
Połaniec 
w dokumencie archiwalnym

„Miasta w dokumencie archiwalnym” to projekt tworzony wraz 
z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Od 2003 roku w 
portalu Polska.pl prezentujemy historię polskich miejscowości, 
które na przestrzeni wieków stanowiły znaczące centra kulturalne 
i gospodarcze Rzeczypospolitej. Niektóre z nich na skutek różnych 
wydarzeń historycznych straciły na dawnym znaczeniu, a dokumenty 
potwierdzające czasy ich świetności znane są tylko wąskiej grupie 
badaczy. Chcemy sprawić, aby te ciekawe i wartościowe dokumenty 
archiwalne, opatrzone dokładnym komentarzem wyjaśniającym 
okoliczności ich powstania, docierały do szerokiego grona 
użytkowników Internetu. Zainteresowanie tym serwisem zarówno 
władz samorządowych, jak i samych mieszkańców jest ogromne. Dzięki 
aktywności lokalnych społeczności „Miasta w dokumencie archiwalnym” 
wzbogaciły się o unikalne kolekcje starych fotografii i pocztówek, które 
do tej pory pozostawały schowane na dnie domowych szuflad. W ten 
sposób przez publikację rodzinnych pamiątek zachęcamy mieszkańców 
prezentowanych przez nas miejscowości do zgłębiania historii swojego 
regionu i zacieśniania więzi lokalnych.

Wydawcą portalu Polska.pl jest Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa (NASK) - współtwórca polskiego Internetu, propagator 
i patron idei społeczeństwa informacyjnego. Budując zawartość 
tematyczną naszego portalu szczególną wagę przywiązujemy 
do promowania dziedzictwa narodowego. Naszym celem jest 
systematyczne powiększanie zasobu o nowe kolekcje tematyczne, jak 
również wykorzystanie do ich prezentacji zaawansowanych technologii 
informatycznych.

http://www.nask.pl/
http://www.nask.pl/
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Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną publikację Biblioteki Towarzystwa 

Kościuszkowskiego w Połańcu.

Publikacja ta ma nieco inny niż dotychczasowe charakter, przedstawia bowiem 

teksty źródłowe, na których opierali się wszyscy zajmujący się dotychczas historią 

Połańca. Dokumentów znanych do tej pory jedynie z przypisów, dziś sami możemy 

niejako „dotknąć”. Było to możliwe dzięki przystąpieniu naszego miasta do programu 

przedstawiającego miasta polskie w dokumentach archiwalnych. Połaniec jest jednym 

z najstarszych miast na pradawnej ziemi sandomierskiej i pierwszym w naszym 

województwie, którego dokumenty archiwalne wprowadzone zostały do bazy portalu 

Polska.pl. Portal ten, przygotowany i zarządzany przez Naukową i Akademicką Sieć 

Komputerową (NASK) we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych jest 

kolejnym przykładem pokazującym, jak nowoczesność może ratować historię.

Dokumenty oprócz oryginalnego wyglądu zostały opatrzone komentarzami,            

co znacznie ułatwia czytelnikowi ich analizę. 

Mamy nadzieję, że magia, ukryta w tych nakreślonych niegdyś przez skrybów 

zapisach podziała na naszych czytelników, wciągając ich w niezgłębiony świat historii 

oraz zainteresuje dawnymi dziejami naszego miasteczka.

Zarząd Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu

http://www.nask.pl/
http://www.nask.pl/
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RYS HISTORYCZNY

Historia okolic Połańca, miasta położonego nad rzeką Czarną, niedaleko jej ujścia do Wisły sięga 
dalekiej przeszłości. Dzięki budowie Elektrowni na początku lat 70. XX w. udało się sfinansować badania 
archeologiczne na terenie, który miał zostać objęty tą inwestycją. Okazało się wówczas, że na obszarze 
tym znaleziono ślady ludności już z czasów późnego paleolitu (10 000–8000 lat p.n.e., ludność tzw. kultury 
świderskiej). 

Okolice Połańca, zapewne ze względu na korzystne warunki naturalne, stanowiły także dogodny teren 
zamieszkania dla ludności różnych kultur również i w późniejszych epokach. Podczas prowadzenia wykopalisk 
stwierdzono, że najwięcej pozostałości pozostawiła po sobie kultura łużycka i przeworska. 

Po charakterystycznym dla wieków VI–VIII zahamowaniu osadnictwa w Małopolsce, konkretne informacje 
dotyczące zasiedlenia Połańca odnoszą się do XI w., kiedy to powstał gród w Winnicy (będący zapewne 
siedzibą kasztelana) i osada na skarpie wiślanej w Winnej Górze. Najwcześniejsza wzmianka o Połańcu 
znajduje się w spisie uposażeń diecezji krakowskiej tzw. Liber Beneficiorum sporządzonym przez Jana 
Długosza, jednego z największych polskich kronikarzy i historyków XV stulecia, wychowawcy synów króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Zapiska ta dotyczy potwierdzenia konsekracji kolegiaty pod wezwanie NMP w 
Sandomierzu, której dokonał arcybiskup gnieźnieński Piotr w 1191 r. za panowania Kazimierza Sprawiedli
wego.          
W cytowanym przez Długosza dokumencie wśród miejscowości wyznaczonych na uposażenie tejże kolegiaty 
pojawia się informacja, o kaplicy w Połańcu. 

Kolejny dokument, w którym wspomniany jest Połaniec został wystawiony przez Leszka Białego podczas 
zjazdu w Korytnicy 23 V 1224 r. Dotyczy on nadania wsi Czaczów klasztorowi cystersów w Jędrzejowie. Wśród 
świadków wspomniany jest pierwszy wymieniony z imienia kasztelan połaniecki Mirosław. W późniejszych 
latach XIII w. Połaniec niestety ucierpiał podczas najazdów mongolskich, choć na jego szczęście nie był on 
na tyle dużą i bogatą miejscowością, aby stanowić łakomy kąsek dla Mongołów i być przez nich regularnie 
łupionym w odróżnieniu do Sandomierza. Właśnie w czasie pierwszego wielkiego ataku wojsk mongolskich 
na Polskę, w pobliżu Połańca pod Turskiem w 1241 r. stoczono słynną bitwę barwnie opisaną w Rocznikach 
Długosza. 

W 1264 r. Połaniec, leżący na istniejącym od wczesnego średniowiecza szlaku handlowym ze Śląska 
i Małopolski na Ruś oraz na drodze książęcej z Krakowa do Sandomierza, otrzymał prawo miejskie od 
księcia Bolesława Wstydliwego, znanego z szeroko zakrojonej polityki lokacyjnej wobec miast małopolskich. 
Niektórzy badacze przypuszczają, że miasto posiadało już wcześniej prawo miejskie lub pewne jego elementy 
i że lokacja z 1264 r. była tylko powtórzeniem wcześniejszego aktu prawnego, co zdarzało się w przypadku 
innych miast. W dokumencie lokacyjnym podobnie jak w innych dokumentach tego typu mowa jest 
o przywilejach i obowiązkach ekonomicznych i sądowych wójta Mikołaja oraz innych mieszkańców miasta. 
Przywileje wójtów połanieckich zostały rozszerzone przez Władysława Łokietka w 1321 r. 

Z ostatniej ćwierci XIII w. pochodzi wzmianka o uprawnieniach sądowych grodu połanieckiego.                
W dokumencie wystawionym przez Leszka Czarnego w Krakowie 9 VI 1285 r., książę nadaje Stanisławowi 
z Chrobrza wieś Kębłów i wyłącza ją spod jurysdykcji grodu połanieckiego oraz wojewody i kasztelana 
sandomierskiego. 

Za czasów Kazimierza Wielkiego kasztelan połaniecki Wit trzykrotnie (dwa razy w 1348 i raz w 1354 r.) 
występuje jako świadek w dokumentach dotyczących lokacji różnych wsi na prawie niemieckim. Również 
z tym królem wiąże się zmiana lokalizacji miasta, o czym dowiadujemy się z Liber Beneficiorum Długosza 
przy okazji opisu parafii połanieckiej i jej dochodów. 

Od lat 40. XV w. Połaniec był co jakiś czas przez królów zastawiany, sprzedawany lub darowany. Po 
raz pierwszy stało się to w 1442 r., gdy Władysław, później nazwany Warneńczykiem, zastawił starostwo 
sandomierskie wraz z Połańcem ze względu na potrzeby finansowe związane z planowanymi akcjami 
militarnymi. W ten sposób Połaniec na ponad pół wieku znalazł się w obrębie dóbr rytwiańskich, do czasu, 
kiedy na początku XVI w. wykupił go Zygmunt Stary. Odtąd aż do 1795 r. Połaniec uznawany był za miasto 
królewskie, dzięki czemu można czerpać informacje na temat jego sytuacji ekonomicznej z zachowanych 
lustracji królewszczyzn. Od początku XVI w. był więc Połaniec szczególnie odwiedzany przez królów, zwłaszcza 
Zygmunta Starego i Bonę, choć już wcześniej, bywały tam tak ważne osobistości, jak Elżbieta Łokietkówna, 
siostra Kazimierza Wielkiego, królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło i Kazimierz Jagiellończyk. 

Początek XVI w. był dla Połańca okresem wielce niepomyślnym. Przede wszystkim miasto ucierpiało od 
pustoszących całą ziemię sandomierską Tatarów, którzy w 1507 r. najechali i spalili Połaniec. Zygmunt Stary 
chcąc ulżyć miastu obniżył podatki, a pogorzelców zwolnił z nich zupełnie. Zygmunt Stary ustalił również 
cotygodniowe targi w poniedziałek i trzy jarmarki: na Zielone Świątki, na św. Małgorzatę (13 lipca) i św. 
Katarzynę (25 listopada). W 1593 r. Zygmunt III dodał jeszcze jeden jarmark na dzień św. Jadwigi (15 
października), a w 1632 r. zezwolił na jeszcze jeden w dzień św. Kazimierza (4 marca). 

Pożary zdarzały się w Połańcu dość często, podobnie jak i w innych miastach o przewadze zabudowy 
drewnianej. Wielkie zniszczenia spowodowały pożary w 1526 i 1562 r. Monarchowie tradycyjnie zwolnili 
mieszkańców od płacenia podatków na lat 8. Ciekawym źródłem do badania szybkości odbudowy zniszczeń 

http://www.polska.pl/info/miasta/polaniec/privilegium.htm" \t "new
http://www.polska.pl/info/miasta/polaniec/kasztelan.htm" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145644" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57526" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57535" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57527" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145992" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=73800" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=73799" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145845" \t "new
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i sytuacji gospodarczej Połańca jest lustracja z 1564 r., sporządzona zaledwie dwa lata po pożarze.
Na przełomie XVI i XVII w. Połaniec stanowił dość ważny ośrodek produkcji rzemieślniczej, zwłaszcza 

spożywczej związanej z młynarstwem (piekarnictwo, słodownictwo, piwowarstwo, produkcja kasz). 
Hodowano tu też bydło rzeźne, które następnie pędzono do Krakowa. Można chyba również pokusić się 
o stwierdzenie, że miasto było wówczas ważnym centrum rynku lokalnego. Korzystne położenie Połańca nad 
Wisłą sprawiało, że kupcy połanieccy aktywnie uczestniczyli w spławie różnych towarów. Zwłaszcza w XVI w., 
kiedy to na wielką skalę rozwinął się w Polsce handel zbożem transportowanym rzeką do Gdańska. Zboże nie 
było jedynym produktem wymiany kupieckiej. Handlowano też drewnem, suknem, popiołem, solą. Właśnie 
na tle handlu solą w połowie XVI w., wynikł spór pomiędzy mieszkańcami Sandomierza i Połańca. Kupcy 
sandomierscy przedłożyli królowi Zygmuntowi Augustowi skargę na mieszczan połanieckich, że nie uznają 
oni sandomierskiego prawa składu i sami handlują solą. Dokument rozstrzygający tę sprawę na korzyść 
kupców sandomierskich został wystawiony 4 III 1559 r. Mimo to koniec XVI w. jest dla Połańca okresem 
rozkwitu. 

W mieście dbano nie tylko o dobrobyt materialny, ale także i o sprawy duchowe, o czym świadczą 
istniejące tam bractwa religijne: Bractwo Literackie założone w 1490 r. (skupiające elitę mieszczańską) 
i Bractwo Różańcowe, które początkami sięgało 1629 r. O dość wysokim poziomie kulturalnym miasta 
świadczy fakt, że w ciągu XV w. aż 14 jego mieszkańców studiowało na Uniwersytecie Krakowskim. Uczyli 
się oni nie tylko na Uniwersytecie, ale również w szkołach kolegiackich w Wiślicy, Stopnicy i Sandomierzu. 
Studia te musiały być oczywiście poprzedzone nauką w miejscowej szkole parafialnej. Ważne miejsce w życiu 
mieszkańców odgrywał też kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina, ufundowany przez Kazimierza 
Wielkiego w 1350 r. Niestety, był to budynek drewniany, który spłonął w czasie wspomnianego pożaru 
w 1562 r. Odbudowany został on przez Zygmunta Augusta i był jednym z największych kościołów drewnianych 
w Polsce. Niestety i on podzielił los poprzedniej świątyni i spłonął w 1889 r. Budynek ponownie odbudowano, 
ale już murowany, który możemy podziwiać obecnie. Obok kościoła parafialnego i cmentarza istniał też 
szpital dla ubogich.

Początek XVII w. nie zaczyna się dla Połańca szczęśliwie. Najpierw miasto ucierpiało w 1606 r. podczas 
rokoszu Zebrzydowskiego, gdy rokoszanie plądrowali posiadłości królewskie. Stopniowe ubożenie miasta 
przyspieszyła powódź w 1648 r., a ostatecznie pogrążyły najazdy obcych wojsk w czasie „potopu” szwedzkiego. 
Drastycznie spadła liczba ludności, do czego przyczyniły się oprócz wojny kolejne powodzie z lat 1650, 1652, 
1655. Aby przekonać się o tragicznych skutkach tych wydarzeń dla sytuacji ekonomicznej miasta i ludności, 
wystarczy porównać lustrację z 1664 r. z tą z 1564 r. z czasów Zygmunta Augusta.

Wśród mieszkańców Połańca poważny odsetek stanowiła ludność żydowska. Żydzi zaczęli się w nim 
osiedlać już w XVI w., a w XVII w. Władysław IV udzielił im przywileju na kupowanie placów, domów, 
posiadanie kramów, budowę synagogi i cmentarza. Przywilej ten potwierdzali też następni monarchowie. 
O dość dobrej sytuacji połanieckich Żydów i ich znaczącej roli w życiu miasta świadczy fakt, że w wykazie 
właścicieli nieruchomości z 1744 r. (dziś już nieistniejącym) najwięcej było nazwisk żydowskich. 

Właśnie pod koniec XVIII w., kiedy miasto chyliło się już ku ostatecznemu upadkowi, wydarzyło się coś, co 
rozsławiło Połaniec i sprawiło, że znajduje się on w każdym podręczniku historii. W obozie znajdującym się 
pod Połańcem, naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko 7 V 1795 r. wydał słynny uniwersał, nazwany później 
połanieckim, w którym uwalniał chłopów od poddaństwa i nadawał im wolność osobistą. 

Po trzecim rozbiorze Połaniec znalazł się w zaborze austriackim. Z tych czasów zachowała się mapa 
Połańca i jego okolic sporządzona w latach 1796-1799 pod kierunkiem słynnego kartografa austriackiego 
Ignaza Georga von Metzburga. W 1809 r. znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie 
Wiedeńskim (1815 r.) został ostatecznie włączony do zaboru rosyjskiego. Połaniec w XIX w. zmieniał 
swoją przynależność administracyjną ze względu na zmiany podziałów terytorialnych i nazw jednostek 
administracyjnych. W początkowej fazie istnienia Królestwa Polskiego (kongresowego) znajdował się on 
w województwie sandomierskim. W 1837 r. w związku z dostosowywaniem po powstaniu listopadowym 
struktur administracyjnych Królestwa Polskiego do struktur rosyjskich przemianowano województwa na 
gubernie. Tym sposobem Połaniec od 1837 r. znajdował się w guberni sandomierskiej. Z kolei od 1844 
r. należał do guberni radomskiej, w której znalazł się w wyniku dokonania kolejnych zmian podziałów 
administracyjnych i połączenia guberni sandomierskiej z kielecką i stworzeniu z nich właśnie guberni 
radomskiej. 

Już na przełomie XVIII i XIX w., miasto było zrujnowane gospodarczo, a ciągła obecność wojsk w czasach 
napoleońskich nie sprzyjała polepszeniu jego sytuacji. Kolejne lata przyniosły dalszy upadek miasta, co 
obrazują opisy statystyczne Połańca z lat 1820 i 1864-1865 oraz mapa z 1812 r. i opisy dóbr połanieckich 
w ramach ekonomii Osiek z lat 1830 i 1839. Ponieważ miasto nie spełniało kryteriów ludnościowych 
i ekonomicznych, podobnie jak wiele innych miast w Królestwie Polskim zgodnie z ukazem carskim z 1 VI 
1869 r. straciło ono prawa miejskie w 1870 r. Od tego czasu Połaniec funkcjonował jako osada miejska 
i siedziba gminy. Prawa miejskie odzyskał dopiero w 1980 r.

http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145718" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145865" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=149874" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=13300" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145756" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=149906" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145785" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145785" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145945" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=149894" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=146074" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=149066" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=148984" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=149494" \t "new
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Okres rozwoju miasta po latach upadku i stagnacji przypadł na czasy międzywojenne. Pozytywne 
przemiany zostały zahamowane przez wybuch II wojny światowej. Okupacja niemiecka doprowadziła, 
podobnie jak w całej Polsce, do licznych tragedii. Połaniec stracił wielu mieszkańców zarówno Polaków, jak 
i Żydów, którzy stanowili znaczny odsetek ludności miasta przed wojną. Żydzi połanieccy w większości zostali 
zamordowani w dniach 18–19 X 1942 r. Część z nich wywieziono do obozów. W okolicach Połańca działała 
również Armia Krajowa, o czym szerzej można przeczytać w publikacjach wymienionych w bibliografii. Po 
wkroczeniu na te tereny wojsk sowieckich rozpoczęły się kolejne prześladowania i aresztowania. Po tych 
dramatycznych wstrząsach lata powojenne przyniosły stopniowy rozwój Połańca. Momentem przełomowym 
była budowa Elektrowni (dziś noszącej nazwę Elektrownia Połaniec S.A – Grupa Electrabel). To właśnie dzięki 
tej inwestycji przeprowadzono tak istotne dla nauki badania archeologiczne tego obszaru. Obecnie Połaniec 
jest prężnie rozwijającym się miastem należącym do powiatu staszowskiego w województwie świętokrzyskim, 
a co bardzo ważne jego mieszkańcy świadomi są ciekawej historii tych terenów i dbają o jej popularyzację, 
czego dowodzą liczne publikacje wydawane przez miejscowe Towarzystwo Kościuszkowskie. 

(Inga Stembrowicz)

Mapa województwa sandomierskiego w XIII w.
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PRZYWILEJ  BOLESŁAWA  WSTYDLIWEGO

Treść dokumentu: 
Przywilej Bolesława Wstydliwego
In nomine Domini amen. Omnia trahit secum uoluitque uolubile tempus, eapropter nouerint vniuersi 

presentes et posteri presens scriptum inspecturi, quia nos Boleslaus Dei gracia dux Cracouie (et) Sandomirie, 
videntes et considerantes multa et quamplirima fidelia et sedula seruicia Nicolai filij Barthkonis, quondam 
aduocati de Polanyecz, que nobis gratuite, fideliter et laudabiliter sepius et pluries impendit, dedimus et 
contulimus sibi et omnibus eius posteris dictam aduocaciam, quemadmodum pater eius possedit, iure 
hereditario in perpetuo possedendam, cum omnibus plane utilitatibus, usibus et pertinencijs, quidquid 
spectat ad dictam ciuitatem Polaniecz, videlicet pratis, pascuis, mellificijs, siluis et aquis et cum omni 
venacione castorum, sub iure videlicet Nouiforensis ciuitatis, presenti priuilegio innouantes, ita tamen, 
quod de quolibet manso ferto argenti currentis in festo beati Martini nobis persoluatur annuatim; de 
mensis vero pannificum, de maccellis, de mensis calcipariorum et du curijs medius scotus eodem tempore 
nobis annuatim persoluatur, et a quo censu Nicolaus aduocatus noster cum suis succedaneis terciam 
partem obtineat in perpetuum possidendem: excipientes pro eodem Nicolao aduocatonostro quatuor 
mansos liberos, quos idem aduocatus noster et eius posteritas libere tenebit et possidebit hereditario iure, 
pacifice et quiete. Dedimus eciam et contulimus dicto nostro aduocato et eius posteris plenam libertatem 
et omnimodam potestatem edificandi, construendi, faciendi et operandi molendinum supra fluuium, qui 
Czarna wlgariter nuncupatur, numero (s) quotcumque voluerit et poterit, semper plenam et liberam habeat 
potestatem, sub forma tali nostre donacionis, quod nulii alteri concedimus, quod aliquis alter contra ipsum 
et ipsius voluntatem aliquod aliud molendinum super dictum fluuium Czarna audeat vel presumat locare 
vel edificare, quod esset ad ipsius nocumentum. Concedimus eciam et perpetuo tradimus sepefato Nicolao 
nostro fideli aduocato eiusque posteritati hanc nostre gracie libertatem, clausuras super Vislam fluuium, qui 
penes dictam fluit ciuitatem, construendi, operandi et faciendi pro voluntate sua, quotcunque voluerit vel 
poterit, et in eodem fluuioVisla piscandi cum sagena, quantum est in territorio et districtu dicte ciuitatis. In 
his omnibus aduocatus noster exercendi et faciendi plenam et liberam habeat potestatem. Addimus eciam 
iam dicto aduocato nostro et eius conciuibus siluam nostram in Sczeka pro pascuis et ibidem borram eisdem 
pro domibusedificandis. Item damus et conferimus sepedicto aduocato nostro et eius posteris ceterisque 
ciuibus ciuitatis nostre superius nominate talem libertatem his omnibus, quicumque in ea habitabunt, 
mercantibus et cum mercimonijs currentibus, qui de tali gracia nostre libertatis debent multo congaudere, 
quod per totam terram nostram tam in longum et in latum et districtum tocius nostri dominij principatum 
et non tantum per terram, sed eciam et per aquam in nauibus cum sale vel qualibuscumque alijs rebus 
inferius fluuij cursum transeuntibus, eosdem ab omni solucione thelonearia et aquataria (s) et exaccione 
liberos facimus perpetuo et exemptos. Hoc eciam eisdem adiungentes de nostra gracia speciali, quod si eis 
opus fuerit vel necessitas transire versus Russiam cum pannis vel qualibuscumque  talibus alijs mercimonijs, 
via, quecumque eis reccior vel direccior de ciuitate nostra Polanyecz videbitur vel patebit, absque omni 
contradiccione et solucionis exaccione nostrorum monetariorum siue suppani transibunt secure. Statuimus 
insuper et firmiter volumus obseruari, vt si casu accidente quispiam occiso qualicunque homine in ciuitate 
prenominata, manus ciuium effugerit, si placare voluerit, in decem marcis argenti currentis placacio ab ipso 
recipiatur; si captus fuerit, caput pro capite tollatur, vel si voluntas ducis et ciuium fuerit, iuxta quod capitis 
truncati valor poterit taxari, redimatur. De omnibus autem his aduocatus noster terciam partem percipiat, pro 
nobis duabus partibus plenarie reseruatis. Ne autem huic nostre donacioni quispiam ausu temerario valeat 
postmodum contradicere, presentem paginam nostri sigilii munimine fecimus roborari. Acta sunt autem hec 
anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto. Presentibus his, quorum ista sunt nomina: comes 
Adam castellanus Cracouiensis, comes Boguta castellanus Visliciensis, comes (s) castellanus Lublinensis, 
dominus Lassota, frater eius Scarbimirus et alij quamplures. Datum in Ossiek XV kalendas Augusti, per 
manus Twardoslai subcancellarij curie nostre, per cuius manus priuilegium est porrectum

Z potwierdzenia Władysława Jagiełły z r. 1421 i Zygmunta I z r. 1538, odnotowanego w księdze metryki 
55, na karcie 262. 

Sprostowanie pomyłki: a) mansis, b) mansis calipanorum, c) censo, d) mercimonialibus, e) montanorum, 
f) truncatio, g) Bogula.

Połaniec, miasteczko w woj. Sandomierskiem, staszowskim, nad rzeką Czarną, powyżej jej ujścia do Wisły 
położone.

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, Kraków 1886, t. II 1153-1333, s. 125-127.
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18 VI 1264, Osiek
Bolesław Wstydliwy nadaje za wierną służbę Mikołajowi synowi Bartka, niegdy wójtowi połanieckiemu, 

prawo posiadania dziedzicznego wójtostwa i zezwala na założenie miasta na prawie średzkim.
Komentarz: Połaniec był grodem kasztelańskim leżącym w pobliżu ujścia rzeki Czarnej do Wisły, przy 

trakcie prowadzącym z Krakowa na Ruś przez Sandomierz. Najdawniejsza osada grodowa leżała w dolinie 
rzeki Czarnej, w pobliżu dzisiejszej Winnicy i funkcjonowała w XI-XII w. Prawdopodobnie przed 1264 r.
 w związku z nadaniem praw miejskich osada została przeniesiona na nowe miejsce, położone na płd.-zach. 
od grodu nad rzeką Czarną, gdzie prawdopodobnie wytyczono rynek i wzniesiono nowy kościół. 

Chociaż ośrodki targowe o charakterze miejskim znane były już w Polsce wczesnopiastowskiej, to jednak 
gminy miejskie rządzące się własnymi prawami pojawiły się dopiero w XIII w. Prawo miejskie przyjmowano w 
gotowej formie, korzystając ze wzorów ustrojowych miast niemieckich: Lubeki lub Magdeburga. To pierwsze 
dominowało w strefie bałtyckiej, a magdeburskie stosowano w dwóch wersjach – jako prawo chełmińskie 
bądź średzkie. Ich podstawą były przywileje lokacyjne dla Chełmna i Torunia z lat 30. XIII w. Najstarsza 
gmina miejska powstała w Złotoryi na Śląsku, a podstawą jej organizacji był przyjęty wprost z Magdeburga 
przywilej arcybiskupi. Kolejne gminy miejskie powstawały również na Śląsku, który przodował w procesach 
urbanizacyjnych w okresie rządów Henryka Brodatego. 

W pozostałych księstwach piastowskich, w tym w Małopolsce, procesy urbanizacyjne przebiegały z różnym 
natężeniem. W księstwach krakowskim i sandomierskim nasilenie procesów urbanizacyjnych przypadło na 
drugą połowę XIII w., zwłaszcza podczas rządów Bolesława V Wstydliwego (1226-1279), syna Leszka Białego 
i Grzymisławy. Książę ten dbał o rozwój swego księstwa; korzystając z kontaktów ze Śląskiem, obserwował 
uważnie rozwój gospodarczy, prawny i kulturalny w tej dzielnicy. Dlatego Bolesław, dobrze rozumiejąc nowe 
tendencje gospodarczo-prawne, jakie od półwiecza zaznaczyły się na Śląsku, rozpoczął na większą skalę 
lokacje miast i wsi. Kilkanaście miast z Krakowem, Bochnią, Jędrzejowem, a także wsi zawdzięczało mu nowe 
formy organizacyjno-prawne i przestrzenne, stwarzające możliwości szybkiego rozwoju. Także Połaniec, 
leżący w ziemi sandomierskiej zawdzięcza  Bolesławowi Wstydliwemu swój rozwój w XIII w. 

18 VII 1264 r. w Osieku książę krakowski i sandomierski w obecności swoich najwyższych dygnitarzy 
(wojewody krakowskiego oraz kasztelanów: krakowskiego, sandomierskiego, wiślickiego i lubelskiego) 
wystawił dokument, w którym uwzględniając wierną służbę Mikołaja, syna Bartłomieja wójta połanieckiego, 
zezwolił mu na założenie miasta (na prawie średzkim) na obszarze ziemi należącym do grodu i nadał mu 
dziedziczne wójtostwo w Połańcu wraz ze wszystkimi dobrami należącymi do niego: czteroma wolnymi 
łanami ziemi, łąkami, pastwiskami, barciami, lasami i zbiornikami wodnymi oraz prawem do polowania. 
W wystawionym przywileju Bolesław Wstydliwy zobowiązał mieszczan Połańca do płacenia czynszu 
w wysokości wiardunku (na św. Marcina) z ław sukienniczych i szewskich oraz jatek rzeźniczych, a także 
z domów po pół skojca; trzecią część tych opłat miał pobierać wójt dziedziczny Połańca, któremu książę 
zezwolił na wybudowanie młyna na rzece Czarnej i jazów na Wiśle (płoty grodzone w poprzek rzeki) oraz 
łowić ryby niewodem.

Wystawienie przywileju dla wójta Mikołaja Bartkowica przyczyniło się do rozbudowy miasta, które zaczęło 
się rozwijać na obszarze ziemi w pobliżu grodu. W XIV w. wybudowano tu drewniany kościół i przeniesiono 
relikwie św. Katarzyny z kościoła zamkowego. W połowie XV w. Połaniec liczył 180 mieszkańców mających 
tu swe domu, natomiast probostwo połanieckie stanowiło uposażenie prepozyta katedry sandomierskiej. 
Na początku XVI w. Połaniec otrzymał od króla Zygmunta I Starego prawo do odbywania targu i trzech 
jarmarków rocznie, co wpłynęło na dalszy rozwój miasta, należącego już do królewskich dóbr stołowych. 

(Janusz Grabowski)

Publikacja źródła:
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886, nr 473; 
Matricularium Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, cz. IV, t. 3, nr 19558 (regest); 
Matricularium Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, cz. IV, t. 3, supplement, nr 33 (regest).

Opis zewnętrzny: Księga in folio, oprawna w półskórek, karty o wymiarach 20x30 cm. 

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna 55, k. 262; 
w potwierdzeniu króla Zygmunta I widnieją daty: Kraków, na sejmie 22 II 1539 r.

http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57534" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57533" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57539" \t "new
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     POTWIERDZENIE  PRAW  NADANYCH  POŁAŃCOWI  PRZEZ  KRÓLÓW  
POLSKICH

Treść dokumentu: 
Potwierdzenie praw nadanych Połańcowi przez królów polskich
In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Regalis est dignitatis et benesciencie ut 

quemcunque pro libertatibus et munimentis quibus omnia sibi fideliter subiectorum decreverit id per hec ipsa 
literarum munimina ad universorum quorum interest itereritque in futurum noticiam destructarum perpetuam. 
Proinde nos Alexander Dei gra[cia] etc. Significamus etc. presentibus et futuris harum noticiam habituris. 
Quod quemadmodum post felicem coronacionem iuramento omnibus et singulis terrarum nostrarum 
prelatis spiritualibus et secularibus baronibus nobilibus ceterisque subditis nostris universa iura privilegia 
literas et munimenta confirmavimus approbavimus in roboreque conservavimus sic in primarum peticionibus 
oppidanorum et incolarum nostrorum Polaneczensium promoti ipsis non per errorem nec inconsulte sex 
[sic!] ex certa sciencia et deliberacione regiis nostris omnia et singula eorum privilegia literas munimenta 
iura libertates et prerogativas per quoscunque olim principes et reges Polonie predecessores nostros et 
presertim Antiquum Kazimirum Ludovicum alias Loysz Vladislaum avum Ladislaum patrum et Kazimirum 
genitorem nostrum iuste concessa et concessas in omnibus earum et eorum articulis punctis clausulis 
condicionibus et tenoribus confirmand[um] et approband[um] duximus confirmamusque et approbamus 
presentibus decernen[tes] illa et illas in tota tenere valitura et valituras proinde ac presentibus de verbo ad 
verbum inserta insertesque essent tenore presencium mediante in perpetuum. In cuius rei testimonium etc. 
Dat Actum et datum in Novacivitate Corczyn feria secunda in octava Epiphaniarum Domini Anno Eiusdem 
millesimo quingentesimo quinto. Regni nostri anno quarto. Presentibus ibidem venerabili et generosis 
Johanne de Lassko ecclesie Gneznensis et Regni nostri cancellario Johanne Rapstinsky de Thanczyn curie 
nostre [k. 139] marschalco Sandomiriensi ac Ploczenski capitaneo Stanislao de Mylanow vicethezaurario 
curie nostre et Michaele Czurilo venatore Cracoviensi et tenutario in Nyepolomicze ceterisque consiliariis et 
curiensibus nostris ad premissa testibus sincere et fidelibus dilectis. Datum per manus eiusdem venerabilis 
Johannis de Lassko ecclesie Gneznensis et Regni nostr cancellarii sincere nobis dilecti.

13 I 1505, Nowe Miasto Korczyn 
Aleksander Jagiellończyk, król polski, na prośbę mieszczan Połańca potwierdza bez szczegółowego 

podawania treści przywileje nadane temu miastu przez swoich poprzedników, królów polskich: Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika, Władysława Jagiełłę, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka.

Komentarz: Jedną z pierwszych czynności, którą w dawnej Polsce musiał wykonać nowy monarcha 
po wstąpieniu na tron, było ogólne potwierdzenie praw i przywilejów posiadanych przez poddanych, 
wszystkich razem i każdego z osobna. Król wystawiał uroczysty w formie dokument potwierdzający 
złożenie odpowiedniej przysięgi podczas koronacji. Jego kopie rozsyłano, aby każdy mógł się dowiedzieć, 
że posiadane przez niego prawa zostały potwierdzone. Konieczność takiej konfirmacji widziano nie tylko 
w kontekście ogólnym. Wiele instytucji i osób prywatnych uważało za konieczne podjęcie starań o otrzymanie 
potwierdzeń indywidualnych. Wśród nich ważne miejsce zajmowały miasta królewskie. Liczne dokumenty 
królów polskich, zawierające potwierdzenia praw i przywilejów posiadanych przez poszczególne miasta, 
zachowały się w postaci oryginałów lub wpisów do ksiąg prowadzonych w kancelarii królewskiej (Metryka 
Koronna) bądź w kancelariach sądów ziemskich i grodzkich. Dokumenty oryginalne często wyróżniają się 
swoim wyglądem zewnętrznym: elegancką oprawą, kolorowymi rysunkami czy też ozdobnymi inicjałami. 

Do tej kategorii dokumentów należy wydane przez króla Aleksandra Jagiellończyka potwierdzenie praw 
i przywilejów posiadanych przez miasto Połaniec. Od większości znanych nam tego rodzaju aktów prawnych 
różni się ono użyciem innego formularza. Najczęściej bowiem stosowano przy tej okazji następującą procedurę. 
Miasto wysyłało do króla posłów, którzy na specjalnej audiencji prosili o potwierdzenie praw miejskich. 
W kancelarii koronnej przedstawiali dokument wystawiony przez poprzednika aktualnie panującego 
monarchy. Jego tekst wpisywano w całości do nowego dokumentu i uzupełniano formułą potwierdzenia. 
Czasami, kiedy dokumentów, które należało potwierdzić, było wiele, poprzestawano na wymienieniu 
wystawców, dat i miejsc wystawienia, jednak i tak nowe dokumenty powstawały nie w postaci pojedynczej 
karty pergaminowej, lecz jako złożone z kilku kart zeszyty, niejednokrotnie oprawne w skórę. 

W przypadku zaś Połańca mamy do czynienia z formularzem zbliżonym do ogólnego potwierdzenia praw. 
Wymieniono w nim wszystkich królów, od Kazimierza Wielkiego poczynając, na Kazimierzu Jagiellończyku 
kończąc. Przyczyn pominięcia Jana Olbrachta, brata i poprzednika Aleksandra na tronie, można się tylko 
domyślać. Jan Olbracht podczas swojego panowania mógł nie wystawić żadnego przywileju dla Połańca, 
z drugiej zaś strony pisarzom w kancelarii królewskiej zdarzały się pomyłki i opuszczenia we wpisywanych do 
Metryki Koronnej dokumentach. W początkach XVI w. księgi Metryki Koronnej w dalszym ciągu pełniły przede 
wszystkim rolę pomocniczych rejestrów dla personelu kancelaryjnego. 

(Michał Kulecki)
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Publikacja źródła:
Matricularum Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, cz. 3, Warszawa 1908, nr 1968 (regest).

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. łaciński, 2 karty papierowe o wymiarach 200x308 mm, ślady po 
zawilgoceniu i próbach dawnej konserwacji papieru.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna 21, k. 138v-139.

Mapa Europy 1555 r. -  fragment
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OKAZANIE  ŁASKI  MIESZCZANOM  POŁANIECKIM

Treść dokumentu: 
Data est libertas ab exactionibus civilibus et a podwodis ad octo annnos aliisque dacionibus incolis et 

oppidanis Polacensibus propter inopiam per incremacionem lignis factam hiis diebus. Datum Cracovie 
dominico proximo ante Adalaberti 1507.

18 IV 1507, Kraków 
Zygmunt Stary zwalnia mieszczan i innych mieszkańców Połańca od podatków, dawania podwód oraz od 

innych danin na okres 8 lat z powodu pożaru.
Komentarz: Pożar to jedno z największych zagrożeń dla średniowiecznego miasta. Ciasnota 

i w większości drewniana zabudowa sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomieni. Mieszczanie, jeżeli 
nawet udało się im ujść z życiem, tracili cały dobytek. Pożar uniemożliwiał normalne funkcjonowanie miasta, 
zwłaszcza w sferze ekonomicznej, a zatem również pełnienie rozmaitych powinności na rzecz króla, do 
których miasta były zobowiązane. 

Aby móc jak najszybciej powrócić do stanu normalnego mieszczanie musieli zwracać się do króla
 z prośbą o czasowe zwolnienie z uiszczania podatków i pełnienia innych powinności. Monarcha jako rozsądny 
i przewidujący właściciel udzielał zazwyczaj zgody obowiązującej przez dłuższe lub krótsze okresy i wydawał 
polecenie sporządzenia odpowiedniego dokumentu. Ponieważ w kancelarii koronnej wystawiano wiele 
takich dokumentów przy zastosowaniu jednolitego formularza, nie zawsze wpisywano do Metryki Koronnej 
całość tekstu, ograniczając się, jak się to stało w tym wypadku, do zanotowania krótkiego streszczenia. 

(Michał Kulecki)

Publikacja źródła:
Matricularum Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, cz. 4, t. 1, Warszawa 1910, nr 183 
(regest).

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. łaciński, 1 karta papierowa o wymiarach 210x305 mm.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna 23, k. 141.

1449 r.-Pieczęć miejska Połańca
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RADA  MIEJSKA  W  POŁAŃCU

Treść dokumentu: 
Rada miejska w Połańcu
Sigismundus etc. Significamus etc. Quia subditos Polanecenses oppidanos in eo iure ordine et 

consuetudine sicuti aliorum oppidorum nostrorum incolas conservare volentes eisdem duos consules singulis 
annis inter se consules delegere concessimus et admisimus. Nos vero ipsi sive officilaes nostri existentes 
reliquos duos consules alterum racione officii alterum vero racione advocaciae quam illic hereditariam 
possidemus eligemus et constituemus concedimusque vel officiales nostri existentes pro tempore eligent. 
Quocirca tibi generoso Stanislao Schaffranyecz de Pyeskowa Skala castellano Sanocensi et moderno 
ceterisque pro tempore futuris Polanecensibus capitaneis mandamus et severius precipimus quatinus eosdem 
nostros subditos Polanecenses oppidanos in ipso iure ordine et consuetudine eisdemque graciose per nos 
concessis et donatis conserventis et conservari faciatis ad nostrum beneplacitum et quamdiu a nobis aliud 
non habueritis. Harum quibus sigillum nostrum est subappensum testimonio litterarum. Datum Sandomirie 
Sabbato ante festum sancte Elizabeth proximo. Anno Domini millesimo quingentesimo quidecimo. Regni 
nostri anno nono. Relacio cuius supra.

17 XI 1515, Sandomierz 
Zygmunt I Stary, król polski, zezwala mieszczanom miasta królewskiego Połańca na wybór dodatkowych 

dwóch rajców miejskich.
Komentarz: Możliwość tworzenia organów samorządu wewnętrznego to jeden z najważniejszych 

przywilejów, którymi cieszyli się mieszkańcy miast i wsi zakładanych na prawie niemieckim, czy też 
przenoszonych na nie z prawa polskiego. Funkcje administracyjne pełniła rada z burmistrzem na czele, 
natomiast wymiarem sprawiedliwości zajmowała się ława, której przewodniczył wójt, bardzo często będący 
potomkiem zasadźcy, niegdyś tworzącego podwaliny miasta. Podejmowane decyzje, wydawane wyroki, 
lub też zapisy zawieranych transakcji wypełniały księgi radzieckie i ławnicze, będące podstawową częścią 
pochodzących z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych archiwaliów miejskich. Liczebność członków 
rady miejskiej pierwotnie nie była duża, z biegiem czasu wobec rozwoju miasta musiała się powiększać.
 W przypadku miast królewskich zależało to przede wszystkim od woli monarchy.

Prezentowany tu dokument zawiera zezwolenie Zygmunta Starego na powiększenie liczby członków 
rady miejskiej Połańca o dwóch dodatkowych rajców. Dokument stanowi, że mieszczanie każdego roku 
wybieraliby dwóch rajców, natomiast występujący w imieniu króla starosta mianowałby również dwóch, 
z których jeden zajmowałby się sprawami rady, drugi zaś miałby pieczę nad dziedzicznym wójtostwem. 
Wynika stąd kilka wniosków. Połaniec, choć w owym czasie był miastem o długiej już historii oraz siedzibą 
kasztelanii i starostwa, nie należał do dużych ośrodków miejskich, skoro mogła nim rządzić tak nieliczna 
rada. Wśród jej członków musiała istnieć zasygnalizowana w dokumencie specjalizacja funkcji. Należy też 
pamiętać, że podjęta przez Zygmunta Starego decyzja miała zastrzeżenie tymczasowości i miała obowiązywać 
do momentu, kiedy król nie postanowi inaczej. 

(Michał Kulecki)

Publikacja źródła:
Matricularum Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, cz. 4, t. 2, Warszawa 1912, nr 10721 
(regest).

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. łaciński, 1 karta papierowa o wymiarach 220x290 mm.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna 29, s. 193.

http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57535" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57536" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57529" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57539" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=73802" \t "new
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MŁYN  W POŁAŃCU

29 VIII 1519, Połaniec 
Zygmunt Stary nadaje dożywotnio młyn w Połańcu Stanisławowi Kloczki.
Komentarz: Prezentowana zapiska w Metryce Koronnej nr 31 dotyczy dożywotniego nadania młyna 

w Połańcu młynarzowi Stanisławowi Kloczki. W tekście znajduje się wzmianka o tym, że wspomniany młynarz 
już wcześniej zarządzał owym młynem i właśnie w związku z uznaniem jego zasług król postanowił potwierdzić 
jego dożywotnie korzystanie z tego obiektu. Nie do końca jasny jest fragment mówiący o „zachowaniu 
młynarza w posiadaniu wspomnianego młyna, czyli jego trzeciej części”. Młyny najczęściej dzierżawiono 
dokładnie wyjaśniając, czy czynsz wynosi pewną część, najczęściej 1/3, wszystkich dochodów młyna (na 
wszystkie dochody składały się opłaty za przemiał zboża, zyski z hodowli, upraw i przetworów w rodzaju 
pieczywa, słodu i piwa), czy też czynsz stanowi tzw. trzecią miarę, która zazwyczaj oznaczała po prostu  1/3 
zysków z samego przemiału zboża. Dzierżawienie młyna za „trzecią miarę” było więc znacznie korzystniejsze. 
Ze sformułowania występującego w omawianym wpisie w Metryce trudno jednoznacznie stwierdzić, na 
jakiej zasadzie opłacał czynsz Stanisław Kloczki, ale można sądzić, że miał on korzystać do końca życia 
z trzeciej części dochodów z tego młyna. Nie wolno mu było się go zrzec ani przelać swych praw na inną 
osobę. Było to możliwe tylko w wypadku najwyższej konieczności i za specjalną zgodą króla. Równocześnie 
jednak król zapewniał Stanisławowi Kloczki bezpieczeństwo i zakaz odbioru przyznanego mu przywileju, 
chyba że zaszłaby jakaś szczególna okoliczność, czyli że młynarz zaniedbałby swoje obowiązki albo popełnił 
jakieś inne poważne wykroczenie. W wypadku decyzji o odebraniu młyna król zobowiązał się do zwrotu 
nakładów poczynionych przez dzierżawcę na jego budowę, a trzeba stwierdzić, że były to niemałe sumy. 
Mimo trwających w literaturze sporów dotyczących pojawienia się w Polsce młynów wodnych można chyba 
uznać, że zaczęto z nich korzystać już w XII w., ale upowszechniły się one dopiero w wiekach następnych. To 
nowoczesne urządzenie było wprowadzane wraz z rozwojem kolonizacji na prawie niemieckim, kiedy to do 
Polski napływały nowinki techniczne z zachodu wraz z wysoko wykwalifikowanymi ludźmi, którzy następnie 
przekazywali swoje doświadczenie miejscowym. Zwłaszcza XV–XVI w. jest okresem szczególnego rozkwitu 
rzemiosła młynarskiego. Niektórzy historycy nie wahają się nawet mówić o wykształceniu się grupy społeczno-
zawodowej młynarzy, którzy przez swoją specjalizację stali się ludźmi niezastąpionymi i odgrywającymi 
ważną rolę w lokalnej społeczności. To oni  dostarczali przecież tak niezbędne produkty spożywcze, jak różne 
rodzaje mąki i kasz oraz słód wykorzystywany do produkcji piwa, powszechnego w owych czasach napoju.

Jak już wspomniano niejednolite były zasady, na jakich posiadano lub dzierżawiono młyn, ale w każdej 
formie było to zajęciem bardzo opłacalnym. Nic więc dziwnego, że szczególne umiejętności wraz z niemałymi 
dochodami sprawiały, że młynarze rzeczywiście zajmowali uprzywilejowaną pozycję zarówno wśród ludności 
miejskiej, jak i wiejskiej. Najkorzystniejsza dla nich była oczywiście forma dziedzicznego posiadania młyna 
przy jednoczesnym uiszczaniu czynszu. Stanisław Kloczki z prezentowanego wpisu do Metryki Koronnej nie 
mógł przekazać swego młyna potomkom. Nadawanie młynów dożywotnio, a nie wieczyście było z punktu 
widzenia królewskiego korzystniejsze, ponieważ nie pozbawiało monarchy wpływu na obsadę stanowiska 
w przyszłości. Natomiast można się zastanawiać, czy młynarz, mający w perspektywie przekazanie 
swego dorobku własnym dzieciom, nie przykładałby się bardziej do swej pracy. Zabezpieczając się przed 
lekceważeniem obowiązków ze strony dożywotniego dzierżawcy król zgodnie z tekstem przywileju miał 
prawo w wypadku zaniedbania powinności usunąć niekompetentnego dzierżawcę. 

Prezentowany zapis jest ciekawy, także przez to, iż podaje imię i nazwisko jednego z mieszkańców 
połanieckich, o których nie mamy z tych czasów zbyt wielu informacji. 

(Inga Stembrowicz)

Publikacja źródła:
Matricularium Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, cz. IV, t. 2, Warszawa 1912, nr 12307 
(regest).

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. łaciński, księga in folio, papierowa, w skórzanej oprawie, o wymiarach 
220x315 mm.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna 31, s. 552, 553.



- 14 - - 15 -

KLĘSKI  ŻYWIOŁOWE

18 X 1526, Kraków 
Zygmunt I, król polski z powodu ostatniego pożaru miasta uwalnia mieszczan Połańca od podatków.
Komentarz: Pożary, obok zniszczeń wojennych i pomorów, były szczególnie dotkliwą klęską dla 

większości miast w dawnej Rzeczpospolitej, zwłaszcza że gospodarka miejska opierała się głównie na 
przemyśle i handlu, a szalejący żywioł pochłaniał zazwyczaj jedyny warsztat pracy i majątek. Dotkliwość 
pożarów była większa, gdy przypadały w zimie lub w porach chłodnych. Pożary o największym zasięgu 
doprowadzały do spalenia nawet pół miasta, co było spowodowane łatwo palnym materiałem budowlanym
 i brakiem należytych urządzeń ratowniczych. Główną przyczyną częstych i wielkich pożarów była także 
jakość materiału, z którego budowano domy miejskie oraz sposób ich budowania. 

Lasy w Rzeczpospolitej dostarczały obfitego i taniego materiału budowlanego, dlatego chętnie stawiano 
domy drewniane. Dopiero od poł. XVI w. w większych miastach polskich widoczne są tendencje do zmiany 
materiału budowlanego na bardziej odporny na klęski żywiołowe. Jednak pomimo częstych pożarów 
przebudowa miast w Polsce postępowała powoli. System budowania domów z podcieniami, wypełnionymi 
kramami kupieckimi z łatwo palnym towarem, także przyczyniał się do rozmiarów klęsk. Dlatego po 
pożarach wielkich miast polskich w pierwszej połowie XVI w. (m.in. Lwowa w 1527 r.) rajcy i burmistrzowie 
nakazywali w specjalnych uchwałach, żeby przy budowie nowych domów (także murowanych) usuwać 
wszystko, co ułatwia rozszerzeniu się ognia, zwłaszcza zakazywano stawiania podcieni i bud drewnianych. 
Władze miejskie, wobec częstych klęsk pożarów, wydawały również nowe przepisy, zmuszające mieszkańców 
do lepszej i skutecznej organizacji pogotowia ratowniczego na wypadek pożaru. 

Z uwagi na fakt, że wielkie pożary miast powodowały ogromne zniszczenia materialne; władze miejskie, 
a także król, lub właściciele prywatnych miasteczek uwzględniali potrzeby mieszkańców i zawieszali 
pobieranie podatków. Chociaż jakość zwolnień była zależna od wielkości pożarów, to jednak wpłynąć na nią 
mogły również inne okoliczności, takie jak zubożenie mieszkańców, wzgląd na poprzednie pożary, a często 
i stosunek samego króla do miasta. 

W 1526 r. wielki pożar nawiedził miasteczko Połaniec należące do starostwa sandomierskiego. Połaniec 
leżący (nad rzeką Czarną) był starą osadą miejską lokowaną na prawie średzkim jeszcze przez Bolesława V 
Wstydliwego w 1264 r. W późniejszych wiekach otrzymał potwierdzenie swoich przywilejów,  m.in. od króla 
Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka. W 1507 r. Zygmunt I Stary nadał zniszczonemu przez pożar 
miastu prawo magdeburskie i ustanowił trzy jarmarki roczne: na Zielone Świątki, św. Małgorzatę (13 VII) 
i św. Katarzynę (25 XI), a targi tygodniowe w poniedziałki. 

18 X 1526 r. (po kolejnym groźnym pożarze), który zniszczył znaczną część miasta, Zygmunt I uwolnił 
mieszczan od wszystkich czynszów, opłat i ciężarów na okres ośmiu lat. Pożar Połańca musiał być ogromny, 
gdyż zastosowano tu trzecią grupę zwolnień podatkowych; pierwsza obejmowała zwolnienia do czterech lat, 
druga od pięciu do siedmiu, a trzecia powyżej siedmiu lat. Król uwolnił również mieszczan połanieckich od 
podwody na okres jednego roku oraz od czopowego (podatek od napojów) na czas jednego kwartału. 

Chociaż pożary miast przynosiły duże straty materialne (także ludzkie), to jednak przyczyniały się dzięki 
wieloletnim zwolnieniom podatkowym i odbudowie, wg nowych rozwiązań urbanistycznych, do ich rozwoju, 
czego przykładem były wielkie miasta polskie: Kraków, Lwów i Poznań oraz mniejsze takie jak Połaniec. 

(Janusz Grabowski)

Publikacja źródła:
Matricularium Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, cz. IV, t. 2, Warszawa 1912, nr 14906 
(regest).

Opis zewnętrzny: Księga in folio, oprawna w półskórek, karty o wymiarach 200x300 mm.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna 40, k. 251.

http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57534" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=73799" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=73800" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=137209" \t "new
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TRANSPORT  SOLI

4 III 1559, Kraków
Zygmunt August wydaje wyrok mediacyjny w sprawie naruszenia przez kupców połanieckich prawa 

składu miasta Sandomierza w kwestii transportu soli.
Komentarz: Dokument wydany przez Zygmunta Augusta 4 III 1559 r. powstał w wyniku sporu 

pomiędzy mieszczanami sandomierskimi i połanieckimi na tle nieprzestrzegania przez kupców połanieckich 
sandomierskiego prawa składu i transportowania samodzielnie soli przez Wisłę. Król został poproszony
 o mediację w tym konflikcie i po dokładnym zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zaprezentowanym 
przez obie strony, wydał wyrok na korzyść kupców sandomierskich. 

Warto wspomnieć o okolicznościach, które doprowadziły do tego konfliktu. Wiek XVI jest okresem 
rozkwitu handlu wiślanego. Wisłą spławiano najróżniejsze towary (przede wszystkim zboże, ale i drewno, 
sukno itd.), taki transport bowiem był o wiele tańszy od lądowego. Nic dziwnego, że leżący w pobliżu Wisły 
Połaniec, korzystając ze swego dogodnego położenia, chciał również czerpać zyski z transportu wodnego. 
Niestety, było to sprzeczne z interesami pobliskiego Sandomierza, miasta, w którym krzyżowały się różne 
szlaki handlowe zarówno lądowe, jak i wodne. Właśnie te czynniki sprawiały, że Sandomierz pełnił w handlu 
rolę szczególną. 

W dokumencie jest wzmianka, że Sandomierz posiadał prawo składu na sól i właśnie z tego tytułu rościł 
sobie pretensje do mieszczan połanieckich. Prawo składu było przywilejem nadawanym miastom od XIII w. 
Sprawiał on, że przewożony przez nie towar musiał być wystawiany na sprzedaż miejscowym kupcom. Prawo 
składu wiązało się ściśle z przymusem drogowym (obowiązkiem transportowania towarów określoną trasą) 
i było ważnym elementem polityki gospodarczej miast, pozwalało bowiem kontrolować handel tranzytowy, 
dyktować ceny, a przez to wywierać poważny wpływ na rynek lokalny. Prawo składu mogło być całkowite lub 
częściowe. Całkowite dotyczyło wszystkich przewożonych produktów, a częściowe tylko niektórych. Można 
podzielić prawo składu także wg innych kryteriów, mianowicie na bezwzględne i względne. Bezwzględne 
oznaczało nakaz sprzedaży całego towaru w danym mieście, natomiast względne wymagało tylko 
wystawienia ich przez pewien czas. Sandomierz posiadał bezwzględne prawo składu na sól (i śledzie) i nie 
zamierzał z niego rezygnować na rzecz kupców połanieckich. Warto zauważyć, że sól w owym czasie była 
towarem znacznie droższym niż obecnie i służyła nie tylko do przyprawiania potraw. Przede wszystkim była 
podstawowym środkiem konserwacji żywności. Dlatego handel nią i jej transport należały do zajęć wielce 
intratnych.

Prezentowany dokument jest ciekawym przykładem podjęcia przez małe miasto próby przełamania 
dominacji potężnego sąsiada. Z faktu, że sprawę przedstawiono do rozstrzygnięcia samemu królowi można 
wnioskować, iż wcześniejsze działania mieszczan sandomierskich, mające na celu zlikwidowanie konkurencji 
połanieckiej nie powiodły się i niezbędna stała się ingerencja monarchy. 

(Inga Stembrowicz)

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. łaciński, 1 karta pergaminowa o wymiarach 460x305 mm; dokument 
zniszczony, podklejany.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 
3895.
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LUSTRACJA  MIASTA  POŁAŃCA - 1564

Oppidum Polanyecz
Ukazali przywilej Boleslai, ducis Cracoviae et Sandomiriae et data 1264, konfirmowany a Serenissimis 

Regibus Vladislao, Sigismundo et Augusto, principe moderno, cum istis conditionibus: de quolibet manso 
ferto argenti current[is] pro festo s. Martini slvere tenebuntur, de mensis vero panificum alias pistorum, de 
macellis, de mensis calcepariorum, de curiis alias areis medius scotus. De quo censu tertiam partem obtinebit 
advocatus noster cum suis succedaneis, in perpetuum possidebit.

Pro advocato 4 mansos liberos, molendinum super fluvium Czarna, clausuras super fluvium Visla 
construendas et piscandi cum sagena. Addimus advocato et concivibus silvam nostram in Sczeka pro pascuis 
et ibidem borram pro domibus aedificandis. 

Rex Vladislaus Mathiae advocato concessit plenam ptestatem intra metas seu terminos advocatiae 
in Polanyecz ubicunque in mericis, silvis et rubetis utilius expedire videbitur villam locandi et suis usibus 
informandi [s] iure Theutonico, quo Polanyecz locata est, de data 1321. Na co mieszczanie tę sprawę 
dawają, że ten wójt osadził villam Rudnyk dictam, na co pokazali list pod pieczecią zawieszony Nicolai, 
advocati de Polanyecz, de data 1355, którym listem przedał tę wieś Helzbycye, siestrze swej, pro 120 mc. 
Prag. temporibus perpetuis cum conditione [f. 73v] evictionis per advocatum de Polanyecz et suos succesores. 
A ta wieś jest dziś w ręku JM pana wojewody sandomirskiego.

Qerella pro ademptione fundi civilis. – Skarżą się mieszczanie, że od tej wsi Rudnyk, Zawada et Okrągla 
magnifici domini Sandomirensis, a od drugich Ruda z Drembyn p. Laskygo, od Rytwyan, lasy i bory miescki 
i wójtowskie JKM posiadają i odejmują.

Alienatio villae Sczeka advocatialis. – Silva dicta Sczeka in privilegio advocatiali contenta, na którym jest 
wieś osadzona, dziś do Rytwyan należy, a p. Lasky dzierży. Na co się też miasto skarży wedle przywileja, ze za 
tą wsią wójtowską miastu odchodzą bory, lasy i pasze, bo to wszystko z tą wsią do Rytwyan odejmują. 

Intrata z miasta: łanowe, rolne, ogrodowe i folwarkowe. – [Z] staradawna role, łąki i folwarki dzierżą 
sztukami niepomiernemi i nierównymi, a od każdy, bądź wielki, bądź mały, płacą per gr 1; a także od ogroda 
i od folwarkuper gr 1. Czego wszytkigo naleziono z regestru et ex relatione oppidanorum: naprzód domów 
287 per gr 1, summa facit mc. 5/47.

Ról, łąk, ogrodów i folwarków wyliczyło się ex regestris prioribus videlicet anii 1561 et 1562, [f. 74] in 
summa 500, z których tez płacą per gr 1, facit mc. 10/20. De qua summa defalcatis ob. Iis inclementiam 
libertate donatis mc. 9/8, restart quae anno praesenti perceptae mc. 7/10/0

Handel, rzemęsło i szynki. –Od każdego handlu, czymkolwiek kto obchód wiedzie, także od każdego 
rzemiosła z osobna, ile handlów kto w ręku na który rok ma, powinien od każdego płacić per gr 1. Co 
się rozumi o słodowniach, o browarzych, o szynków [s] etc.; którego dochodu nalazło się tego roku wedle 
regestru, excludendo część pogorzałego miasta gospodarzów ex domibus 154, które wolność mają, tylko od 
tych, którzy nie pogorzeli et iuxta priora regestra przychodzi citra ultra mc. 4/13, facit mc. 1/40/0

Jatki rzeźnicze. – Jatek rzeźniczech 8, których jeszcze starosta po pogorzeniu nie pobudował; płacą pro 
anno per gr 12, per lapidem sepi, facit lapides sepi 8 per fl. 1; facit cum censu mc. 7/0/0

Łaźnie. – Z łaźnie per arendam płacą pro anno mc. 6/0/0
Gorzałka. – Od każdego garnca płacą pro anno per fl. 2; teraz ich jest 6 okrom pogorzelców, facit mc. 

7/24/0
A pogorzelców jest 9, którzy są teraz wolni.
[f. 74v] Targowe. – Targowego po 3 jarmarki i tegodniowego dostawa się pro anno, iuxta relationem 

vicecapitanei, citra ultra. mc. 10/0/0
Libertas ad decursum 8 annorum. – Pokazali libertatem od JKM ad 8 annorum decorsum ipsis solummodo 

damna passis de data die 22 decembris 1562; exspirabit libertas a. 1570 die 22 decembris. Qua expirata 
revertetur census nunc defalcatus mc. 9/8. Praeterea od handlu i rzemiosła jako czas przyniesie.

Molendinum in fluvio Czarna. – Jest młyn, w którym są 4 koła walne na słody i mąkę, a stępy piąte. A ten 
młyn arendował mieszczanin Chrapek per annos 3 pro fl. 450 wespółek cum macellis carnium,cum foralibus 
et cum braseatorio curiae. A k temu jeszcze dawano strawę do młyna in personas 4 ze dwora: siliginis pro 
anno cor. 26, mliczno, jarzyny i połci 4 mięsa, co wszytko kładąc na szacunek tak uczyni: naprzód siliginis 
cor. 26 Polanecenses per gr 10, facit mc. 5/20; et lacticinia, lardum cum oleribus citra ultra mc. 12; targowe 
jatki faciunt mc. 17, bo z browaru inszego pożytku nie miał, tylko piwo sobie do miasta na szynkwarzył; pro 
lapidibus 2 mc. 1⁄2.

Summa totius quod extra molendinum ponitur facit mc. 35/22.
[f. 75] Mają też młynarczycy trunkal a braseo per den. 3. Którą summę defalkowawszy ex summa arendae 

de fl. 450, restant pro solo molendino, qui in ratione proventus molendini poni debent mc. 245/38/0
Summa intraty miesckie cum molendinis facit mc. 285/17.
Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, Warszawa 1963, s. 91-93.
1564, Połaniec
Szczegółowe opisanie miasta Połaniec wraz z jego przywilejami oraz wszystkimi gruntami i łąkami 

należącymi do miasta.
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Komentarz: Inwentarze lustracji sporządzano zazwyczaj w wypadku przejścia dóbr królewskich z rąk 
jednego posiadacza w ręce drugiego lub ustaleniu wysokości opłat z tytułu dzierżawy, względnie przy 
przeprowadzeniu szczegółowych rozliczeń. Takie inwentarze sporządzały osoby specjalnie do tego zadania 
wyznaczone przez panującego, które były zazwyczaj bardzo dobrze zorientowane w zagadnieniach zarządu 
dobrami królewskimi. Lustracje i rewizje dóbr królewskich spisywano w trzech egzemplarzach: jeden 
przechowywano w Metryce Koronnej, drugi znajdował się w archiwum podskarbiego, a trzeci, ostatni, 
pozostawał u zarządcy dóbr.

Lustrację i rewizję królewszczyzn przeprowadzoną w l. 1564-1565 uchwalono na sejmie piotrkowskim 
w l. 1562-1563. Wiązała się ona z przeprowadzeniem reform, postulowanych przez tzw. ruch egzekucyjny, 
mających na celu uzgodnienie, które dobra królewskie zostały nadane lub zastawione niezgodnie z prawem 
i w razie takiej niezgodności zarządzano ich zwrot. Postanowiono również utworzyć stały fundusz przeznaczony 
na utrzymanie wojska (tzw. „wojsko kwarciane”). Lustrację królewszczyzn planowano przeprowadzać co pięć 
lat, aby czwarta część dochodów odpowiadała aktualnemu stanowi zagospodarowania. Dopiero jednak 
sejm warszawski 1563/1564 skontrolował przywileje i nadania królewskie oraz powołał i wysłał pięć 
trzyosobowych komisji do przeprowadzenia lustracji. Ich zadaniem było sprawdzenie stanu zagospodarowania 
dóbr królewskich. Zaopatrzono je w przygotowane uprzednio spisy dóbr podlegających przepisom o lustracji 
(rewizji nie podlegały dobra zastawione „w starych sumach”, a więc przed 1504 r.).

W skład komisji rewizorskiej dla Małopolski, czyli województw krakowskiego, sandomierskiego 
i lubelskiego, wchodzili: ze strony króla – Marcin Falencki, dworzanin, ze strony senatu – Paweł Działyński, 
kasztelan słoński, i z ramienia izby poselskiej – Sebastian Wielogłowski, poseł ziemi krakowskiej.

W czasie lustracji województwa sandomierskiego zlustrowano ogółem 18 królewszczyzn obejmujących 17 
miast, 197 wsi, 4 części wsi i 70 folwarków. Przeprowadzono ponadto rewizję dóbr frymarkowych (frymarki, 
czyli zamiany dóbr królewskich, takich jak wsie, wójtostwa, lasy itp., na prywatne). Razem wsi frymarkowych 
było 13 z 5 folwarkami. Łącznie objętych zostało lustracją 17 miast, 210 wsi, 4 części wsi i 75 folwarków.

W 1564 r. miasto Połaniec liczyło 287 domów, za które mieszczanie uiszczali po 1 gr. - dawało to 5 
grzywien 47 gr. podatku. Płacono również podatek w wysokości 1 gr. z ról, łąk, ogrodów i folwarków 
(których naliczono w sumie 500) należących do mieszczan. Rocznie opłata za nie wynosiła 10 grzywien 
20 gr. Z powodu pożaru, który dotknął Połaniec w 1562 r., podatek ten był zmniejszony do 7 grzywien 
11 gr. Za handel, rzemiosło i prowadzenie wyszynku (za każdą działalność osobno) płacono również po 1 
gr. rocznie. Oprócz tego podatkiem były obłożone: jatki rzeźnicze, łaźnia, gorzałka (mieszczanie płacili do 
dworu od każdego garnca na rok po 2 fl.). Miasto musiało opłacać tzw. targowe za przywilej organizowania 
3 jarmarków rocznie i jednego targu cotygodniowego w wysokości 10 grzywien rocznie. W sumie co roku do 
państwowego skarbca odprowadzano 285 grzywien 17 gr. 

(Agnieszka Jarosz)

Publikacja źródła:
Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1963, s. 91-93.

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. polski, łaciński, księga oprawna, wymiary 320x215 mm, f. 73-75.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, sygn. 2980, f. 73-
75.

http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57527" \t "new
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JARMARKI  W  POŁAŃCU

25 V 1593, Warszawa
Zygmunt III Waza nadaje miastu Połaniec prawo do trzeciego jarmarku w dniu św. Jadwigi.
Komentarz: Wpis w Metryce Koronnej nr 138 dotyczy nadania przez Zygmunta III Wazę mieszczanom 

połanieckim prawa do trzeciego jarmarku w dniu św. Jadwigi (15 października). W tekście znajduje się 
wzmianka o dwóch jarmarkach w mieście funkcjonujących już od dawna. Nie jest jednak podane, w jakich 
dniach się odbywały. (Liczba funkcjonujących w Połańcu jarmarków przed 1593 r. budzi pewne wątpliwości, 
gdyż wg innych dokumentów nadany jarmark na św. Jadwigę byłby czwarty). Król zapewniał wszystkim, bez 
względu na stan, płeć, godność, miejsce zamieszkania i pozycję społeczną, bezpieczną sprzedaż, kupno 
i wymianę wszelkiego rodzaju towarów, pod warunkiem przestrzegania prawa i uczciwości. Na końcu 
umieszczono zastrzeżenie, że powyższe reguły nie dotyczą tych, którzy łamią publiczne zasady pokojowego 
współżycia. 

Jarmark zgodnie ze swoją etymologią oznacza coroczny targ. Był on podstawową formą wolnego handlu 
obok zwyczajnych cotygodniowych targów. Początkowo targi stanowiły coś w rodzaju inicjatywy oddolnej, 
tzn. ludzie sami gromadzili się w jakichś szczególnie dogodnych miejscach skrzyżowań szlaków handlowych, 
aby wymieniać się towarami. Handel odbywał się też w pobliżu grodów i innych miejsc stanowiących 
pewne punkty orientacyjne na danym obszarze, np. klasztorów. Dość szybko jednak nadawanie prawa do 
targów i jarmarków stało się domeną władzy monarszej. Książę lub król sprawował jurysdykcję nad wszelką 
działalnością handlową w danym czasie i miejscu i wszystkich kupców obowiązywał tzw. mir monarszy, 
którego ślady mamy i w prezentowanym wpisie w Metryce. 

Często dzień targowy wyznaczano miastu wraz z przywilejem lokacyjnym na prawie niemieckim albo 
nadawano go w odrębnym przywileju. Podobnie wyglądała sprawa z jarmarkami. Najczęściej miasta 
miały prawa do kilku jarmarków rocznie. Odbywały się one w konkretnym czasie, np. w dni szczególnie 
popularnych świąt kościelnych (np. św. Agnieszki – 21 I; św. Wojciecha – 23 IV; św. Stanisława – 8 V; św. 
Jana - 24 VI; Wniebowzięcia NMP – 15 VIII; Narodzenia NMP – 8 IX; św. Marcina – 11 XI, św. Andrzeja – 30 
XI; św. Mikołaja – 6 XII). Często też na dzień jarmarku wybierano święto patrona danej parafii. Pozostałością 
taką może być jarmark w dniu św. Katarzyny 25 XI w Połańcu, ponieważ to właśnie ona miała być pierwszą 
patronką parafii przed św. Marcinem.

W odróżnieniu od cotygodniowych targów jarmarki odbywały się tylko kilka razy w roku (1-4), a nie 
co tydzień. Najczęściej skupiały one handel dalekosiężny, a nie tylko lokalny. Sprzedawano na nich 
najróżniejsze towary nierzadko luksusowe, a nie tylko produkty pochodzące z najbliższej okolicy. Transakcje 
na jarmarkach obejmowały przede wszystkim relacje pomiędzy kupcami, a nie tak jak na targach stosunki 
sprzedawca-kupujący. Właśnie na jarmarkach dużą rolę odgrywały operacje kredytowe w przeciwieństwie 
do targowych gotówkowych. Taka charakterystyka dotyczy jednak przede wszystkim jarmarków w większych 
miastach, np. Gdańsku czy Lublinie. Historycy, koncentrując się na wielkich jarmarkach, nie poruszają 
problemów jarmarków w miastach mniejszych, a do takich niewątpliwie należał Połaniec, w którym zapewne 
nie dokonywano transakcji kredytowych na wielką skalę i raczej nie handlowano towarami luksusowymi. 

W Polsce przedrozbiorowej można wyróżnić kilka szlaków miast, w których jarmarki związane były ze 
specyfiką upraw lub hodowli. Na przykład podstawą dorocznych targów w Jarosławiu, Przemyślu, Przeworsku 
i in. były kwestie dotyczące hodowli wołów, gdyż właśnie te miasta znajdowały się na trasie przepędu zwierząt 
z terenów wschodnich na Zachód aż poza granice Rzeczypospolitej. Z kolei Kraków, Sandomierz, Kazimierz 
Dolny, Płock i Toruń wyznaczały szlak spławu wiślanego i handlu przede wszystkim zbożem oraz towarami 
leśnymi. Niewątpliwie właśnie z tą ostatnią drogą handlową mają związek jarmarki połanieckie. Nie oznacza 
to jednak, że jarmarki ograniczały się tu tylko do towarów transportowanych rzeką. Doroczne targi stanowiły 
okazję do handlu i rozrywki dla całej okolicy. Prezentowano na nich nie tylko najrozmaitsze lokalne produkty, 
ale także zacieśniano i pogłębiano więzy towarzyskie. Umożliwiały też poszerzanie horyzontów przez 
spotkania z kupcami z dalszych stron niż najbliższa okolica. Jarmarki były więc też poniekąd wydarzeniami 
kulturalnymi dla danej społeczności. 

(Inga Stembrowicz)

Opis zewnętrzny: Oryginał, księga in folio papierowa w skórzanej oprawie, o wymiarach 220x310 mm, 
jęz. łaciński.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna 138, k. 120.

http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=73799" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=73800" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57535" \t "new
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LUSTRACJA  W  POŁAŃCU - 1664

Oppidum Połaniec
Mieszczanie miasteczka JKM Połanca produkowali przed urzędem naszym lustratorskim confirmationes 

privilegii advocatialis per Ser. Sigismundum I de data Cracoviae feria 3 ante festum s. Valentini [11 II] a. 
D. 1539, nec non Ser. Vladislaum Regem Poloniae Heredem Russiae de data Sandomiriae die 17 Calendis 
februarii [16 I] a. 1321 incolis praefati oppidi servientis per I11. Boleslaum ducem Cracoviae de data in 
Osiek die 15 Calendis augusti [18 VII] a. 1264 gratiose collati et concessi ad instantiam gen. Dorotheae, 
relictae viduae Marcissy de Ritwiany, palatini Lenciciensis, quam advocatiam praefata Dorothea in certis 
summis obtinebat.

Idem Boleslaus dux Cracoviensis pro servitiis Nicolai filii Bartkonis, quondam advocati de Polaniec, dat 
et confert iure hereditario silvas, mellificia, pascua, prata, libertatem venationum, eandemque advocatiam 
sub iure Novoforensi civitati innovat et constituit, nihilominus de quolibet manso iniungit advocato fertonem 
argenti currenis in festo s. Martini persolvere. Item de mansis pannuficum, macellis, mensis calcipariorum et 
de curiis mediu scotum, tertiam partem de censu advocatus possidebit. Item assignantur eidem  advocato 4 
mansi liberi, molendina construenda in fluvio Czarna, quotcunque voluerit cum interdicto, ne quis praesumat 
in eodem fluvio cum praeiudicio ipsius advocati locare vel aedificare. Item clausuras in fluvio Wisla praefato 
advocato facere quotcunque voluerit, piscationem quoque cum sagena in Wisla in circumferentia territorii 
dictae civitatis liberam defert. Item silvam in Sczeka pro pascuis et ibidem borram pro domibus exstruendis 
eidem advocato concedit. Item a solutione telonei, tam per aquam, quam per terram iter agendum in 
terris suis: Cracoviensi, Sandomiriensi et per Russiam liberum pronuciat. Item de poenis capitalibus utpote 
sanguinis et caedis tetria pars cedet advocato, duabus pro principe reservatis. Addit insuper Ser. Vladislaus 
circa eandem confirmationem Mathiae advocato cum suis successoribus intra gades et terminos sua 
advocatiae ubicunque in merica, silvis et rubetis villam locare, eodem iure, quo civitas Połaniec gaudet, quod 
et Teutonicum, de data Sendomiriae die 17 Calendis februarii [16 I] a. 1321.

Ciż mieszczanie produkowali przywilej na mostowe od KJM Zygmunta Augusta de data Petricoviae die 
4 augusti a. 1559 essentiae talis: Quod non a curribus sed ab equis mercatorum euntibus et redeuntibus 
per denarios 3, a singulis quoque paribus boum venum agendorum itidem denarios 3 pontale teloneum 
recipiant; istorum vero proventuum ratione a magistratu subducet communitas civitatensis, cum onere 
pontium instaurandorum et itinerum pro vectoribus expeditorum; nobilitas tamen cum suis subditis ab hac 
pensione eximitur.

Nadto pokazali privilegium confirmans iura praedecessorum regum civitati servientium de data Cracoviae 
feria 3 post dominicam Conductus Paschae [20 IV] a. 1574, w którym ich od jurysdykcyjej zamkowej uwalnia 
i że prawu miejskiemu i jego magistratowi w intentowanych akcyjach podlegać mają salva appellatione post 
curiam regiam.

Pokazali przywilej potwierdzający tychże mieszczan prawa KIMM śp. Władysława IV, Zygmunta III 
i Stefana.

Item mają przywilej KJM Zygmunta I de data Cracoviae die dominico in crastino festi s. Stanislai in maio 
[9 V] a. 1607 [s] na jarmarki: pierwszy na Zielone Świątki, drugi na ś. Małgorzatę, trzeci na ś. Katarzynę. 
Przydaje czwarty KJM Zygmunt III przywilejem swoim de data Varsaviae die 27 martii a. 1632 na dzień 
i święto ś. Kaźmirza.

Osada miasteczka. – Zasiadło to miasteczko originaliter na łanach nro 4, osady w nim bywało circiter 
400. Ad praesens ledwie domów osiadłych jest nro 100, płacą czynsz nierównie z domów rynkowych po gr 
3, z tych, co w ulicach consistunt, po gr 2. Porachowawszy ogółem wszytek czynsz facit fl. 8/0/0

Role. – Maja między sobą ról 30. Płacą z każdej roli tak większej, jako i mniejszej po gr 1, facit fl.1/0/0
Czemu by tak nieproporcjonalny rolom swoim czynsz wypłacali, dowiedzieć nie mogliśmy się; suberit tedy 

inquisitioni dworcu hocce negotium, żeby iuxta proportionem gruntów podatek ten był posatnowiony sine 
detrimento incolarum.

Łąki. – Łąk między sobą trzymają in nro 30. Płacą similiter po gr 1 z każdej łąki, przychodzi z nich prowentu 
fl. 1/0/0

Simili cognitioni et disquisitioni suberit tenże prowent.
Gorzałka. – Płacą mieszczanie do dworu od garnca gorzałczanego na rok po fl. 2. Przedtym bywało 

garncy niemało, teraz jeno 4 garnce są, od których przychodzi fl. 8/0/0
Targi i jarmarki. – Prawo na targi i jarmarki miastu temu nadane wyżej jest konotowane. Targowe dwór 

wybiera i jarmarczne na Świątki, ś. Małgorzatę, ś. Katarzynę i ś. Jadwigę.
Może się tego prowentu targowego dostać na rok plus minus fl. 10/0/0
Miasto wybiera także jarmarczne na ś Kazimirz.
Rzeźnicy. – Rzeźnicy ad praesens dają po 4 kamienie łoju szmelcowanego, kamień rachując po fl. 5, 

przychodzi fl 20/0/0.
Czynszu żadnego nie płacą.
Miary słodowe. – Zalewają mieszczanie słód piwny zupełnie po 8 korcach. Kogo nie stanie na cały słód, 

tedy pół słodu sprawuje, to jest korzec pszenicy i jęczmienia 3. Płacą od korca każdego względem miar, tak 
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piwnych, jako i gorzałczanych, po gr 6. Dostaje się arendy z tych miar i młynów niżej opisanych na rok po 
fl. 600/0/0.

Młyny nro 2. – Pierwszy młyn Górny na rzece Czarney o kołach trzech, stępy czwarte. Drugi młyn dolny na 
tejże rzece o dwu kołach. Te oba młyny w arendzie i wyżej są taksowane, młynarze na postanowieniu albo 
salarium dworskim.

Granice. - Opowiedali się mieszczanie, iż niemało gruntu ich własnych odjęto do Rytwian dóbr IMPP 
Opalińskich.

Wóz wojenny. – Podług atestacyjej JWJMP wojewody bracławskiego constat, że mieszczanie wyprawili in 
a. 1649 podczas pospolitego ruszenia wóz wojenny wespół z osiecanamy i 2 pachołków w barwie.

Pieniądze podwodne. – Mają kwit Walmińskiego, postae agenta z zapłacenia pieniędzy podwodnych pro 
a. 1653, pro reliquis winni zostają.

Summa census de oppido cum mensuris et molendino facit fl. 648.
Lustracja województwa sandomierskiego 1660-1664, cz. II, Wrocław- Warszawa, 1977, s.123-125.

1664, Połaniec
Szczegółowe opisanie miasta Połaniec wraz z jego przywilejami oraz wszystkimi gruntami i łąkami 

należącymi do miasta.
Komentarz: Lustracje i rewizje dóbr królewskich przeprowadzano albo w przypadku przejścia 

dóbr królewskich z rąk jednego posiadacza w ręce drugiego, albo w celu ustaleniu wysokości opłat 
z tytułu dzierżawy, względnie przy przeprowadzeniu szczegółowych rozliczeń. Inwentarze lustracyjne 
sporządzały osoby specjalnie do tego zadania wyznaczone, które zazwyczaj bardzo dobrze orientowały się 
w zagadnieniach zarządu dobrami królewskimi. 

Przeprowadzenie generalnej lustracji, której celem było zwiększenie kwarty obracanej na obronę 
potoczną, w królewszczyznach w połowie XVI w. spowodował przede wszystkim regres gospodarczy. Fatalny 
stan gospodarki państwa pogłębiły dodatkowo wojny, które pociągały za sobą zniszczenia i ubytek ludności. 
Uchwała dotycząca lustracji dóbr królewskich zapadła na sejmie w 1659 r. Lustracja ta miała na celu 
zwiększenie dochodowości dóbr królewskich. Planowano wówczas zlustrować wszystkie dobra królewskie, 
także te, które dotąd nie podlegały rewizji. Czas realizacji kontrolowania królewszczyzn zamyka się 
zasadniczo w dwóch etapach, pierwszy w l. 1660-1661, a drugi w l. 1663-1664.

Sposób lustrowania królewszczyzn w połowie XVII w. w województwie sandomierskim był zasadniczo 
podobny do lustracji przeprowadzonej w l. 1564-1565. Do komisji lustracyjnej dla województwa 
sandomierskiego wyznaczono osoby niezwiązane z lustrowanymi terenami, co miało spowodować sumienne 
i obiektywne wykonanie obowiązku lustracji, członkowie komisji otrzymali także szczegółową instrukcję, jak 
mają postępować. Lustracja z połowy XVII w. była dużo dokładniejsza, zawierała bardziej wszechstronny 
opis lustrowanych obiektów. Wcześniejsze raporty służyły lustratorom jako materiał porównawczy, pomagały 
ustalić aktualne wysokości opłat. 

Lustracje zawierają cenny materiał badawczy, ukazują stan zagospodarowania terenu i stosunki 
własnościowe, a także informację o gospodarce folwarcznej, zasiewach i plonach. Pozwalają poznać 
strukturę społeczną i zawodową ludności wiejskiej i miejskiej, a przede wszystkim zawierają dane o ciężarach 
i powinnościach. Lustracje odzwierciedlają także stan zniszczeń wsi i miast królewskich, zachodzące w nich 
zmiany.

Z lustracji Połańca z 1664 r. wynika, że miasto liczyło wówczas 100 domów, z których płacono czynszu 
ogółem 8 fl., jednakże z domów znajdujących się przy rynku płacono po 3 gr, a z pozostałych po 2 gr. 
Płacono również podatek w wysokości 1 gr z ról należących do mieszczan, których było w sumie 30, a także 
po 1 gr z łąk. Jeżeli chodzi o gorzałkę, to mieszczanie płacili do dworu od garca gorzałczanego na rok po 
2 fl. – lustratorzy zwracają uwagę, że wcześniej „bywało garcy niemało”, a obecnie tylko 4 garce. Połaniec 
miał również prawo do targów i jarmarków, na Zielone Świątki (siódma niedziela po Wielkanocy), na św. 
Małgorzatę (13 lipca), św. Katarzynę (25 listopad) i na św. Jadwigę (15 październik) nadany Połańcowi 
przez Zygmunta III w Warszawie 25 V 1593 r., z których dochodu targowego na rok było ok. 10 fl. Ponadto 
mieszczanie Połańca uzyskali na mocy dokumentu wystawionego przez Zygmunta III Wazę 27 III 1632 r. 
prawo do jarmarku w święto św. Kazimierza, tj. 4 marca. W 1664 r. miasto zapłaciło podatku ogółem 648 
fl.

W drugiej połowie XVII w. w Połańcu znacznie zmalała liczba mieszkańców. Spowodowały to zapewne 
powodzie nawiedzające miasto w 1650 r., 1652 r. i 1655 r., a także epidemia cholery w 1656 r. Nie bez 
znaczenia jest także fakt splądrowania i spalenia miasta pod koniec lat 60. XVII w. przez oddziały Jerzego 
Rakoczego. Wszystko to przyczyniło się do zmniejszenia znaczenia miasta. 

(Małgorzata Witecka)

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. polski, łaciński, księga oprawna, wymiary 320x210 mm, s. 631-634.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna dz. XVIII – Lustracje
 i rewizje dóbr królewskich nr 34.

http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=57527" \t "new
http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145845" \t "new
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UNIWERSAŁ  POŁANIECKI

7 V 1794, obóz pod Połańcem
Uniwersał Tadeusza Kościuszki, Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, zapewniający chłopom 

opiekę rządową, wolność osobistą (możliwość opuszczenia wsi po wypełnieniu zobowiązań), nieusuwalność 
z ziemi o ile wypełnili świadczenia na rzecz dworu, zmniejszenie pańszczyzny, a chłopom będącym w wojsku 
powstańczym jej zawieszenie na okres powstania. Polecano organizować dozory, mające nadzorować 
wprowadzenie uniwersału w życie.

Komentarz: Połaniec, usytuowany w widłach dwóch rzek: Wisły (po pierwszym rozbiorze stanowiącej 
granice z Austrią) i jej dopływu Czarnej miał dogodne, naturalne warunki do obrony. Wykorzystał je Tadeusz 
Kościuszko przy zakładaniu obozu obronnego pod Połańcem. Po rozpoczęciu powstania w Krakowie (24 III 
1794 r.) Kościuszko planował przedarcie się do Warszawy i wywołanie w niej powstania. Mimo zwycięstwa 
odniesionego nad wojskiem rosyjskim pod Racławicami (4 IV 1794 r.), przebicie się przez przeważające siły 
nieprzyjaciela nie udało się. Armia powstańcza licząca ok. 7 tys. osób została przyparta do Wisły. W dniach od 
5 do 19 maja armia powstańcza przebywała w zablokowanym przez wojska rosyjskie obozie pod Połańcem. 
Obóz, rozlokowany na południe od miasteczka, na wzniesieniu; z trzech stron był osłonięty przeszkodami 
naturalnymi (rzekami, lasem i bagnami), dostępny jedynie od południowego zachodu, dodatkowo otoczony 
umocnieniami. Pobyt w Połańcu Kościuszko wykorzystał na szkolenie żołnierzy i organizację armii oraz 
na przygotowanie wielu najważniejszych aktów powstania m.in. dotyczących sprawy chłopskiej (7 V) 
i organizacji Rady Najwyższej Narodowej (10 V 1794 r.). Współautorami ich byli towarzyszący Kościuszce 
cywilni przywódcy powstania Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

„Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę 
rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość” zwany uniwersałem połanieckim, został napisany w 
celu zjednania chłopów do powstania i zachęcenia ich do udziału w walce. Pod koniec XVIII w. większość 
chłopów w Rzeczypospolitej stanowili chłopi poddani. Za użytkowanie ziemi zobowiązani byli do odrabiania 
pańszczyzny na folwarku pana, bez zgody jego nie mogli opuszczać miejsca pobytu, jak również podlegali 
pod jego sądy, od których się nie mogli odwoływać. Potrzebę reformy systemu pańszczyźniano-folwarcznego 
chłopów postulowali reformatorzy i publicyści tego okresu (m.in. Hugo Kołłątaj). Popierali ją także niektórzy 
właściciele majątków i przeprowadzali różne reformy w swoich dobrach, polegające głównie na parcelacji 
folwarków i zamianie pańszczyzny na czynsz. Dotyczyło to jednak pojedynczych dóbr i nie zmieniało 
zasadniczego ustroju wsi. Uniwersał połaniecki wprowadzał ogólną reformę stosunków wiejskich, podawał 
także środki jej realizacji, sposób upowszechnienia aktu, sankcje za wykroczenia przeciw jego postanowieniom 
oraz ustanawiał specjalny organ do nadzorowania wprowadzania go w życie.

Uniwersał składał się z obszernego wstępu (prawie połowa całego dokumentu) i 14 artykułów. We wstępie 
(wyraźnie skierowanym do szlachty) wyjaśniono powody ogłoszenia uniwersału. Chciano przekonać szlachtę 
o konieczności wprowadzanych reform. Argumentowano, że nieprzyjaciel wykorzystując częste przypadki 
okrutnego traktowania włościan podburza lud wiejski przeciwko powstaniu. Przypominano, że klęski Polski 
wynikały z powodu niezgody wewnętrznej. Polacy odnosili militarne zwycięstwa nad Rosją, ta jednak 
umiejętnie manipulując Polakami podporządkowywała ich sobie „chytrość moskiewskich intryg, mocniejsza 
niż broń, gubiła zawsze Polaków samymi Polakami”. W chwili powstania narodowego, mającego na celu 
„Polsce wrócić wolność, całość i niepodległość” (hasło powstania), powinny się złączyć wszystkie siły i zjednać 
lud do powstania, ponieważ wymaga tego „ludzkość, sprawiedliwość i dobro Ojczyzny”.

Uniwersał adresowany był do komisji porządkowych wszystkich ziem i powiatów w całym kraju, polecając 
im ogłoszenie jego treści ludowi. Uniwersał w pierwszym artykule nawiązywał do Konstytucji 3 Maja (3 
V 1791) stwierdzając, że lud „zostaje pod opieką rządu krajowego”. W następnych artykułach znosił 
poddaństwo osobiste chłopów, którzy po wypełnieniu swoich zobowiązań mogli się przenosić ze wsi. Na 
okres trwania powstania zmniejszał pańszczyznę o ok. 33% do 50% w zależności od wcześniej odrabianej, 
większe ulgi uzyskały gospodarstwa mniejsze, odrabiające mniejszą pańszczyznę. Stałe uregulowanie 
powinności chłopskich miało nastąpić po zakończeniu powstania. Zobowiązywał dwory i gromady by zajęły 
się gospodarstwami chłopów będących w wojsku, chłopom biorącym udział w pospolitym ruszeniu zawieszał 
pańszczyznę na okres jego trwania. Zapewniał chłopom nieusuwalność z uprawianego gruntu, o ile 
wypełniali swoje zobowiązania. Każdy, kto postępowałby wbrew postanowieniom uniwersału „i czyniłby jakie 
uciążliwości ludowi”, miał być oddany pod sąd. Z kolei „lud wiejski doznając sprawiedliwości i dobroci Rządu 
powinien gorliwie pozostałe dni pańszczyzny odbywać, zwierzchności swojej być posłusznym, gospodarstwa 
pilnować, rolę dobrze uprawiać i zasiewać, a gdy takowa ulga uczyniona jest dla włościan z pobudek ratunku 
Ojczyzny i właściciele przez miłość Ojczyzny chętnie ją przyjmują, przeto włościanie nie mają się wymawiać od 
najmów potrzebnych dworom za przyzwoitą zapłatą”. Dla stałej kontroli wykonywania postanowień polecano 
zorganizowanie na obszarze poszczególnych komisji porządkowych tzw. dozory obejmujące od 1000 - 1200 
gospodarstw. Na czele dozoru miał stać dozorca, do którego obowiązków należało m. in. odbieranie skarg 
od chłopów i dworów i rozsądzanie sporów. Instytucją apelacyjną miały być komisje porządkowe. Uniwersał 
zostali zobowiązani ogłaszać duchowni przez cztery kolejne niedziele z ambon oraz wysłannicy komisji 
porządkowych, którzy mieli jeździć po wsiach i parafiach i zapoznawać z jego treścią mieszkańców.

http://www.polska.pl/archiwa/okresnowozytny/article.htm?id=14625" \t "new
http://www.polska.pl/archiwa/okresnowozytny/article.htm?id=9283" \t "new
http://www.polska.pl/archiwa/okresnowozytny/article.htm?id=6121" \t "new
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Wprowadzenie w życie uniwersału było trudne, sabotowała go część szlachty i duchowieństwa. Nie 
wszędzie był rozpowszechniany lub ogłaszano go z opóźnieniem, np. w Warszawie rozpowszechniony 
został dopiero 30 maja przez Radę Najwyższą Narodową, a na Litwie w czerwcu. Wprowadzenie w życie 
postanowień utrudniał stale zmieniający się obszar objęty powstaniem. Oceniając uniwersał połaniecki 
należy stwierdzić, że był on istotną próbą reform stosunków rolnych, pozytywnie się wyróżniającą 
w porównaniu z ustawodawstwem austriackim i pruskim. Znosząc poddaństwo osobiste chłopów i gwarantując 
im stabilne użytkowanie ziemi uniwersał pozbawiał państwa zaborcze argumentu, że los chłopów pod ich 
panowaniem byłby lepszy. Uniwersał utrwalił w świadomości narodowej Polaków łączenie sprawy narodowej 
z kwestią chłopską. 

(Urszula Kacperczyk)

Publikacja źródła:
Akta powstania Kościuszki, wyd. Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, t. 1, Kraków 1918, s. 220-224;
Topolski J., Uniwersał połaniecki, Lublin 1984.

Opis zewnętrzny: Druk, jęz. polski, o wymiarach 360x390 mm, prawy dolny róg urwany.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Popielów, sygn. 374, s. 165-166

Mapa okolic Połańca-1796 r.
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KARTOGRAFIA  MIASTA  POŁAŃCA  1796 - 1799

1796-1799, Galicja Zachodnia
Prezentowana mapa to jedna sekcja wieloarkuszowej mapy Galicji Zachodniej, sporządzonej przez zespół 

geometrów i kartografów austriackich, kierowany przez Ignaza Georga von Metzburga. Na arkuszu tym 
ukazano położenie sytuacyjne Połańca i okolicznych miast: Bogorii, Klimontowa i Sandomierza. Zabudowę 
tych miejscowości zaznaczono na mapie schematycznie, kolorem czerwonym. Na mapie naniesiono 
i opisano nazwami wsie, folwarki, kolonie i osady. Kolorem szarym wyróżniono lasy, a kolorem zielonym łąki. 
Ponadto na mapie zaznaczono, używając koloru niebieskiego, sieć hydrograficzną, głównie rzekę Wisłę i jej 
lewobrzeżne dopływy, oraz sieć komunikacyjną.

Komentarz: Wykonanie prac pomiarowych i sporządzenie mapy geograficznej ziem polskich 
przyłączonych do Austrii po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej powierzono zespołowi, którym kierował 
radca cesarski Ignaz Georg von Metzburg, astronom i matematyk na Uniwersytecie Wiedeńskim. Baron von 
Metzburg miał już doświadczenie w kartowaniu ziem polskich, ponieważ uczestniczył on, obok trzech innych 
astronomów wiedeńskich - F. Trieseckera, I. Raina i F. Güssmana - w przygotowaniu w latach 1772-1776 
mapy topograficznej ziem polskich zajętych przez Austrię po pierwszym rozbiorze. Zdjęcia ziem tzw. Galicji 
Zachodniej (obszar między Bugiem a Wisłą i Pilicą) dokonano w latach 1796-1799 na podstawie triangulacji. 
Efektem tych prac były rękopiśmienne mapy sporządzone w skali 1:72 000 i w skali 1:144 000. Na ich 
podstawie opublikowano dwie mapy: pierwszą w 1799 r. w skali 1:864 000, i drugą w 1803 r. w skali 1:530 
000. Natomiast zdjęcie wojskowe Galicji Zachodniej w skali 1:28 000 wykonano w latach 1801-1804 pod 
kierunkiem płk. Antona Mayer von Holdensfelda. 

(Henryk Bartoszewicz)

Opis zewnętrzny: Oryginał, rękopis, wielobarwny, jęz. polski i jęz. niemiecki, papier, wymiary 650x470 
(r.); skala 1:72 000. 

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Kartograficzny, sygn. 181-1, ark. 
14.

Mapa Metzburga-1799 r.
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FOLWARK  POŁANIECKI

30 V 1812, Połaniec
Mapa gruntów Dóbr Narodowych Folwarku Połanieckiego w ekonomii Osiek, dzielonych na osady dla 

nowych kolonistów.
Komentarz: Folwark Połaniec był częścią ekonomii Osiek należącej do dóbr królewskich. Prezentowana 

mapa została sporządzona w 1812 roku przez Marcina Kałanię na polecenie Wydziału Dóbr i Lasów 
Narodowych Departamentu Radomskiego, w oparciu o reskrypt Generalnego Dyrektora Dóbr i Lasów 
Narodowych Księstwa Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 1812 r. Ponowne zasiedlenie zaniedbanego 
folwarku połanieckiego było prawdopodobnie związane z ogólną polityką władz Księstwa Warszawskiego, 
dążącego do intensyfikacji rolnictwa i zwiększenia dochodów państwa. To utworzone w 1807 roku przez 
Napoleona I na mocy pokoju tylżyckiego państwo borykało się z dużymi trudnościami gospodarczymi, 
spowodowanymi zmniejszeniem eksportu zboża, spadkiem cen, zadłużeniem skarbu i wysokimi kosztami 
utrzymania armii. 

Przedstawiony na mapie teren był przeznaczony na osady dla 10 kolonistów, szynkarza, młynarza. 
Rejestr pomiarowy sporządzony został z podziałem na place i domy, ogrody, gruntu orne, łąki, pastwiska, 
nieużytki. 

Geometra przedstawił następujący opis: „Cała ta peryferya żadnemu zakwestyonowaniu nie podpada, 
graniczac od ściany południowey i wschodniey z gruntami mieyskimi od północy zaś z gruntami probostwa 
Szpitalnego, Szpitala i miejskimi Połanieckimi. Od zachodu z gruntami wsi Zrembina Klasztoru Rydwiańskiego. 
Klasyfikacja gruntów podług naocznego przekonania się y bywszego Rządu Austryackiego uwag w czasie 
pomiaru w roku 1808 zastosowana. Grunta Polowego od dawna zasiedziałego w jakim stanie przy wymiarze 
niniejszym znalezione zostały, w tym stanie z przydaniem ieszcze kawałka gruntu w końcu podziału Lit. I na 
czynsz zostawione. Młyn szarym kolorem naznaczony zupełnie zroynowany y mieysce to, w którym znayduie 
się do postawienia innego nie sposobne, lecz poniż gdzie mocy dosyć zdaie się kolorem różowem oznaczone. 
Na karczmę jako też i pomieszkanie młynarza oraz stodołę gdzie mają bydź stawiane tu na mappie oznaczone 
Stawek pod Litt ff dla wygody całej gromady zostawiony. Wieś nowej koloniy jako tey początek szczęśliwie 
nam panującego Nayiaśnieyszego Fryderyka Króla saskiego Xsiążęcia Warszawskiego zaczyna się w dowód 
tey pamięci od imienia Nayiaśneyszey Królewny swe nazwisko Maryanów bierze.”

Mapa jest barwna, orientacja oznaczona została strzałką. Dokładnie opisane zostały granice folwarku, 
poszczególni sąsiedzi odróżniają się kolorami. Widoczne są rzeki Czarna i Łagowica. Równe działki dla 
kolonistów umiejscowione zostały przy drodze z Połańca do Zrębina, po jednej stronie place na domy, za nimi 
grunty na ogrody, naprzeciwko place na stodoły. Gruntu orne podzielone na wydziały, a w ramach każdego 
wydziału na grunta poszczególnych osadników, pastwiska są wspólne, łąki określane jako gromadzkie 
mają przyporządkowanie do poszczególnych kolonii. Osobno wydzielone są grunty młynarza i ogrody dla 
szynkarza oraz polowego, osiadłego od dawna. 

Poszczególne rodzaje gruntów oznaczone są kolorami i znakami: ogrody- zielone; pastwiska i wspólne 
gromady – żółte; grunty orne - jaśniejszy żółty; zabudowania – różowe prostokąty; wymuliska, zerwiska, 
piaski – oznaczone są także grunty nieprzydatne w rolnictwie. 

(Małgorzata Comber)

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. polski, papier, 650x540 mm.

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych Zbiór 
kartograficzny guberni kieleckiej, sygn. 832.
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KARTOGRAFIA  MIASTA  POŁAŃCA  1813 - 1814

1813-1814, Księstwo Warszawskie
Jedna z sekcji ośmioarkuszowej mapy biegu rzeki Wisły od Tyńca do Solca Radomskiego, sporządzonej 

przez kapitana sztabowego wojsk rosyjskich barona Pritvica. Na arkuszu tym ukazano opracowany wąski pas 
po obu stronach rzeki Wisły okolic Połańca, na odcinku Otałęż–Pliskowola. Zabudowa miasta Połańca została 
zaznaczona blokowo, kolorem różowym. Na mapie wyróżniono: lasy – kolorem szarym, łąki – kolorem 
zielonym, sieć hydrograficzną (nazwami opisano rzeki: Wisłę, Czarną, Breń i Wisłoka) – kolorem niebieskim, 
oraz kolorem czerwonym – strzałkę określającą kierunek przeprawy przez Wisłę (od Połańca) do drogi 
prowadzącej do Tarnowa. Ponadto na mapie naniesiono sieć komunikacyjną i opisano kierunki niektórych 
dróg z Połańca: 1) do Pacanowa, 2) do wsi Oleśnica, 3) do Staszowa, 4) do Sandomierza, przez Osiek.

Komentarz: Mapa rzeki Wisły od Tyńca do Solca Radomskiego należy do prac kartograficznych wykonanych 
przez wojskowe służby topograficzne armii rosyjskiej prowadzącej działania militarne na ziemiach polskich 
w okresie wojny francusko-rosyjskiej i okupacji ziem Księstwa Warszawskiego w latach 1813-1815. 
W zbiorach polskich zachowała się niewielka liczba tych kartografików, w tym trzy mapy sporządzone przez 
kapitana sztabowego Pritwica. Baron Pritvic był oficerem wojsk inżynieryjnych korpusu gen. Ratha, którego 
oddziały w okresie od lutego do listopada 1813 r. oblegały twierdzę Zamość.

Prowadzone wówczas na ziemiach polskich przez rosyjskie służby topograficzne prace pomiarowe
 i kartograficzne były związane z działaniami militarnymi bądź miały służyć celom wojskowym w przyszłości. 
Mapa rzeki Wisły od Tyńca do Solca Radomskiego najprawdopodobniej była częścią większej pracy mającej 
na celu skartowanie sieci hydrograficznej ziem polskich okupowanych od 1813 r. przez wojska rosyjskie. 
Do map hydrograficznych należy również mapa okolic Krzeszowa, która w rzeczywistości jest mapą części 
rzeki San. Mapy hydrograficzne należały, obok planów twierdz i map komunikacyjnych, do kartografików 
najczęściej sporządzanych w l. 1813-1814 przez służby topograficzne wojsk rosyjskich okupujących ziemie 
Księstwa Warszawskiego. 

(Henryk Bartoszewicz)

Opis zewnętrzny: Oryginał, rękopis, wielobarwny, jęz. rosyjski, papier, wymiary 710x505 mm, skala
 1:45 000.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Kartograficzny, sygn. 96-6, ark. 6.

Karta Królestwa Polskiego 1839 r.  - fragment
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KASA  EKONOMICZNA  MIASTA  POŁAŃCA

10 I 1819/30 XI 1821, Połaniec
Dozorca miast w dozorstwie drugim województwa sandomierskiego dokonuje rewizji kasy ekonomicznej 

miasta Połańca i sporządza wykaz znajdujących się w kasie monet. Feliks Saniewski, radny i kasjer miasta 
Sandomierza, sporządza na koszt kasjera miasta Połańca rachunek kasy miejskiej miasta narodowego 
Połańca z funduszów gminnych i przechodnich za 1821 r., poświadczony przez komisarza delegowanego do 
obwodu sandomierskiego.

Komentarz: Po kongresie wiedeńskim 1815 r. Połaniec, w okresie Księstwa Warszawskiego leżący 
w powiecie staszowskim, departamencie radomskim znalazł się w granicach Królestwa Polskiego w obwodzie 
sandomierskim, powiecie staszowskim województwa sandomierskiego (od 1837 r. guberni sandomierskiej). 
W 1844 r. gubernię sandomierską połączono z kielecką, tworząc gubernię radomską. W okresie 
konstytucyjnym Królestwa Połaniec był miastem narodowym, później zwanym rządowym. W 1869 r. utracił 
prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 1980 r. Administracja miejska w okresie Królestwa Polskiego 
sprawowana była od 1818 r. przez urzędy municypalne, które w 1842 r., ukazem cesarza Mikołaja I, zostały 
przemianowane na magistraty. 

W miastach o randze mniejszej niż wojewódzkie w skład tego urzędu wchodził burmistrz i ławnicy, 
których liczba nie mogła przekroczyć czterech. Burmistrz i kasjer pobierali wynagrodzenie z kapitału 
miejskiego tworzonego ze składek mieszkańców. Zwierzchności miejskie podlegały dozorcom miast, a po 
ich likwidacji komisarzom delegowanym do obwodów przez komisje wojewódzkie (po 1842 r. naczelnikom 
powiatowym). Wewnętrzną organizację urzędów municypalnych regulowały instrukcje komisji wojewódzkich 
(od 1837 r. rządów gubernialnych). Kasy ekonomiczne miast w Królestwie Polskim, zgodnie z instrukcjami 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, podlegały corocznym rewizjom dokonywanym przez uprawnionych 
urzędników (dozorców miast, komisarzy obwodowych, naczelników powiatowych). 

W dniu 10 I 1819 r. w Połańcu zjawił się dozorca miast dozorstwa drugiego województwa sandomierskiego, 
który zażądał, aby zebrali się członkowie byłej rady miejskiej wraz z burmistrzem i kasjerem i wskazali mu 
siedzibę kasy miejskiej. Znajdowała się ona „w domu i pod wspólnym kluczem” Franciszka Brzdękiewicza, 
radcy miejskiego, „a to z przyczyny, że pan Dominik Mruczkiewicz, będąc na zastępcę kasjera dopiero w roku 
upłynionym powołany – nominacji jeszcze nie uzyskał, a tym samym i kaucji nie złożył”. Po przybyciu do domu 
radcy i otwarciu kasy dozorca przystąpił do przeliczenia jej zawartości, „po obrachowaniu której znalazł [...] 
w gotowiźnie w różnych gatunkach monet jak dołączone pod listą A wyszczególnienie okazuje – ogólną 
sumę złotych polskich 2707 groszy 15”. Do sprawozdania z rewizji kasy została dołączona wspomniana 
lista A – czyli lista monet znalezionych w kasie ekonomicznej Połańca podczas przeprowadzania jej rewizji. 
Zawierała ona wyszczególnienie gatunków monet oraz ich wartość w złotych i groszach polskich. Podstawą 
prawną systemu monetarnego w Królestwie Polskim był dekret cesarza Aleksandra I z 19 XI/1 XII 1815 r., 
który wprowadzał jako monetę obiegową złoty polski dzielący się na 30 groszy. Mennica warszawska biła 
w złocie monety 25 i 50-złotowe, w srebrze 1, 2 i 5-złotowe. Monetę zdawkową srebrną stanowiły sztuki 5 
i 10-groszowe, miedzianą - 1 i 3-groszowe. Stopa mennicza została zrównana ze stopą menniczą Rosji (6 
zł 20 gr = 1 rubel srebrem). W obiegu były nadal monety odziedziczone z czasów Księstwa Warszawskiego 
(złote dukaty); do obrotu dopuszczono także ruble rosyjskie (srebrne), które w 1841 r. (ukaz Mikołaja I z 21I/2 
II) wyparły złoty polski jako jednostkę menniczą. 

W kasie Połańca rewidowanej przez dozorcę znajdowały się złote monety obiegowe zwane „złotem 
krajowym” (25 złotowe), „złoto dukatowe”, „courant krajowy” (monety obiegowe srebrne 1, 2, 5 i 6-złotowe), 
„ruble cesarsko-rosyjskie”, „courant zagraniczny różny”, „bilon krajowy” (monety zdawkowe srebrne 5 i 10-
groszowe), „monety miedziane” (1 i 3-groszowe). Spis podpisany został przez zastępcę kasjera, burmistrza 
i dozorcę miast. Podczas rewizji dozorca nakazał także przedstawić sobie dzienniki wpływów i wydatków 
różnego rodzaju (m.in.: funduszu ekonomicznego kasy miejskiej, funduszu składek ogniowych), zestawienie 
forszusów. Sporządzono „Wyrachowanie wszelkich wpływów i wydatków kasy ekonomicznej miasta 
narodowego Połańca z czasu od 1 stycznia po koniec grudnia 1818 r. [...]”, które zamknęło się wspomnianą 
kwotą 2707 zł, 15 gr. Protokół rewizji „do urzędowego użytku” dozorca przesłał 12 I 1819 r. Dyrekcji 
Administracyjnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. Dwa lata później Feliks Saniewski, radny 
i kasjer Sandomierza sporządził na koszt kasjera Połańca rachunek kasy miejskiej z funduszów gminnych 
i przechodnich za 1821 r., poświadczony przez komisarza delegowanego do obwodu sandomierskiego 11 
XII 1822 r. Do rachunku został dołączony jako punkt VI „inwentarz utensyliów przy kasie i urzędzie miejskim 
znajdujących się”. Wykaz zawierał 18 pozycji, obejmujących 51 różnego rodzaju sprzętów, bez podania ich 
wartości. Spis daje obraz wyposażenia urzędów municypalnych małych prowincjonalnych miast.
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W porównaniu z inwentarzem sprzętów, stanowiących wyposażenie miasta Kozienice inwentarz połaniecki 
nie jest imponujący. Pierwszą pozycją jest krucyfiks drewniany, dalej: „stół sosnowy duży”, „2 stoliki małe
 z galeryjkami”, „2 szafy małe z przegrodami na akta”, „2 szafy duże na akta bez drzwi”. Ponadto, m.in.: 
„skrzynia kasowa żelazem kuta”, „pieczęć mosiężna z herbem Królestwa Polskiego”, „pieczęć kasowa 
nowa”, przybory do mierzenia i ważenia i sprzęt gaśniczy. Rok później urząd i kasa wzbogaciły się o „stół 
jesionowy duży” oraz 9 tomów pisma periodycznego „Izys Polska”, którego prenumeratę kontynuowano 
w następnych latach. Rewizja kasy za rok 1824 wykazała 76 sprzętów i przedmiotów, stanowiących 
wyposażenie pomieszczeń; pojawiło się 7 tomów Dziennika Prawa Królestwa Polskiego oraz 5 woluminów 
Dziennika Komisji Województwa Sandomierskiego. Rachunki kasy Połańca oprawiano w grube księgi, których 
egzemplarze przesyłano Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i dołączano do akt miasta. 

(Dorota Lewandowska)

Opis zewnętrzny: Rękopis, jęz. polski, karta papierowa o wymiarach 383x240 mm, stanowiąca fragment 
poszytu: „Akta miasta Połańca” (s. 159). Rękopis, jęz. polski, karta papierowa o wymiarach 355x205 mm, 
stanowiąca fragment poszytu: „Akta [...] tyczące się miasta Połańca w województwie sandomierskim”
(s. 163-164).

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, 
sygn. 2700-2701.

Mapa pocztowa Królestwa Polskiego 1873 r.- fragment
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STATYSTYKA  MIASTA  POŁAŃCA  -  1820

7 VI 1820, Połaniec
Przedstawienie, na podstawie reskryptu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 

wiadomości statystycznych o mieście narodowym Połaniec.
Komentarz: Połaniec po trzecim rozbiorze Polski znalazł się w zaborze austriackim w tzw. Nowej Galicji. 

W okresie Księstwa Warszawskiego administracyjnie należał do województwa sandomierskiego, później do 
guberni radomskiej (Królestwo Polskie). Położony jest na nizinie, nad rzeką Czarną w pobliżu jej ujścia do 
Wisły. 

Wszelkie przywileje tyczące miasta po trzecim rozbiorze Polski zostały wywiezione przez rząd austriacki, 
a po utworzeniu Królestwa Polskiego przesłano je do Warszawy i złożono w Archiwum Głównym Królestwa 
Polskiego. W mieście zachowały się kopie dokumentów wystawionych przez króla polskiego Władysława IV, 
potwierdzone później przez Jana Kazimierza i Augusta III Sasa. Przyznawały one mieszkańcom miasta prawo 
do prowadzenia handlu, uboju bydła i wytwarzania trunków (wódek, piwa, miodu). 

W XIX w. w Połańcu nie było ogrodów, karczm, folwarków, szynków, młynów i tartaków. Wszystkie te 
obiekty, trawione systematycznie przez pożary, uległy zniszczeniu. Gorzelnie były własnością prywatną. 
Jedynym wpływem do kasy miejskiej były dochody z opłat od produkcji i sprzedaży wódki i piwa. W 1820 r. 
Połaniec liczył 1562 mieszkańców, w tym 1056 osób wyznania rzymskokatolickiego, a 506 – mojżeszowego. 
Utrzymywali się oni z rolnictwa, drobnego handlu oraz rzemiosła (krawcy, kowale, szewcy, garncarze). Miasto 
miało 207 domów, w tym tylko sześć murowanych. Ulice nie były brukowane. 

Do miasta należały pola, pastwiska i łąka, zwana radziecką. W samym mieście znajdował się kościół 
parafialny pod wezwaniem św. Marcina oraz szpital dla ubogich mieszkańców. Na jego utrzymanie stworzono 
specjalny fundusz, w wysokości 300 zł rocznie, zarządzany przez miejscowego proboszcza. Na fundusz ten 
składały się dobrowolne składki mieszkańców Połańca. 

Miasto miało prawo do organizowania 12 jarmarków w ciągu roku - na Trzech Króli, św. Agnieszkę 
(styczeń), św. Kazimierza (marzec), w pierwszy poniedziałek kwietnia, na św. Krzyż (maj), Zielone Świątki, 
po oktawie Bożego Ciała, na św. Małgorzatę (lipiec), narodzenie Matki Boskiej (wrzesień), św. Jadwigę 
(październik), św. Katarzynę (listopad), św. Łucję (grudzień). Oprócz jarmarków, w każdy poniedziałek 
odbywały się cotygodniowe targi, na których handlowano bydłem rogatym, trzodą i końmi. 

Dochody miasta w 1819 r. wynosiły 4144 zł 15 gr. Nie ma informacji o dochodach miasta w 1809 r., gdyż 
wszelkie rachunki i rejestry przesłano do Izby Obrachunkowej Księstwa Warszawskiego. Miasto w tym czasie 
prowadziło proces o naruszenie granic z właścicielami wsi Tursko Wielkie. Materiały dotyczące tej sprawy 
przejęła Prokuratoria Generalna. Opis miasta przygotował i sporządził burmistrz Połańca Antoni Widuliński. 

(Małgorzata Osiecka)

Opis zewnętrzny: Kopia, jęz. polski, 4 karty o wymiarach 475x300 mm wszyte w poszyt: Akta Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych tyczące się opisów historyczno-topograficzno-statystycznych 
miast w guberni radomskiej.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, 
sygn. 2164, k. 145.

http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=145845" \t "new
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DOBRA  KLUCZA  POŁANIECKIEGO  W  EKONOMII  OSIEK

16 VIII 1830, Połaniec
Ogólny wykaz intraty i szacunku dóbr Klucza Połanieckiego w ekonomii Osiek w powiecie staszowskim 

w obwodzie i województwie sandomierskim z 1830 r. Wykaz został sporządzony w związku z planowaną 
sprzedażą części dóbr narodowych. Zestawienie zawiera dokładne przedstawienie wszystkich dochodów oraz 
rozkład szacunku. Sprzedaż wstrzymano w 1834 r.

Komentarz: Dobra klucza połanieckiego wchodziły w skład ekonomii Osiek i były dobrami rządowymi 
(narodowymi). Dobra narodowe stanowiły ok. 20% użytków rolnych Królestwa Polskiego. Były przeważnie 
dzierżawione z całymi folwarkami wraz z pańszczyzną. Wydany 19/31 VIII 1828 r. dekret upoważniał Komisję 
Rządową Przychodu i Skarbu do wystawienia części dóbr narodowych na sprzedaż przez publiczną licytację 
lub z wolnej ręki. Sprzedaż dóbr narodowych spowodowana była zmianą formy ich eksploatacji. Dobra 
narodowe były sprzedawane wraz z pańszczyzną, która po przeliczeniu na pieniądze przewyższała kilkakrotnie 
szacunek samej ziemi. Po upadku powstania listopadowego wstrzymano sprzedaż dóbr narodowych. 

W związku z dekretem wydanym w 1828 r. również dobra połanieckie wystawiono na sprzedaż. W skład 
dóbr rządowych Połaniec ekonomii Osiek wchodziły wsie Brzozowa i Zdzieci oraz folwarki Połaniec i Zdzieci. 
Komisja Województwa Sandomierskiego przesłała do Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu dokumenty 
potrzebne do sprzedaży dóbr rządowych Połaniec. Były to:1) tabelaryczny wykaz źródeł dochodu i rezultat 
oszacowania dóbr Połaniec, 2) ogólny wykaz intraty i szacunku tychże dóbr. Wykaz intrat i szacunek dóbr 
Połaniec składa się z 8 kolumn. W pierwszej wymieniony jest obszar, jaki dobra te zajmowały. Ogólna 
powierzchnia dóbr tych wynosiła 45 włók (1 włóka = 16,7 ha) 24 morgi (1 morga = 0,56 ha) 194 pręty 
(1 pręt = 0,009 ha). W drugiej kolumnie wymieniono źródła intraty i szacunku. Jako pierwsze wymienione 
są dochody stałe ze wsi Zdzieci i Brzozowa, które wynoszą 1588,26zł, dochodów niestałych nie stwierdzono, 
dochody dzierżawione z użytków gruntowych folwarku Zdzieci i Połaniec oraz z propinacji we wsiach Zdzieci 
i Brzozowa. Ogólny dochód z dóbr Połaniec wyniósł 4075,2 zł. Dochód ten został pomniejszony o „ofiarę 24 
grosza” i wyniósł 3392,29 zł. W sumie wartość kapitalna dóbr wyniosła 67859,10 zł. W kolejnej kolumnie 
przedstawiono dokładny rozkład szacunku. 

Ogólnie dobra wyceniono na 24430 złotych. Przyszły nabywca dóbr oprócz wymienionej wyżej kwoty, 
„dodatkowo obciążony będzie [...] ofiarą 24 grosza nowo ustanowioną prócz innych podatków i ciężarów 
dzisiejszych 682 zł 3 gr.; przyjąć pożyczkę zaciągniętą na 23 lata, od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
w sumie 32700 zł; opłacać Skarbowi podatek roczny w wysokości 1/3 wartości w kwocie 1042 zł 14 gr.; 
zwrócić Skarbowi koszta pomiaru wynoszące 208 zł 4gr.; a przystępując do licytacji złożyć na vadium 
w listach zastawnych lub srebrze 3392 zł 29 gr.” 

(Anna Jankowska)

Opis zewnętrzny: Oryginał, rękopis, jęz. polski.

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, sygn. 1004, k. 6-7.
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MOST  NA  RZECE  CZARNEJ  W  POŁAŃCU

20 V 1833/24 VI 1833/8 VIII 1833, Radom, Warszawa 
Dokumenty z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych dotyczące remontu mostu na rzece Czarnej

 w Połańcu, który przeprowadzany był w latach 30. XIX w. W dokumencie z 20 V 1833 r. zawierają informacje 
na temat wyznaczenia kolejnego wykonawcy naprawy mostu i związanych z tym poprawek w wykazie 
kosztów. Dokument z 24 VI 1833 r. zawiera ponaglenie ze strony Komisji Województwa Sandomierskiego 
dla Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, aby KRSW przyspieszyła decyzję w sprawie zatwierdzenia 
projektu naprawy mostu w Połańcu. Ponaglenie było spowodowane napomnieniami wobec władz miejskich 
ze strony dowódców stacjonujących w pobliżu Połańca wojsk carskich, którzy żądali, aby most został szybko 
naprawiony. Następny dokument to brudnopis pisma KRSW do Komisji Województwa Sandomierskiego 
zatwierdzającego wykaz kosztów na remont mostu na rzece Czarnej i na wystawienie mostku nad Brodkiem, 
oraz zawierającego prośbę o uzupełnienie dokumentacji projektu. 

Komentarz: W aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych z pierwszej połowy XIX w. dotyczących 
miasta Połańca można znaleźć wiele informacji na temat budowanych lub remontowanych w tym czasie 
obiektów wchodzących w skład infrastruktury komunikacyjnej tego miasta i pobliskich terenów. KRSW 
kierowała administracją Królestwa Polskiego (w tym od 1826 r. sprawami miast) za pośrednictwem komisji 
wojewódzkich (później rządów gubernialnych) oraz komisarzy obwodów (później naczelników powiatów). 
Wszelkie projekty budowlane i remontowe, w każdym mieście i każdej gminie Królestwa Polskiego, musiały 
uzyskać aprobatę KRSW. Źródłem informacji na ten temat są akta KRSW dotyczące Połańca. Z akt tych wynika, 
że projekt i dokumentacja, np. remontu mostu, budowy młyna czy innych przedsięwzięć budowlanych 
w Połańcu, musiały być zaopiniowane przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych. Przy tych urzędach 
działali inżynierowie i inni specjaliści, którzy mogli przygotować projekt lub ocenić możliwość jego realizacji. 
Przedmiotem rozważań będą wybrane dokumenty związane ze sprawą napraw mostu na rzece Czarnej 
w Połańcu w latach 30. XIX w. 

Połaniec to osada wzmiankowana już w 1191 r., położona nad rzeczką Czarną, lewym dopływem Wisły. 
Przez Połaniec, jako gród kasztelański i osadę targową, w pobliżu brzegu Wisły, przebiegał trakt ze Śląska 
- Krakowa na Sandomierz - Ruś, z odgałęzieniem na Pilzno – Żmigród – Węgry. Ponieważ most na rzece 
Czarnej był ważną przeprawą należącą do tego szlaku i miał duże znaczenie dla sprawnej komunikacji 
i transportu, zawsze starano się, aby był w dobrym stanie. Dokument Zygmunta I Starego z 1546 r.  Polanecen 
[sibus civibus] ibidem exactio pontalis donatur (Nadanie mieszczanom Połańca podatku mostowego 
z tamtejszego mostu, Metryka Koronna 71, k. 123-124), dowodzi, że już wówczas sprawa utrzymania mostu 
w Połańcu miała duże znaczenie dla miasta. 

Z dokumentów KRSW wynika, że również w XIX w. drewniany most na rzece Czarnej w Połańcu był ważną 
i często uczęszczaną przeprawą, przez co szybko ulegał zniszczeniu i musiał być wielokrotnie naprawiany. 
Most w Połańcu był ważną częścią infrastruktury komunikacyjnej miasta i pobliskich terenów, m.in. służył do 
przemarszu wojsk, stacjonujących na tym terenie. W 1833 r. w Połańcu stacjonował batalion Symbirskiego 
Pułku Strzelców. Przybywający na wizytację wyżsi oficerowie i generałowie armii carskiej, gdy most był 
uszkodzony, napominali administrację lokalną, aby podjęła się jego naprawy. Na podstawie akt KRSW 
można stwierdzić, że w pierwszej połowie XIX w. mosty w Połańcu naprawiano i remontowano wielokrotnie. 
Z dokumentu, wystawionego 25 I 1834 r., potwierdzającego naprawę mostu, wynika, że wykonawca 
remontu: „1. ukończył mostek nad Brodkiem przed wielkim mostem na rzece Czarnej stojącym, szerokość 
10 łokci (1 łokieć = 0,5 m.), wysokość 12 łokci, wysokości nad dno wody 3 1⁄2 łokcia, 2. do mostu wielkiego 
ukończył ściany i bulwarki w końcach tego mostu, 3. dopełnił poręcze na całym moście, 4. dodał 5 jarzm 
i 14 pali pod most wielki, 5. przywieziono materiał do ukończenia zupełnego mostu, bulwarków i kobylyc 
zasłaniających most od kry, który jest przysposobiony” (KRSW, sygn. 2704, s. 137). Dokumenty nadsyłane 
przez komisję wojewódzką wskazują, że już ok. 1835 r. podjęto przygotowania do naprawy następnych 
mostów w Połańcu. KRSW w dokumencie z 25 III/6 IV 1836 r. zatwierdza projekt związany z naprawą 
i budową mostów, założenia projektu: „1. wybudowanie mostu przy trakcie wiodącym do Pacanowa 
w obrębie miasta Połańca, 2. reperacja czterech mostów na trakcie do miast Osieka i Staszowa, 3. restauracja 
mostu w rynku miasta Połańca” (KRSW, sygn. 2704, s. 259-260). 

Tymczasem w l. 1839-1841 przeprowadzono następną naprawę mostu na rzece Czarnej w Połańcu, cała 
korespondencja urzędowa dotycząca tego przedsięwzięcia znajduje się w aktach pt. „Dieło prawitielstwiennoj 
kommissii wnutriennych i duchownych dieł i narodnago proswieszczenija o postrojkie mosta w g[orodie] 
Połaniec” [„Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego dotyczące 
budowy mostu w mieście Połańcu”] (KRSW, sygn. 2704, s. 461-487). Utrzymanie w dobrym stanie 
drewnianego mostu w tym czasie nie było łatwe, a jego uszkodzenia powodowały liczne utrudnienia na 
drodze. W jednym z dokumentów można znaleźć informację, że z powodu uszkodzenia Komisarz obwodu 
sandomierskiego dla bezpieczeństwa przejeżdżających zamknął most i następnie zarządził przejazd przez 
rzekę, który jednak nie był trwały. 
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Z kolei z dokumentu Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Sandomierskiego z 2/14 XI 
1840 r. wynika, że „burmistrz miasta chcąc uniknąć wypadku wystawił przy moście straż, która powinna 
przestrzegać przejeżdżających do wolnego przeprowadzania powozów i koni, ponadto inżynier obwodowy 
zarządził tymczasową reperację mostu, za pieniądze z Kasy miasta, aby nie zawalił się most” (KRSW, sygn. 
2704, s. 475-476).

Dokumenty w aktach KRSW są ciekawe, pozwalają prześledzić procedurę urzędową związaną z działaniami 
budowlanymi i remontowymi w pierwszej połowie XIX w., a także poznać wszelkie wymogi administracyjne, 
które należało wypełnić w czasie realizacji projektu. Podczas przygotowań do remontu mostu najpierw 
przeprowadzano tzw. licytację, tzn. przetarg, na którym wyłaniano wykonawcę projektu; przetarg wygrywał 
zwykle ten, który proponował najmniejsze koszty. Następnie zawierano kontrakt z tzw. entreprenerem, czyli 
wykonawcą przedsięwzięcia. Ponieważ naprawy mostu w Połańcu w pierwszej połowie XIX w. podejmowano 
się wielokrotnie, w aktach wymienionych jest kilku entreprenerów; byli to: Neymark, Dominik Maciejewski, 
Wierzbicki, dziedzic dóbr Ossala, Rupniewski, dziedzic dóbr Ruszczy Dolnej. Następnie wykonywany był tzw. 
anszlag tzn. wykaz kosztów, którego autorem był budowniczy obwodu. Takich wykazów kosztów powstało 
kilka, ich autorami byli następujący budowniczowie obwodu sandomierskiego: Feliks Popławski, Welinowicz, 
Wincenty Jarocki oraz inżynier obwodu sandomierskiego Tomasz Wartałowski. Po zakończeniu naprawy 
mostu przedstawiano protokół rewizyjno-odbiorczy, podsumowujący koszty przedsięwzięcia. Wszystkie 
wymienione dokumenty wysyłano do KRSW za pośrednictwem komisji wojewódzkiej do zatwierdzenia. 

W aktach KRSW dotyczących Połańca znajdują się głównie dokumenty, które wpłynęły z Wydziału 
Administracyjnego Komisji Województwa Sandomierskiego z siedzibą w Radomiu (później przemianowanej 
na Rząd Gubernialny Sandomierski), dużą część akt stanowią także brudnopisy dokumentów wystawianych 
w Wydziale Administracyjnym KRSW. Ponadto w aktach KRSW dotyczących naprawy mostu można znaleźć 
dokumenty Urzędu Municypalnego miasta Połańca oraz Rady Ogólnej Budowniczej i Biura Kontroli
 i Rachunkowości wchodzących w skład KRSW z siedzibą w Warszawie. Zadaniem KRSW było sprawdzenie 
i ewentualne zatwierdzenie projektu naprawy mostu i wszelkiej dokumentacji z tym związanej, którą 
przesyłała komisja wojewódzka. Wszystkie dokumenty, przechodząc przez poszczególne oddziały KRSW, 
były opiniowane i następnie zwracane do komisji wojewódzkiej. W skład dokumentacji naprawy mostu, 
wpływającej za pośrednictwem komisji wojewódzkiej do KRSW, wchodziły: protokół z odbytego przetargu na 
realizację remontu (tzw. licytacji), kontrakt z wykonawcą remontu (tzw. kontrakt entrepryzy), wykaz kosztów 
remontu (tzw. anszlag), protokoły sporządzane w Połańcu przez uczestników naprawy i protokół rewizyjno-
odbiorczy sporządzany po zakończeniu przedsięwzięcia. Ponadto do KRSW wpływały także dokumenty
 z informacjami na temat: przebiegu przetargu na wykonanie remontu lub budowy, stanu robót, działań 
wykonawcy naprawy mostu i wszelkie poprawki wykazów kosztów lub kolejne ich wersje powstające
 ze względu na zmieniającą się sytuację i stan mostu. Na podstawie akt KRSW można poznać także procedurę 
podejmowania decyzji w sprawie naprawy mostu czy innych przedsięwzięć w obrębie tej instytucji. 

W aktach zachowała się korespondencja pomiędzy oddziałami KRSW tzn. Radą Ogólną Budowniczą, 
Biurem Kontroli i Rachunkowości oraz Wydziałem Administracyjnym. Wymienione wydziały sprawdzały, 
opiniowały i zatwierdzały dokumentację naprawy mostu, natomiast Wydział Administracyjny, dodatkowo 
korespondował z Wydziałem Administracyjnym komisji wojewódzkiej w tej sprawie. Z brudnopisowych 
adnotacji na dokumentach wynika, że Wydział Administracji KRSW kierował wymienioną dokumentację, 
a zwłaszcza wykaz kosztów, do Rady Ogólnej Budowniczej, następnie do Biura Kontroli i Rachuby, które 
rewidowały i sprawdzały projekt. Przykładem pouczenia ze strony Biura Kontroli i Rachunkowości jest 
dokument z 10/22 XI 1838 r. (KRSW, sygn. 2704, s. 292), gdzie stwierdza się, że drzewo na reperację mostu 
zakupione w leśnictwie Łagów byłoby tańsze, niż zakupione w Połańcu. Innym przykładem jest dokument 
Rady Ogólnej Budowniczej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych z 18/30 VI 1840 r. (KRSW, sygn. 2704,
s. 481-482), w którym żąda się wyjaśnień od Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, dlaczego znów 
dokonuje się naprawy mostu, skoro był remontowany w 1834 r. i wówczas wykonany podkład miał wystarczyć 
na 8-10 lat użytkowania. 

Akta KRSW są cennym źródłem do studiów nad historią prawa, administracji centralnej i samorządowej 
w XIX w. w Królestwie Polskim. Akta te stanowią też ważne źródło informacji na temat dziewiętnastowiecznych 
dziejów tego miasta i przyczyny upadku jego znaczenia. 

(Konrad Kostka)

Opis zewnętrzny: Oryginały, kopie, rękopis, jęz. polski, na kartach papierowych o wymiarach 19x32 cm, 
w poszycie pt. „Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych tyczące się miasta Połańca w województwie 
sandomierskim”, poszyt zawiera 629 s.

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, 
nr 2704, s. 59-64, 65-66, 69-72.
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REJESTR  POMIAROWY  DONACJI  OSIEK

1839, Połaniec
Rejestr pomiarowy donacji Osiek sporządzony w 1839 r. w związku z przejęciem tychże dóbr przez gen. 

Bazylego Pogodina.
Komentarz: W wyniku III rozbioru Polski Połaniec dostaje się pod zabór austriackim. Od 1809 r. miasto 

znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego a od 1815 r. w granicach Królestwa Polskiego, jako miasto 
pograniczne. W 1869 r. na mocy ukazu carskiego, Połaniec utracił prawa miejskie. Podzielił tym samym los 
wielu polskich miasteczek. Od roku 1867 znajdował się w guberni radomskiej, powiecie sandomierskim 
i pozostał w nim aż do roku 1914.

Klęska powstania listopadowego spowodowała wiele zniszczeń w kraju i prześladowań ze strony caratu. 
Dotknęły one uczestników powstania i zapoczątkowały likwidację odrębności Królestwa. Jednym ze środków 
walki ze środowiskiem polskim, były konfiskaty majątków osób, które brały udział w powstaniu i nadawanie 
tych dóbr zasłużonym wojskowym dla ugruntowania elementu rosyjskiego.

W październiku 1835 r. car Mikołaj I, nadał dobra Osiek z należącymi do nich folwarkami, wsiami i innymi 
użytkami, generałowi Bazylemu Pogodinowi. „Doprowadzając do skutku wole Najjaśniejszego Cesarza 
i Króla przez dekret z 4/16 października 1835 r. nadając wiecznemi czasy na dziedzictwo Jaśnie Wielmożnemu 
generał intendentowi czynnej armii 4 klasy Bazylemu Pogodinowi dobra Osiek w powiecie staszowskim }
w obwodzie i guberni Sandomierskiej położonych”. Sam Połaniec był wyłączony z donacji, natomiast klucz 
Połaniecki ze Zdzieciami i Brzozową oraz folwarkiem Połaniec weszły w 1836 r. w skład majoratu Pogodina. 
W latach 60-tych XIX w. dobra Osiek przeszły jako spadek w ręce Aleksandry z Pogodinów Pietrowej.

Rejestr pomiarowy donacji Osiek został sporządzony w 1839 r. w związku z przejęciem tychże dóbr przez 
gen. Bazylego Pogodina. Rejestr stanowił załącznik do 13-arkuszowej mapy, która nie zachowała do naszych 
czasów. Roczny dochód z donacji wynosił 10000 złp. W skład donacji wchodziły wsie: Osieczka, Pliskowola, 
Suchowola, Bukowa i Zdzieci; folwarki: Osieczka, Bukowa, Wiązownica, Strzegom, Połaniec i Zdzieci oraz 
lasy: część straży Wiązownica Leśnictwa Łagów. Powierzchnia dóbr stanowiących stała donacja wynosiła 
491 włóki 257 prętów miary nowopolskiej, „nie licząc w granicach donacji będących gruntów duchownych, 
szpitalnych, miejskich i obcych łącznie mórg 1049 (1 morga = 0,56 ha), prętów 160 (1 pręt = 0,009 ha)”. 

Rejestr miał za zadanie dokładne i szczegółowe zaprezentowanie gruntów, które wchodziły w skład 
donacji. Dowiadujemy się z niego o położeniu, podziałach i nazewnictwie gruntów, o ich powierzchni jak 
również o ich przeznaczeniu. Wiemy ile było gruntów ornych a ile nieużytków. Ile z nich przeznaczonych było 
na ogrody z podziałem na ogrody warzywne i owocowe.

Folwark Połaniec liczył powierzchni ogółem 268 mórg 66 pręty. Młyn, który znajdował się na terenie 
folwarku ujęty jest osobno i zajmował powierzchnię 4 mórg i 119 prętów. 

(Anna Jankowska)

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. polski.

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, sygn. 945, k. 27-28.

http://www.polska.pl/miasta/slowniczek/index.htm?id=149114" \t "new


- 32 - - 33 -

PROBOSTWO  W  POŁAŃCU

1859, Połaniec
Inwentarz majątku probostwa połanieckiego sporządzony przy okazji oddania go w dzierżawę 

WP. Gadomskim.
Komentarz: Inwentarz majątku kościoła podpisany przez ks. Choroszyńskiego, Tomasza Gadomskiego, 

Lucynę z Szyszkowskich Gadomską oraz świadków Wojciecha Lewandowskiego i Ignacego Wróblewskiego 
jest załącznikiem do sprawy przejęcie na rzecz skarbu państwa majątku probostwa w Połańcu. 

Stało się to na mocy najwyższego ukazu z dnia 14/26 grudnia 1865 roku dot. „Urządzenia duchowieństwa 
świeckiego rzymsko-katolickiego w Królestwie Polskim”. Przepisy te, deklarowane jako wydane w trosce
 o „ulepszenie bytu proboszczów uboższych parafii”, w rzeczywistości były częścią represji, jakie uderzyły
 w społeczeństwo polskie po powstaniu styczniowym. Na ich podstawie na rzecz skarbu państwa przechodził 
cały majątek duchowieństwa rzymsko-katolickiego: ziemia, nieruchomości, pieniądze. W zamian duchownym 
świeckim wyznaczono stałe pensje wypłacane przez państwo. 

Zajęcia dokonał urzędnik skarbowy Świrski, który w raporcie przesłanym Naczelnikowi Powiatu 
Sandomierskiego stwierdził, iż „zobowiązał p. Tomasza Gadomskiego dzierżawcę folwarku Mąki należącego 
do uposażenia Połanieckiego Beneficyenta aby raty dzierżawne w stosunku rocznym rs. [rubli] 150 
poczynając od dnia 20 grudnia/1 stycznia 1865/1866 już nie proboszczowi, ale wprost do kasy Powiatu 
Sandomierskiego opłacał”. 

Folwark Mąki będący uposażeniem proboszcza połanieckiego dzierżawiony był przez małżonków 
Gadomskich na mocy kontraktu z dnia 8/20 grudnia 1864 roku, zawartego z księdzem Piotrem Choroszyńskim, 
zatwierdzonego przez konsystorza Generalnego Sandomierskiego. Na mocy tego kontraktu mieli oni 
dzierżawić dobra probostwa połanieckiego przez sześć lat, a następnie, jeśli zadość uczynią warunkom 
dzierżawy, przez kolejnych sześć lat do 1877 roku. W momencie przejęcia majątku parafii Połaniec na 
rzecz skarbu państwa, opierając się na tych ustaleniach, zwrócili się oni z pismem do Rządu Gubernialnego 
Radomskiego z prośbą o utrzymanie w mocy kontraktu dzierżawnego, bądź też o zwrot nakładów przez nich 
poniesionych na „zakupienie inwentarzy żywych i martwych, których w zupełności żadnych proboszcz nam 
nie dał, w budowle niedawno spalone i przez nas wybudowane, w przysposobienie materyałów w różne 
malioracye dla zapewnienia intraty w przyszłych latach osiągnąć się mającej”. 

Wydział Skarbowy Sekcja Dóbr i Lasów Państwowych Rządu Gubernialnego radomskiego nie przychylił 
się do prośby małżonków Gadomskich. Udzielając odpowiedzi powołał się na opinię radcy prawnego, 
stwierdzającego, iż kontrakt dzierżawny nie został zatwierdzony przez Radę Administracyjną Królestwa 
i jako taki nie obowiązuje Rządu Gubernialnego Radomskiego. Dotychczasowym dzierżawcom pozostawiono 
możliwość ubiegania się o dalszą dzierżawę w drodze licytacji publicznej. 

(Małgorzata Comber)

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. polski, papier, k. 4.

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, sygn. 8915, k. 49-52. 
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WYBÓR  RABINA  OKRĘGU  BOŻNICZEGO  POŁANIEC

30 IX 1862, Połaniec 
Protokół stwierdzający, iż w Magistracie miasta Połańca stawili się „Starozakonni Dozorcy Bożniczni 

i parafianie Okręgu Połaniec i jednomyślnie oświadczyli życzenie, aby starozakonny Simcha Salomon Spira 
nadal obowiązki rabina spełniał”. 

Komentarz: 13 stycznia 1862 r. zmarł rabin gminy żydowskiej w Połańcu Szlama Spira. Procedura 
wyboru nowego rabina połanieckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzorowana była przez 
magistrat miasta Połańca. Przesyłał on zgromadzone przez siebie dokumenty do zatwierdzenia przez 
Rząd Gubernialny Radomski. Wśród tych dokumentów jest widoczny wyżej Protokół spisany w magistracie 
m. Połańca potwierdzający wolę członków gminy żydowskiej co do wyboru nowego rabina.

Kandydatem na to stanowisko był syn poprzedniego rabina. We własnoręcznie podpisanym życiorysie 
Simcha Salomon Spira stwierdza: 

„Urodziłem się dnia trzeciego lutego tysiąc osiemset trzydziestego drugiego roku z ojca Szlamy i matki 
Chany małżonków Spirów w Galicji Austryackiej w mieście Tarnobrzegu Cyrkule Rzeszowskim. Odebrałem 
wychowanie w domu Rodziców. Nauki zaś pobierałem od ojca mojego Szlamy Spira któren od lat przeszło 
dwudziestu sprawował obowiązki Rabina Okręgu Połaniec - a w ostatnich latach kiedy ojciec mój dotknięty 
był choroba z godnie z wolą jego i parafian wyręczałem go w tych obowiązkach. Po śmierci zaś ojca mojego 
w dniu 13 stycznia 1862 r. nastąpionej, uproszony zostałem do przyjęcia zastępstwa Rabina Okręgu Połaniec, 
które to obowiązki przyjąwszy po dziś dzień spełniam. W Połańcu dnia 18/30 września 1862 r.”

Załącznikami są także świadectwa rabinów innych okręgów bóżnicznych, potwierdzających kompetencje 
kandydata. Wśród nich, zwraca uwagę świadectwo rabina m. Pacanowa, stwierdzającego, że Szymcha 
Spira uczył się u niego i „od lat trzech potrafił w czasie nieobecności mojej odprawiać obrządki religijne 
w najdokładniejszym sposobie”.

Wśród dokumentów odnajdujemy również pismo Sądu Policji Poprawczej Wydziału Sandomierskiego 
stwierdzające niekaralność kandydata na rabina, potwierdzenie jego nauki w szkole elementarnej, 
informacja magistratu o złożeniu przez niego przysięgi „na wierność i poddaństwo Najjaśniejszemu Panu 
Cesarzowi Aleksandrowi II” oraz deklarację zrzeczenia się tajnych towarzystw.

W odpowiedzi Wydział Administracyjny Sekcja Wyznań i Oświecenia Publicznego Rządu Gubernialnego 
radomskie postanawia udzielić Simsze Spirze konssensu na rabina w Okręgu Bożnicznym Połaniec 
„z zastrzeżeniem należytego wykonywania obowiązków”. 

(Małgorzata Comber)

Opis zewnętrzny: Oryginał, jęz. polski, papier, s. 4.

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Radomiu, Rząd Gubernialny Radomski II, 
sygn. 4363, k. 633-636.
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STATYSTYKA  MIASTA  POŁAŃCA  1864-1865

21 XI/3 XII 1864 i 29 III/10 IV 1865
Władze miasta Połańca sporządzają na reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych wykaz statystyczny 

dotyczący praw i obowiązków gruntowych jego mieszkańców wraz z tabelą zawierającą wiadomości ogólne 
o mieście i jego mieszkańcach.

Komentarz: Po klęsce powstania kościuszkowskiego, w wyniku trzeciego rozbioru Polski, Połaniec znalazł 
się w zaborze austriackim. W 1805 r. Austriacy wywieźli z miasta wszelkie dokumenty i przywileje świadczące 
o bogatej przeszłości miasta. W 1809 r., w wyniku zwycięskiej ofensywy wojsk polskich w Galicji i przyłączenia 
nowych ziem do Księstwa Warszawskiego Połaniec znalazł się w jego granicach (departament radomski), 
a po kongresie wiedeńskim 1815 r. w Królestwie Polskim jako miasto pograniczne w obwodzie sandomierskim, 
powiecie staszowskim województwa sandomierskiego (od 1837 r. guberni sandomierskiej). W 1844 r. gubernię 
sandomierską połączono z kielecką, tworząc gubernię radomską. W okresie konstytucyjnym Królestwa 
Połaniec był miastem narodowym, później zwanym rządowym. W 1820 r. miasto liczyło 1562 mieszkańców 
i 207 domów (w tym 6 murowanych). Sporządzono wówczas opis historyczno-topograficzny miasta. Ponad 
40 lat później magistrat miasta, w odpowiedzi reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych z 29 III/10 IV 
1864 r. opracował wykaz statystyczny dotyczący praw i obowiązków gruntowych Połańca i jego mieszkańców. 
Właścicielem miasta czyli tzw. dominium głównym był rząd. Dominia cząstkowe stanowiły: Kasa Miejska, 
plebania, szpital, dozór bóżniczy, cech tkacki, cech kowalski i cech szewski. Na przełomie lat 1864/1865 
Połaniec zajmował powierzchnię 2094 mórg (pod miastem – 54, pastwiska i łąki – 330, grunty rolne i ogrody 
- 1610, nieużytki - 100). Żyło tu 1989 mieszkańców; w tym 1156 Polaków i 833 Żydów. W mieście było 14 
domów murowanych oraz 236 drewnianych (2 z nich należały do miasta, 13 stanowiło własność instytutową 
[niebędącą w posiadaniu miasta, a zakładów tu się mieszczących], 161 należało do Polaków, 74 do Żydów). 
Miastem rządził burmistrz wraz z urzędnikiem pomocniczym. Wysokość ich płacy wynosiła 320 rubli srebrem. 
Z innych źródeł wiadomo, że było również dwóch policjantów z pensją 90 rubli rocznie i dwóch stróżów 
z pensją 60 rubli rocznie. Ogólny dochód Kasy Ekonomicznej w 1865 r. wynosił 1320 rubli srebrem oraz 
22 i 1⁄2 kopiejki. Rolnictwem zajmowało się 201 rodzin, wyłącznie Polaków (łącznie 677 osób). W wykazie 
znalazło się stwierdzenie, że „mieszkańcy posiadają osady od niepamiętnych czasów, na prawach zupełnej 
własności; dokumentów nie posiadają żadnych, gdyż te przez b. rząd austriacki zabrane zostały – z tych 
powodów w hipotece objawione nie zostały”. 

Pomiędzy mieszkańcami nie odnotowano żadnych sporów o użytkowane grunty; miasto prowadziło 
natomiast spór z sąsiednimi dobrami Tursko i Ruszcza wraz z wsią donacyjną Brzozowa o zabór pastwisk
 i gruntów. O sporze tym wspominano już w opisie miasta z roku 1820. Sprawą zajmowała się Prokuratoria 
Królestwa Polskiego, jednakże do 1863 r. była ona nierozstrzygnięta. 

W mieście odbywał się jeden targ tygodniowo i sześć jarmarków na rok. Przebiegały tędy trzy niebite 
trakty komunikacyjne oraz cztery drogi boczne. Trakt wodny stanowiła rzeka Czarna. Podatek mostowy, na 
mocy postanowienia Rady Administracyjnej z 31 VIII/12 IX 1847 r., pobierany był od osób „w interesach 
przybywających” i od mieszkańców zajmujących się handlem i wynosił 133 ruble 45 kopiejek. Ponadto 
mieszkańcy Połańca opłacali na rzecz Kasy Miejskiej czynsz z tytułu wydzierżawionych od tejże kasy gruntów 
w wysokości 18 rubli 75 kopiejek. Wnosili także opłatę dla szpitala św. Ducha za place posiadane na 
zasadzie emfiteuzy (71 i 1⁄2 kopiejki), a tzw. osadnicy „na jurydyce plebańskiej osiedli” – opłatę dla proboszcza 
(74 ruble 84 kopiejki). Ponadto do kasy powiatu sandomierskiego „mieszkańcy starozakonni” odprowadzali 
czynsz placowy w wysokości 12 rubli na mocy przywileju Władysława IV. Obowiązywały także opłaty gminne: 
tzw. podatek kanonowy „od handlu, profesji i zarobków” i konsensowy, składka na utrzymanie szkoły 
elementarnej i składka kwaterunkowa. Mieszkańcy płacili również dziesięcinę proboszczowi połanieckiemu 
i Kapitule Krakowskiej. Obowiązkowe były podatki rządowe: podymne z szarwarkiem, kontyngens 
liwerunkowy, ofiarę, składkę transportową z rekrutową oraz składkę ogniową od zabudowań. W 1863 r. 
opłaty te wyniosły ogółem: 1557 rubli 41 i 1⁄2 kopiejki. Prawo propinacji należało do kasy miejskiej, a dochód 
z propinacji był wydzierżawiany.

Ustawa rosyjska z 31 XII 1866 r. wprowadziła całkowitą unifikację ustroju politycznego i administracyjnego 
Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim. Zmieniono nazwę ziem polskich na „Priwislinskij Kraj”. W 1869 
r. Połaniec, podobnie jak wiele innych miast, utracił prawa miejskie; przeniesiono tu jedynie siedzibę gminy. 
Miasto odzyskało swe prawa dopiero w 1980 r. 

(Sławomir Postek)

Opis zewnętrzny: Rękopis, jęz. polski, karty papierowe o wymiarach 358x205 mm, oraz rękopis na 
drukowanym formularzu, jęz. polski, rosyjski, karta papierowa o wymiarach 917x585 mm, stanowiące 
fragment poszytu pt. „Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchowych tyczące się miasta 
Połańca w G. Radomskiej” (s. 624–636).

Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych
i Duchownych, sygn. 2707.

http://www.polska.pl/miasta/polaniec/dokumenty/article.htm?id=149456" \t "new
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TABELE  LIKWIDACYJNE

1870, Połaniec
Tabela likwidacyjna na część miasta Połaniec znajdującego się w Radomskiej guberni, powiecie 

Sandomierskim.
Komentarz: 22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe. Komitet Centralny, który ogłosił 

się Tymczasowym Rządem Narodowym wydał dwa dekrety dotyczące uwłaszczenie wszystkich chłopów 
posiadających ziemie. Natomiast chłopi bezrolni, którzy wzięliby udział w powstaniu mieli otrzymać po 
3 morgi ziemi z dóbr narodowych. Pod wpływem dekretów powstańczych i dla odciągnięcia chłopów od 
powstania, rząd rosyjski przeprowadził uwłaszczenie w marcu 1864 r. W trakcie toczących się jeszcze walk 
powstańczych ogłoszono prawo pełnej własności wszystkich chłopów posiadających ziemie. Nadano również 
ziemie chłopom „bezrolnym” jak i innym osobom, którzy chcieliby osiąść na wsi. Grunty dla tych osób 
pochodziły z dóbr rządowych, kościelnych i majątków skonfiskowanych powstańcom.

Tabele likwidacyjne są to dokumenty stwierdzające uwłaszczenie włościan na terenie Królestwa na 
gruntach pochodzących z majątków prywatnych, majorackich i innych instytucji, które miały ziemie.

Prezentowany dokument to tabelaryczne zestawienie osób, które otrzymały ziemie na mocy ukazu 
z 19.02.(02.03) 1864 r. Na mocy tego ukazu, lecz dopiero w 1870 r., 15 mieszkańców Połańca otrzymało 
ziemie. Grunta te należały wcześnie do prywatnego właściciela, który otrzymał odszkodowanie wynoszące 
100 rubli srebrnych. Wspomniany dokument składa się z 5 kolumn. W pierwszej kolumnie podany jest 
numer działki według tabeli likwidacyjnej. W następnej wymienione są działki, które przeszły na własność 
włościan na podstawie ukazu carskiego z 19.02.(02.03.)1864 r. W kolejnej podana jest powierzchnia ziemi 
w każdej działce z podziałem na rodzaj upraw pod które są przeznaczone. Według wykazu mieszkańcy Połańca 
otrzymali tylko grunty orne liczące do 1 morgi do 9 mórg. Ogólna powierzchnia dóbr tych wynosiła 39 mórg 
(1 morga = 0,56 ha) 263 pręty (1 pręt = 0,009 ha). W czwartej kolumnie wymieniono wymiar powinności 
podlegających wynagrodzeniu od Rządu na podstawie artykułów 14-20 ukazu o Komisji Likwidacyjnej. 
W kolejnej kolumnie podane są rozmiary serwitutów, ale jak czytamy „wszyscy mieszczanie rolnicy władający 
działkami ziemi nie mają praw do serwitutów”. 

(Anna Jankowska)

Opis zewnętrzny: Oryginał, rękopis, jęz. rosyjski.

Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Radomiu, Radomski Gubernialny Urząd 
ds. Włościańskich. Tabele Radomskie, sygn. P-68.
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Przywilej Bolesława Wstydliwego 
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Przywilej Bolesława Wstydliwego
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Przywilej Bolesława Wstydliwego 
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Przywilej Bolesława Wstydliwego
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Przywilej Bolesława Wstydliwego 
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Potwierdzenie praw nadanych Połańcowi przez królów polskich
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Potwierdzenie praw nadanych Połańcowi przez królów polskich
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Okazanie łaski mieszczanom połanieckim



- 44 - - 45 -

Rada Miejska w Połańcu
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Młyn w Połańcu
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Klęski żywiołowe
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Transport soli
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Lustracja Połańca 1564 r.
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Lustracja Połańca 1564 r.
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Lustracja Połańca 1564 r.
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Lustracja Połańca 1564 r.
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Lustracja Połańca 1564 r.
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Jarmarki w Połańcu
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Uniwersał Połaniecki
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Kartografi a Połańca 1796 r.
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Folwark Połaniecki
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Kartografi a Połańca 1813 r.
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Kasa ekonomiczna Połańca
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Kasa ekonomiczna Połańca
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Statystyka miasta Połańca 1820 r.
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Statystyka miasta Połańca 1820 r.
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Statystyka miasta Połańca 1820 r.
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Statystyka miasta Połańca 1820 r.
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Statystyka miasta Połańca 1820 r.
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Statystyka miasta Połańca 1820 r.Statystyka miasta Połańca 1820 r.
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Dobra Klucza Połanieckiego
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Dobra Klucza Połanieckiego
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Dobra Klucza Połanieckiego
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Most na Czarnej
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Rejestr Pomiarowy Donacji Osiek
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Rejestr Pomiarowy Donacji Osiek
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Probostwo w Połańcu
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Probostwo w Połańcu
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Probostwo w Połańcu



- 80 - - 81 -
Probostwo w Połańcu
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Wybór Rabina
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Wybór Rabina
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Wybór Rabina
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Statystyka Połańca 1864 r.
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Statystyka Połańca 1864 r.
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