w swoim posiadaniu m. in. Mizocza, 
Buderas i Sujm w województwie wołyńskim, 
wchodzących do roku 1748 w skład ordynacji 
ostrogskiej. Lecz od 1720 r. będących w rękach 
Karwickich oraz Sielec i Kraszków w powiecie 
opoczyńskim. Od lat dziecinnych wychowywa-
ny na dworze Małachowskich, zaprzyjaźniony 
był z kanclerzem koronnym Janem. W 1736 
r. został cześnikiem opoczyńskim, a w 1742 r. 
podczaszym opoczyńskim. Z urzędu podcza-
szego zrezygnował w roku 1748. Następnie zo-

176  Niesiecki K., Herbarz ..., t. 10, s. 180.
177  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 67.
178  Tamże.
179  Buliński M., Monografia ..., s. 35.
180  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 67.
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stał za sprawą J. Małachowskiego mianowany 
regentem kancelarii najpierw mniejszej, po-
tem wielkiej koronnej. Był rotmistrzem chorą-
gwi pancernej i porucznikiem huzarii. W roku 
1760 prosił J. K. Branickiego o przekazanie 
porucznikostwa swemu 15–letniemu synowi 
lub bratu Kazimierzowi, łowczemu opoczyń-
skiemu. Był deputatem na Trybunał Koronny 
w 1740 r. W 1752 r. jako marszałek Trybuna-
łu Koronnego zyskał miano polskiego Katona, 
człowieka surowego i uczciwego, gdy skazał na 
śmierć awanturnika Sulerzyckiego, deputata 
z województwa rawskiego, który dobył szabli 
w Trybunale, gdy zakwestionowano legalność 
jego funkcji i gwałtem zmusił do dyktowania 
sobie przysięgi. Karwicki wyrok wykonał, a eg-
zekucja Sulerzyckiego w Piotrkowie odbyła się 
szerokim echem w kraju.

Karwicki blisko związany z domem Ma-
łachowskich, zamieszany został w rozgryw-
ki o władzę i wpływy między marszałkiem J. 
Mniszchem a kanclerzem Małachowskim. Pre-
tekstu dostarczyła sprawa błaha. Gdy Mni-
szech został starostą białocerkiewskim, za-
garnął także Rokitno należące do Karwickie-
go, uważając, że wieś ta należy do starostwa, 
a ponadto pozwał go przed sąd asesorski o ra-
chunek z dóbr jakoby koronnych, bezprawnie 
trzymanych przez Karwickiego. Przewodni-
czący asesorii, Małachowski przyznał Rokit-
nu charakter ziemski lecz Mniszech od wyro-
ku asesorii odwołał się do króla podważając 
powagę urzędu kanclerskiego. Spory między 
Mniszchem a Małachowskim zakończyły się, 
lecz sprawa własności Karwickiego odesłana 
dekretem Trybunału Koronnego w 1759 r. na 
forum sejmowe, powracał jeszcze wielokroć 
i zakończona została ostatecznie w 1776 r.

Karwicki był posłem na sejm w 1754 r. 
z województwa kijowskiega, elektorem Stani-
sława Augusta, posłem na sejm koronacyjny 
1764 r. z województwa sandomierskiego. Od 
roku 1775 r. używał tytułu hrabiego, tak jak 
jego synowie i potomkowie. W 1781 r. został 
kasztelanem połanieckim, a w 1782 r. zawi-
chojskim. Został Kawalerem Orderu św. Stani-
sława w 1779 r., a w lutym 1784 r. dziękował 
królowi za wyniesienie na wyższą kasztelanię 
i odznaczenie Orderem Orła Białego.

Ożeniony z Heleną Szembekówną ze Słu-
powa, kasztelanką nakielską, miał 5 córek i 2 
synów: 

1. Konstancję, żonę Kajetana Wyleżyńskie-
go, regenta Koronnego. 2. Córkę nieznaną 
z imienia. 3. Jana Nepomucena Ignacego, bry-
gadiera kawalerii narodowej, żonatego z Ele-
onorą Marianną Moszyńską. 4. Annę, żonę 

1-Adama Krokowskiego szambelana dworu 
królewskiego i 2-Marcina Libiszowskiego, woj-
skiego opoczyńskiego. 5. Krzysztofa, generała 
lejtnanta wojsk koronnych, żonatego z Fran-
ciszką hr. Małachowską. 6. Izabelę, żonę Mar-
cina Leonarda Sweykowskiego, wojewody po-
dolskiego. 7. Teresę, żonę Romualda Walew-
skiego, generała wojsk koronnych. Karwicki 
zmarł w czerwcu 1784 roku.181

64. ANTONI CIECISZOWSKI
Herbu Roch. Przedtem sędzia stężycki. 

Na stanowisku kasztelana połanieckiego od 
20.II.1783 r. do 8.II.1790 r. Zmarł 25.V.1792 
r.182

Wiemy tylko, że Cieciszowski w 1781 r. 
sprzedał krewnemu Adamowi dobra Wola 
Okrzejska i miasto Okrzeję oraz wieś Czernie-
jew w ziemi liwskiej.183

Dla Antoniego Cieciszowskiego, kasztelana 
połanieckiego, wybudowany został w Jagod-
nem (w gminie Kłoczew) zespół dworsko – par-
kowy. Obecnie znajduję się w nim szkoła.184

65. PIUS KICIŃSKI

181  Polski Słownik ..., t. 12, s. 151.
182  Urzędnicy województwa sandomierskiego ..., s. 67.
183  Polski Słownik ..., t. 4, s. 38.
184  http://mapa-powiat.infogov.pl/index.html, 30.05.2008.

Pius Kiciński
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Herbu Rogala, (1752–1828), szef Gabinetu 

Stanisława Augusta, poseł na sejmy, sena-
tor – kasztelan Królestwa Polskiego. Urodził 
się 5.V.1752 roku w Sławkowie, syn Micha-
ła i Anny z Rychlowskich. Uczył się w szkole 
Nowodworskiego w Krakowie (w 1767 r. był 
w retoryce) i być może w jakimś kolegium je-
zuickim, wspomniał bowiem po latach, iż swą 
znajomość z ks. Michałem Ossowskim zawarł 
u jezuitów. Rodzice Kicińskiego byli właści-
cielami jednej wsi (Wilkowiecko w ówczesnym 
województwie krakowskim), toteż scheda po 
nich, podzielona między trzech synów, przy 
czym wypłacić trzeba było posagi siostrom, 
była nader szczupła i Kiciński dorabiać się 
musiał własną pracą. W czasie sejmu 1776 
r. zaprotegowany przez Andrzeja Mokronow-
skiego i Jacka Ogrodzkiego, wszedł do służby 
w Gabinecie Stanisława Augusta i sporządził 
protokół czynności konfederacji. W czasie sej-
mu 1778 r. spisywał jego diariusz na użytek 
polskich placówek dyplomatycznych. Miano-
wany przez króla sekretarzem sejmu 1782 r. 
opracował jego drukowany diariusz. Niezwykle 
pracowity, sumienny, cieszył się zaufaniem 
swych zwierzchników w Gabinecie: Ogrodzkie-
go i Adama Cieciszowskiego, z którym łączy-
ły go więzy rodzinne od czasów ożenienia się 
w 1782 r. z jego bratanicą Franciszką,. Fran-
ciszka była córką Ignacego Cieciszowskiego, 
podkomorzego liwskiego i Marianny z Suff-
czyńskich, kasztelanki lubelskiej.

Według własnego świadectwa, Kiciński miał 
pod swą pieczą najważniejszą szyfrowaną ko-
respondencję, a w czasie długiej choroby po-
przedzającej śmierć Cieciszowskiego (w 1783 
r.) oraz przez trzy lata po jego śmierci faktycz-
nie kierował gabinetem. Dopiero jednak na 
początku maja 1786 r. oficjalnie został szefem 
Gabinetu, w tymże roku otrzymał też Order 
Św. Stanisława.

Dnia 3.V.1781 r. Kiciński zaprzysiężony zo-
stał jako sekretarz utworzonej wówczas Komi-
sji Ekonomicznej zarządzającej skarbem kró-
lewskim, a 11.III.1784 r. mianowany został jej 
komisarzem. W działalności komisji brał bar-
dzo czynny udział, ale praca ta, jak twierdził, 
przysparzała mu wiele kłopotów i zgryzot, czuł 
bowiem swą bezsilność wobec postępowania 
króla, nieliczącego się ze swymi możliwościami 
finansowymi i zaskakującego komisję nieprze-
widzianymi wydatkami i zaciąganymi poza jej 
wiedzą długami. „Jeśli Król – pisał w styczniu 
1786 r. do Michała Poniatowskiego – zawsze 
tak nieograniczenie litościwe mieć będzie ser-
ce, jeżeli do każdej ekspensy publicznej sam 
się najpierwszy dokładać będzie, jeżeli fami-

lia pańska w oszczędności wydatków J.K.Mci 
swego własnego dobra upatrywać nie będzie”, 
sytuacja faktycznego bankructwa, w jakiej 
znalazł się król, będzie się dalej zaostrzała. 
Dlatego też Kiciński chciał złożyć swą dymi-
sję ze stanowiska komisarza. Król zażądał od 
niego projektu reformy finansów. Kiciński po-
dał go królowi 6.II.1786 r. Stanisław August 
nie przyjął wprawdzie sugestii daleko idących 
oszczędności, jak np. przerwanie na kilka lat 
wszelkich budowli, ale plan zredukowanego 
budżetu zaakceptował. Kiciński pozostał ko-
misarzem do 27.VII.1789 roku, kiedy otrzymał 
na własne życzenie zwolnienie.

Również w Gabinecie Kiciński starał się 
przeprowadzić reformy polegające na wyelimi-
nowaniu zeń ludzi mało lub w ogóle niepracu-
jących, a figurujących w jego budżecie, oraz na 
wprowadzeniu sprawiedliwego systemu awan-
sów. Z pracy w Gabinecie był Kiciński zadowo-
lony, grono swych najbliższych współpracow-
ników, częściowo ludzi z nim spokrewnionych, 
cenił, i starał się, na ogół z powodzeniem, 
zyskiwać dla nich, podobnie jak i dla siebie, 
zwiększenie płacy oraz inne łaski królewskie. 
Nie powiodły mu się natomiast zabiegi o urząd 
insygatora koronnego ani o pocztmistrzostwo 
generalne. Kiciński był do króla szczerze przy-
wiązany i cieszył się coraz większym jego za-
ufaniem. W roku 1787, w czasie podróży Sta-
nisława Augusta do Kaniowa, Kiciński pozo-
stał w Warszawie i stamtąd komunikował kró-
lowi wiadomości o wszystkich napływających 
sprawach, zarówno drobnych bieżących, jak 
i istotnej wagi politycznej, a z kolei odbierał 
szczegółowe i bardzo nieraz poufne relacje od 
króla, które przekazywał Michałowi Poniarow-
skiemu.

W roku 1784 został posłem ziemi czerskiej. 
Na sejmie tym przedstawił sprawozdanie z ra-
mienia deputacji sejmowej kontrolującej dzia-
łalność Komisji Edukacji Narodowej. Na sejm 
w 1786 r. posłował z ziemi liwskiej. Z tejże zie-
mi wybrany został w roku 1788 i był jednym 
z najczynniejszych posłów na Sejmie Cztero-
letnim. Kiciński jako poseł mocno akcentował 
niezależność swoich poglądów zarówno od kró-
la, jak i od „popularnych opinii”. O ile jednak 
w roku 1789 można zaobserwować u Kiciń-
skiego uleganie nastrojom „sarmackim” (np. 
żądanie stroju polskiego, zakaz wyjazdów za 
granicę), to od 1790 r. wystąpienia Kicińskie-
go idą po linii programu Stanisława Augusta 
(przywrócenie królowi prawa mianowania mi-
nistrów i senatorów, nieobowiązujący charak-
ter instrukcji sejmikowych i uchwalanie ich 
po wyborze posłów, obrona Komisji Skarbowej 
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przed pociągnięciem do odpowiedzialności za 
kupno placu dla ambasady rosyjskiej).

Charakterystyczne dla Kicińskiego było na-
stawienie antymagnackie, wypływające w du-
żym stopniu z momentów osobistych: niechęci 
człowieka, który karierę osiągnął drogą wy-
trwałej pracy, wobec „paniczów” uważających, 
że dygnitarstwa i łaski królewskie należą im 
się bez żadnych zasług, a tylko z racji przy-
należności do uprzywilejowanej grupy. Po-
glądom swym dał dobitny wyraz w mowach 
13.IX.1790 r. (dopatrzył się intrygi magnackiej 
w projekcie dopuszczenia mieszczan do pra-
wodawstwa; magnaci, zdaniem jego, liczyli na 
opanowanie sejmików miejskich) i 27.I.1792 r. 
(gdzie domagał się odebrania urzędów Sewe-
rynowi Rzewuskiemu i Szczęsnemu Potockie-
mu). Pierwsza z tych mów przyczyniła się do 
uchwały sejmu oddającej królowi nominację 
senatorów i ministrów, co stało się ważnym 
czynnikiem skłaniającym Ignacego Potockie-
go do szukania kompromisu ze Stanisławem 
Augustem. Kiciński przyczynił się też walnie 
(mowy 17 i 21.II.1791 r.) do przyjęcia przez 
sejm skróconej procedury uchwalania praw. 
Dnia 21.II.1791 r. Kiciński wybrany został do 
deputacji powołanej do ostatecznego opraco-
wania projektu prawa o sejmikach. W dniu 
3.V.1791 r. gorąco wzywał do natychmiasto-
wego uchwalenia projektu „Ustawy rządowej”, 
strasząc w przeciwnym razie widmem powrotu 
„influencji” rosyjskiej. Król zaliczał go do ludzi 
najbardziej zasłużonych przy ustanowieniu 
Konstytucji. Należał potem Kiciński do Towa-
rzystwa Przyjaciół Konstytucji 3 maja. 

W czasie debaty nad sprawą sprzedaży kró-
lewszczyzn był entuzjastycznym zwolennikiem 
projektów ks. Ossowskiego (mowy 10.X i 12.
XII.1791 r). W mowie z 12.XII.1791 roku cyto-
wał fragmenty jego rękopisu tzw. „konstytucji 
ekonomicznej”.

Zaufanie do talentów ekonomicznych ks. 
Ossowskiego naraziło też Kicińskiego na ruinę 
finansową. Wszystkie bowiem swoje oszczęd-
ności (12 tys. dukatów) ulokował w ban-
ku Piotra Potockiego, licząc na obietnicę ks. 
Ossowskiego, że bank ów nabędzie dlań mają-
tek ziemski i będzie nim administrował. Dnia 
25.V.1792 Kiciński mianowany został kaszte-
lanem połanieckim. Zdecydowanie wrogi Tar-
gowicy, a przy tym naraziwszy się osobiście jej 
przywódcom swoimi mowami już 1.VII.1792 
roku prosił króla o pozwolenie odwiezienia 
rodziny do Galicji. Na życzenie króla pozostał 
jednak w Warszawie i wyjechał z niej dopiero 
19.VII.1792 r. W sierpniu tego roku przesłał 
królowi rezygnację z kasztelanii połanieckiej. 

Stanisław August odpowiedział mu, że rezy-
gnacji tej nie przyjmuje, a nawet nie mógłby 
przyjąć wobec zarządzeń konfederacji targo-
wickiej odbierającej mu władzę w tym zakre-
sie. W okresie rządów targowickich Kiciński 
przebywał w Galicji, w Szumańszczyźnie, ma-
jątku rodziców swego krewnego i podwładne-
go w Gabinecie, Józefa Deszerta. (J. Deszert 
herbu Kłosy pochodził ze spolszczonej rodziny 
francuskiej, spokrewnił się z Adamem Cieci-
szowskim i Piusem Kicińskim w 1786 r. po-
ślubiając Mariannę Cieciszowską, podkomo-
rzankę liwską).

Król wypłacał Kicińskiemu zmniejszoną 
nieco pensję i pozostawał z nim w kontakcie 
listownym. W czasie sejmu grodzieńskiego, na 
życzenie króla, bawiący przy nim Deszert sta-
le korespondował z Kicińskim posyłając mu 
relacje o tym, co się działo w Grodnie. Dnia 
1.XI.1793 roku Kiciński zgłosił się w Warsza-
wie do króla, by objąć obowiązki w Gabinecie. 
Zgodnie z dawniej wyrażonym życzeniem Kiciń-
ski nie stanął oficjalnie na czele Gabinetu, nie 
chciał bowiem utrzymywać jakichkolwiek sto-
sunków z targowiczanami. W styczniu 1794 r. 
wobec urlopu Deszerta, objął swą dawną 
funkcję, ale wkrótce, jak pisał do Stanisława 
Augusta 27.I.1794 roku, za radą swych przy-
jaciół, A. Debolego i gen. J. Komarzewskiego, 
postanowił wycofać się do prac wyłącznie we-
wnętrznych w Gabinecie, nie chcąc narażać 
króla na trudności.

Po insurekcji warszawskiej zgłosił Kiciński 
akces do powstania. Dnia 17.V.1794 r. Rada 
Zastępcza Tymczasowa powołała go w skład 
sądu kryminalnego księstwa mazowieckiego, 
a 21.V do deputacji dla zbadania funduszu 
Komisji Edukacji Narodowej. Dnia 23.VI Rada 
Najwyższa Narodowa mianowała go komisa-
rzem w komisji porządkowej warszawskiej. 
Nieznana jest dokładna data opuszczenia 
Warszawy przez Kicińskiego. W liście do Sta-
nisława Augusta z 4.VI.1795 r. pisał, że mija 
8 miesięcy od nagłego rozstania się z królem. 
Kiciński przebywał odtąd z rodziną w Galicji, 
trzymając małe dzierżawy i korzystając z po-
mocy materialnej rodziców Józefa Deszerta. 
Kołatał też aż do śmierci króla o płacenie za-
siłków i wypłatę przyznanych mu przezeń jako 
dług zaległości pensji. Przez jakiś czas Stani-
sław August płacił mu 15 dukatów miesięcz-
nie, czynił też na jego prośbę starania u zban-
krutowanego Prota Potockiego o spłacenie 
Kicińskiemu ulokowanego u niego kapitału. 
Nie wiadomo, czy Kiciński odzyskał z masy 
upadłości Potockiego część swoich pieniędzy. 
W każdym razie sytuacja materialna Kicińskie-
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go musiała się w następnych latach poprawić. 
W roku 1806 uzyskał od cesarza Franciszka, 
jako dawny kasztelan, tytuł hrabiowski. Syna 
Brunona kształcił w Wiedniu w Theresianum.

Do życia publicznego powrócił w dobie Kró-
lestwa Polskiego. W roku 1817 został mia-
nowany senatorem kasztelanem. W sejmie 
1818 roku nie uczestniczył. Na sejmie 1825 
r. był wyznaczony do komisji praw organicz-
nych i administracyjnych. Popierał episkopat 
w debacie nad prawem małżeńskim i głosował 
przeciw projektowi rządowemu. Brał również 
udział w pracach senatu jako członek (1823) 
deputacji powołanej dla uznawania tytu-
łów arystokratycznych w Królestwie Polskim, 
a 11.XII.1824 roku przedstawił senatowi ra-
port w imieniu deputacji powołanej do opra-
cowania „przedmiotów pod rezolucję senatu 
przychodzących”. W latach 1827– 29 zasia-
dał w Sądzie Najwyższej Instancji nie tylko 
w miesiącach, jakie przypadały w kolejności 
jemu samemu, ale często w zastępstwie in-
nych senatorów. Brał udział w początkowych 
pracach Sądu Sejmowego. Zmarł w Warszawie 
23.IV.1828 roku. Prócz syna Brunona miał 
pięć córek m.in. Krystynę, żonę Ignacego Po-
tockiego i Antoninę Kretowiczową. Smoleński 
przypisuje Kicińskiemu artykuły w „Dzienni-
ku Handlowym” (1787 r.) podpisywane inicja-
łami P. K. Liczne swoje mowy w czasie Sejmu 
Czteroletniego ogłaszał współcześnie drukiem. 
Wiersze pisane na początku XIX w. opubliko-
wał syn Bruno w I tomie zbiorowego wydania 
swoich „Poezji” (lata 1840–1843).

Franciszka żona Piusa Kicińskiego była cór-
ką Ignacego Kolumny Cieciszowskiego sędzie-
go ziemskiego Liwskiego i Anny Jezierskiej. 
Miała też brata Jacka Jezierskiego szambela-

na J.K.Mci i siostrę Maxymilianę żonę Józefa 
Deszerta sekretarza gabinetowego J.K.Mci.185

Makowska w opracowaniu „Prywatne mia-
sto Staszów ...”pisze, że 13 października 1808 
roku Izabella Lubomirska zawarła z Piusem 
Kicińskim, kasztelanem połanieckim układ, 
w którym wydzierżawiła mu „na dożywotnie 
posiadanie” folwark sichowski wraz z nale-
żącymi do niego wsiami: Sichowem Wielkim 
i Małym oraz Sydzyną. Sporządzono wiosną 
dokładny inwentarz z opisem dworu, oficy-
ny, studni, zabudowań folwarcznych i trzech 
karczem: wielkosichowskiej, małosichowskiej 
i „wygodzkiej”. Od lipca 1809 roku układ 
wszedł w życie. Propinację jednak pozostawiła 
Lubomirska „przy sobie”, za bonifikacją rocz-
ną 1 552 złp 12 gr.

W 1815 roku prefekt powiatu stopnickiego 
zawiadomił zarząd dóbr o potrzebie wyznacze-
nia wójta przy oddzieleniu tych wsi wraz z fol-
warkiem od gminy w Łubnicach i na wniosek 
pełnomocnika ks. Lubomirskiej wójtem został 
Pius Kiciński.

Pius Kiciński zmarł 21 kwietnia 1828 roku 
w Warszawie i jego dożywotnia posiadłość wró-
ciła do Potockich.186

185  Polski Słownik ..., t. 12, s. 383.
186  Makowska A., Prywatne miasto Staszów i dobra staszow-

skie, Warszawa 1981, s. 110.
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