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przedmowa

W roku 2017 Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin 
i Okolic obchodziło pięciolecie, zorganizowana w tym czasie sesja 
naukowa stała się siłą rzeczy  okazją do podsumowań dotychcza-
sowych jego działań. Ukazała ona imponującą – zwłaszcza w tak 
krótkim okresie – ilość i różnorodność dokonań Stowarzyszenia. 
W ciągu zaledwie kilku lat, dzięki pracy połączonej z zaangażo-
waniem wielu ludzi, udało się w sposób bezprecedensowy posze-
rzyć stan wiedzy o jakże ciekawej przeszłości miasta.

Naturalną konsekwencją istnienia Stowarzyszenia stały się pro-
wadzone nieustannie: wykłady, sesje naukowe, warsztaty oraz wy-
jazdy. Zostawiły one swój materialny ślad w postaci wydawnictw 
książkowych, a także artykułów na łamach czasopisma, którym 
był do tej pory „Szczekociński Rocznik Historyczny”. Współpra-
ca, jaką skutecznie rozwija Stowarzyszenie z ośrodkami naukowy-
mi, wymusiła zmianę jego dotychczasowej formuły na książkową.

Oddana do rąk Państwa publikacja posiada charakter inter-
dyscyplinarny. Znajdują się w niej teksty dotyczące: biografisty-
ki, edytorstwa źródeł, historii sztuki, sfragistyki, etnografii oraz 
muzealnictwa. Wszystkie one są wynikiem odrębnych studiów, 
prowadzonych przez różnych badaczy przy użyciu metod właści-
wych dla danej dyscypliny naukowej. W rezultacie każdy z Czy-
telników z pewnością odnajdzie tam coś dla siebie.

Tematyka książki koncentruje się wokół trzech głównych 
sfer, mianowicie: społeczeństwa, przedmiotów oraz wizerunków. 
W pierwszej z nich znajdują się dwa artykuły. Pierwszy, autor-
stwa Andrzeja Orlińskiego, opisuje postać Grzegorza Orlińskie-
go, burmistrza Szczekocin z końca XVIII wieku. Drugi, napisany 
przez Andrzeja Żaka, zawiera popularnonaukowy zarys dziejów 
wsi Bonowice i Grabiec, a także edycję źródłową spisu mieszkań-
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ców tych wsi z roku 1791. Kolejna sfera zainteresowania badaczy 
dotyczy przedmiotów wiążących się z dziejami miasta. Grzegorz 
Dudała podjął w niej tematykę kapliczek szczekocińskich. Lech 
Frączek omówił pieczęcie władz miejskich z okresu rozbiorowe-
go, natomiast Janina Skotnicka poświęciła swój tekst ośrodkowi 
garncarskiemu w Szczekocinach. Trzecia część publikacji obejmu-
je obszar, który zawsze budzi u regionalistów szczególne zaintere-
sowanie. Są nim wizerunki powstałe w przeszłości, a konkretniej 
stare zdjęcia. Ich analizy podjął się Paweł Grzesik opisujący jakże 
ważny dla szczekocinian album fotograficzny wykonany przez 
Bronisława Wilkoszewskiego.

Autorzy mają nadzieję, że książka zostanie życzliwie przyjęta, 
a jej różnorodna tematyka skłoni Czytelników do konstruktyw-
nej dyskusji, współpracy, bądź też do podjęcia własnych badań 
nad dziejami Szczekocin i okolic.

Lech Frączek
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SpołeczeńStwo

Andrzej Orliński
Grzegorz Orliński – ławnik i burmistrz Szczekocin 
w II połowie XVIII wieku. Studium genealogiczne

wStęp

W niniejszym artykule przedstawiono sylwetkę jednej z nietu-
zinkowych postaci z dziejów miasta Szczekociny. To żyjący w dru-
giej połowie XVIII wieku Grzegorz Orliński, przedstawiciel rodzi-
ny, której udokumentowana obecność w Szczekocinach liczy sobie 
już ponad 400 lat. Zaprezentowane wyniki badań koncentrują 
się przede wszystkim na zagadnieniach genealogicznych i dotyczą 
najbliższej rodziny Grzegorza. Oprócz tego, wykorzystując dość 
skromną liczbę zachowanych źródeł, starano się podjąć wątki do-
tyczące działalności Grzegorza Orlińskiego we władzach miejskich, 
a także opisać ówczesne społeczeństwo. Nie brakuje również in-
formacji o samym organizmie miejskim, składającym się w końcu 
XVIII stulecia ze Szczekocin, Nawsia i Przedmieścia – Zarzecza.

Wykorzystany w artykule materiał źródłowy cechuje duża 
różnorodność. Jego podstawę stanowią księgi metrykalne para-
fii Szczekociny1 oraz sąsiedniej parafii Goleniowy2. Niestety, dla 
okresu pomiędzy XVI a XVIII wiekiem jest on nie tylko nie-
kompletny, ale i bardzo lapidarny. W trakcie kwerendy ustalono, 
że wiele oryginalnych zapisów metrykalnych zaginęło i duża ich 
część znana jest wyłącznie ze sporządzonych w połowie XIX wie-
ku rejestrów3.
1 Archiwum Diecezji Kieleckiej (dalej: ADK), Księgi metrykalne parafii Szcze-
kociny (dalej: KmpSz), sygn. 1–99.
2 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Akta Stanu Cywilnego para-
fii w Goleniowach (dalej: ASCpG), sygn. 1–35.
3 ADK, KmpSz, sygn. 4. Księga ta nie zawiera oryginalnych zapisów chrztów, 
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Dla odtworzenia tła historycznego opisywanego zagadnienia 
podstawowe znaczenie miały inwentarz dóbr klucza szczekociń-
skiego, sporządzony w 1777 roku4, spis ludności chrześcijańskiej 
parafii Szczekociny z roku 17915, a także akta dotyczące Urzędu 
Miasta Szczekociny z okresu 1786–17916.

Artykuł uzupełnia drzewo genealogiczne, przedstawiające 
cztery kolejne pokolenia Orlińskich, obejmujące Grzegorza, jego 
rodziców, dzieci oraz wnuki.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, któ-
rzy pomagali mi w badaniach. W pierwszej kolejności dziękuję 
dr. Lechowi Frączkowi oraz Grzegorzowi Dudale, historykom 
i genealogom, którym zawdzięczam ogromną część materiału 
źródłowego. Dziękuję mojej siostrze Janinie Lachowskiej za to, 
że z niesłychaną pasją tropiła ślady Orlińskich. Swoją cegiełkę 
dołożył też Czesław Orliński, szczekociński regionalista. Jako 
pierwszy dotarł on do wymieniających Grzegorza Orlińskiego rę-
kopisów ze zbiorów bibliotecznych Fundacji Czartoryskich.

Na koniec chciałbym podkreślić, że niniejsze studia są zapo-
wiedzią książki pt. Zarys historyczno-genealogiczny rodziny Orliń-
skich ze Szczekocin od końca XVI do połowy XX wieku opisującej 
dzieje dwóch gałęzi Orlińskich ze Szczekocin: rodu protoplasty 
Macieja oraz rodu protoplasty Marcina.

nazwiSko orlińSki

Na początek słów kilka o pochodzeniu nazwiska. Większość 
badaczy skłania się ku stwierdzeniu, że Orlińscy rozsiani dość 
licznie w kilku ośrodkach w Polsce przyjęli nazwisko od nazwy 

ślubów i pogrzebów, lecz jest wyłącznie ich rejestrem sporządzonym w 1853 r. 
na podstawie dostępnych wówczas oryginałów.
4 Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział I (dalej: ANKr I), Acta Castren-
sia Palatinatus Cracoviensis, Castrensia Cracoviensia relationes (dalej: CCr), 
sygn. 208, Mikr. nr J–11985 II, s. 1803–1839.
5 Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III (dalej: ANKr III), Akta Ko-
misji Porządkowej Wojskowo-Cywilnej Województwa Krakowskiego, (dalej: 
AKP), sygn. 49–5, s. 266–291.
6 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz), Muzeum Narodowe 
w Krakowie (dalej: MNK), Rękopisy (dalej: Rps), sygn. 9653, 162538–
162539, 162540–162541.
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miejsca, z którego się wywodzili. Wymieniane są trzy miejscowo-
ści: wielkopolska wieś Orlina, wieś Orla na Podlasiu oraz najbar-
dziej pasujące Orlińce, obecnie w granicach Ukrainy7. Wszystkie 
one są od Szczekocin bardzo odległe8.

Nazwisko Orliński jest znane w Polsce od początku XV wie-
ku. Już w 1400 roku pojawia się zapis Orlinski w księgach sądo-
wych grodzkich wielkopolskich9. Następnie jest ono odnotowane 
w latach 1496 i 1498 w dokumentach sądowych i konsystorskich 
lwowskich, gdzie wymienieni są Choyn Orlynsky i Johannes Or-
lynski10. Znacznie później, bo w roku 1651, w Krakowie działał 
Mateusz Józef Orliński, profesor Akademii Krakowskiej (Mateusz 
Józef Orlinski – In Alma Academia Cracouiensi Professore), który 
wydał książkę o życiu Jana Zamoyskiego11.

W Szczekocinach nazwisko Orliński pojawiło się w formie pi-
sanej w roku 1589. Pochodzi ono z zapisu w rejestrze ochrzczo-
nych, a wymienia rodzinę Macieja i Agnieszki Orlińskich12. 
Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że oso-
by tam wymienione to przodkowie urodzonego 148 lat później 
Grzegorza – bohatera niniejszego artykułu.

Trzeba w tym miejscu wyraźnie zasygnalizować istotny fakt, 
że do połowy XIX wieku współcześnie używana forma nazwiska 
Orliński była zapisywana w źródłach najczęściej w formie Orleń-
ski. Najprawdopodobniej przyczyną był sposób zapisu litery - e -, 
który nie różnił się w sposób istotny od zapisu litery - i -. Tym 
bardziej, iż do staranności ówczesnych zapisów możemy mieć 
wiele zastrzeżeń.
7 Korespondencja autora z genealogami, badaczami dziejów Orlińskich z To-
runia, Warszawy i Grodna.
8 Jeśli założymy, że nazwisko Orliński pochodzi od nazwy miejscowości, to 
nasuwa się wniosek, iż najprawdopodobniej przybyli oni do Szczekocin, bę-
dąc osobiście wolnymi. Tym bardziej, że w źródłach z XVIII i XIX wieku są 
oni wzmiankowani jako mieszczanie gospodarze lub rzemieślnicy różnych 
specjalności.
9 Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, Wrocław – Warszawa 
– Kraków – Gdańsk 1974–1976, Tom IV, s. 139.
10 Tamże, s. 139.
11 Biblioteka Narodowa, sygn. SD XVII.3.15112.
12 APK, ASCpG, sygn. 1, s. 1.
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Jako ciekawostkę warto dodać, że przedstawiciele rodziny Or-
lińskich byli niekiedy wymieniani w źródłach pisanych pocho-
dzących z XVIII i XIX wieku jako Rychliki. Nawet do połowy 
XX stulecia na niektórych z nich mówiono potocznie Rychliki13.

orlińScy ze Szczekocin w XViii wieku

Z ostatniej ćwierci XVIII wieku pochodzą dwa istotne 
dla szczekocińskich regionalistów oraz genealogów źródła, 
uzupełniające wiedzę o rodzinie Orlińskich. Pierwszym jest 
inwentarz dóbr klucza szczekocińskiego sporządzony w roku 
1777 na polecenie Urszuli z Morsztynów Dembińskiej, 
powstały w związku ze śmiercią jej męża Franciszka. Zawiera 
on między innymi tabelaryczne spisy użytkowników posesji 
w mieście oraz Nawsiu i Zarzeczu, które w XVIII wieku 
posiadały odrębny status, a które współcześnie są integralnymi 
częściami miasta. Zawarte w tabeli informacje podają personalia 
właściciela posesji, wraz z określeniem należnych czynszów 
i wyjątkowo wzmianki o pełnionej przez niego funkcji np. 
gajowego, burmistrza czy ławnika. Jest prawdopodobne, że 
spisu użytkowników dokonano według położenia domostw na 
terenie Szczekocin, dzięki czemu poznajemy nie tylko rodzinę 
Orlińskich, ale i jej najbliższych sąsiadów14.

Drugim istotnym źródłem jest imienny spis ludności chrześci-
jańskiej parafii Szczekociny sporządzony w 1791 roku przez księ-
dza Baltazara Kozłowskiego na polecenie Komisji Porządkowej 
Wojskowo-Cywilnej Województwa Krakowskiego15. Poniżej przy-
taczam kilka słów za dr. Lechem Frączkiem opisującym jego formę: 

Ma kształt tabeli, w której, kierując się numeracją domostw,  
ks. Baltazar Kozłowski wpisywał ich mieszkańców rozpoczynając od 
właścicieli. Dalej mamy informacje na temat stopnia ich pokrewień-
stwa, wieku i tylko sporadycznie co do uprawianego zawodu16.

13 Problem ten zostanie szczegółowo omówiony w planowanej publikacji doty-
czącej historii rodziny Orlińskich.
14 ANKr I, CCr, sygn. 208, s. 1819–1825.
15 Więcej na temat spisu zob. L. Frączek, Spis ludności Szczekocin z 1791 roku, 
„Szczekociński Rocznik Historyczny”, Nr 1, Szczekociny 2013, s. 157–161.
16 Tamże, s. 159.
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Spis wymienia szczekocińskie posesje znajdujące się na te-
renie dwóch głównych obszarów określonych jako: Budynki od 
Pałacu i Miasto Samo17. O ile termin Miasto Samo wydaje się 
jasny i oznacza obszar po lewej stronie rzeki Pilicy – rynek oraz 
jego okolice, to drugi Budynki od Pałacu stanowi ciągle zagadkę. 
Nie jest do końca jasne, czy Budynki od Pałacu traktować jako 
obszar zamieszkania, czy też dosłownie, jako budynki wybudo-
wane przez właścicieli miasta dla mieszkańców. Najprawdopo-
dobniej chodzi o chałupy po prawej stronie Pilicy na obszarze 
nazywanym Zarzeczem18. W owym czasie nie podawano jeszcze 
nazw ulic. Nie wiemy nawet, czy zastosowana numeracja odnosi 
się do kolejności spisywania posesji, czy też jest to numer urzę-
dowy tzw. katastralny19.

Rodzina Orlińskich ze Szczekocin już od przełomu wieków 
XVII i XVIII dzieliła się na dwie linie – ród protoplasty Macie-
ja i ród protoplasty Marcina. Bez wątpienia mają one wspólne 
korzenie, lecz niestety materiał źródłowy nie daje nam na razie 
możliwości dokładnego ustalenia ich wzajemnych związków.

W przeciągu XVIII stulecia w Szczekocinach mieszkało jedno-
cześnie od 4 do 6 rodzin Orlińskich. Nie były duże, a ich łączna 
liczba nie przekraczała trzydziestu osób.

Nie wiemy dokładnie, ilu Orlińskich mieszkało w 1777 roku 
w Szczekocinach, bo – jak wspomniałem – tabela z każdego domu 
wymienia tylko właściciela. Wiemy natomiast, że zajmowali oni 
cztery miejskie posesje. Byli to trzej rodzeni bracia: Franciszek20, 
Grzegorz21, Wojciech22 oraz Stanisław23. Trzej pierwsi to przed-
stawiciele rodu Marcina (jego synowie), natomiast Stanisław to 
wnuk Macieja, protoplasty drugiego z rodów.
17 Tamże, s. 160.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 ANKr I, CCr, sygn. 208, s. 1824.
21 Tamże, s. 1825.
22 Tamże, s. 1822. Wojciecha Orlińskiego zapisano w tabeli osiadłości miasta 
jako Wojciecha Rychlika. Jak wykazały dalsze badania nad nazwiskiem metry-
ki chrztu i ślubu Wojciecha oraz metryki chrztu jego dzieci podają już nazwi-
sko Orlenski.
23 Podobnie jak Wojciecha także Stanisława zapisano jako Rychlika. ANKr I, 
CCr, sygn. 208, s. 1825.
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W trakcie badań udało się ustalić, że wszyscy czterej mieli 
rodziny i doczekali kolejnego spisu przeprowadzonego w roku 
179124. Oprócz nich wzmiankowane są w tym spisie jeszcze dwie 
kolejne rodziny Orlińskich. Pierwszą założył Wojciech, syn Grze-
gorza wymienionego w spisie z 1777 roku, a drugą Maciej25.

W 1791 roku prawie wszyscy Orlińscy mieszkali najpraw-
dopodobniej na terenie nazywanym w tamtym czasie Szczeko-
cińskim Przedmieściem lub zamiennie Zarzeczem, określanym 
w źródle jako Budynki od Pałacu. Wzmiankowano wówczas na-
stępujące osoby i ich rodziny:

• pod numerem 10 mieszkał Wojciech (28 lat) z żoną Salo-
meą26 i dziećmi27,

• pod numerem 29 wymieniono Macieja (40 lat) z żoną Ka-
tarzyną, dziećmi, matką oraz teściową28,

• pod numerem 56 żył Stanisław (55 lat) z żoną Marianną, 
dziećmi i teściową (stuletnią staruszką)29,

• pod numerem 59 wzmiankowany jest Grzegorz (54 lata) 
z żoną Agnieszką oraz dziećmi30,

• pod numerem 61 mieszkał Wojciech (50 lat) z żoną Ma-
rianną i dziećmi31,

• po drugiej stronie rzeki Pilicy w Szczekocinach pod nume-
rem 86 odnotowano obecność Franciszka (60 lat) z żoną 
Magdaleną. Mieszkali tam razem z córką Katarzyną i jej 
mężem Józefem Ryłkiewiczem32.

Analizując informacje o miejscu zamieszkania Orlińskich 
w 1791 roku, trzeba wziąć pod uwagę wydarzenie, jakie miało 
24 ANKr III, AKP, sygn. 49–5, s. 266–291.
25 Maciej Orliński był synem Szymona i wnukiem Macieja, protoplasty dru-
giego rodu Orlińskich. ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 106.
26 Salomea zanim wyszła za Wojciecha, była wdową po zmarłym Sebastianie 
Nowackim. ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 305.
27 ANKr III, AKP, sygn. 49–5, s. 270.
28 Tamże, s. 272.
29 Tamże, s. 275.
30 Tamże, s. 276.
31 Tamże.
32 Tamże, s. 289–290. Małżeństwo to w chwili dokonania spisu było jeszcze 
bezdzietne.
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miejsce w Szczekocinach rok wcześniej. Wiemy, że w 1790 roku 
wybuchł wielki pożar, który zniszczył połowę wszystkich miejskich 
domów33. Z uwagi na skalę zniszczeń dziedziczka miasta Urszula 
Dembińska najprawdopodobniej starała się pomóc pogorzelcom 
i to dzięki jej działaniom doszło do odbudowy miasta. Nie jest wy-
kluczone, że budując domy dla przydatnych jej rzemieślników34 
oraz zagrodników znajdujące się na prawym brzegu Pilicy, powięk-
szyła w ten sposób Zarzecze (wieś określona w inwentarzu z 1777 
roku jako Zarzyce) i przeniosła tam pogorzelców. Jest całkiem 
prawdopodobne, że byli wśród nich Orlińscy.

Bazując na danych ze spisu ludności z 1791 roku, należy 
stwierdzić, że w parafii Szczekociny mieszkało 30 osób zapisa-
nych, jako Orlińscy. Było to sześć małżeństw z osiemnaściorgiem 
dzieci. Stanowili oni 2,65% całej populacji ludności chrześcijań-
skiej liczącej 1132 osób.

GrzeGorz orlińSki

O rodzicach Grzegorza Orlińskiego wiadomo niewiele. Mar-
cin i Elżbieta z Borków byli małżeństwem w latach 1728–177435. 
Ich małżeństwo trwało wyjątkowo długo, bo aż 46 lat, do śmier-
ci Marcina w roku 1774. Elżbieta nie wyszła już później za 
mąż. Zmarła w roku 1786, mając 81 lat36. Cały czas mieszkali 
w mieście Szczekociny. W latach 1730–1766 są oni wielokrotnie 
wzmiankowani w aktach metrykalnych jako mieszkańcy miasta37. 
Obecny stan badań nie pozwala określić ani profesji ojca Grzego-
rza, ani też ewentualnej funkcji pełnionej w mieście.

Grzegorz Orliński urodził się w roku 1737. W księdze me-
trykalnej chrztów parafii Szczekociny pod datą 9 marca znajduje 
się łaciński zapis: Die 9 na Mensis ut Supra Idem Baptisavi filium 
33 M. Zacłona, Urszula z Morsztynów Dembińska i jej wkład w rozwój Szczeko-
cin, w: Historia i współczesność Szczekocin. XX-lecie Towarzystwa Kulturalnego 
im. Tadeusza Kościuszki, red. Cz. Orliński, Szczekociny 2012, s. 63.
34 ANKr I, CCr, sygn. 208, s. 1818–1819. Źródło opisuje cztery nowe domy 
postawione dla rzemieślników przez właścicieli miasta przed rokiem 1777.
35 Marcin Orliński zawarł ślub z Elżbietą Borkówną w dniu 22 V 1728 roku. 
Zmarł 27 XII 1774 roku. ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 243, 295.
36 Tamże, s. 303.
37 ADK, KmpSz, sygn. 2, s.30–31, 78, 153.
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Gregorium Martini Orlenski et Elizabeth CL de Oppido Patrini fu-
erunt Famatus Gregorius Obtyk et Honesta Anna Pawłowska ambo 
de Oppido38, który nie tylko zaświadcza, że 9 marca dokonano 
sakramentu chrztu, ale również, że wszyscy wymienieni w tym 
dokumencie są mieszkańcami miasta (łac. de Oppido) Szczeko-
ciny. Użyty w zapisie skrót CL – (łac. conjugum legitimorum) 
oznacza prawnych małżonków. Był on zwyczajowo wpisywany 
do aktów chrztów, aby potwierdzić pochodzenie dziecka z legal-
nego związku.

Imię Grzegorz zostało nadane dziecku Marcina i Elżbiety 
zapewne na cześć Grzegorza Wielkiego, doktora oraz świętego 
Kościoła katolickiego, którego wspomina się w dniu 12 marca, 
jak również na cześć ojca chrzestnego Grzegorza Obtyka. Jako 
ciekawostkę można przytoczyć fakt, że Grzegorz był w rodzinie 
Orlińskich jedyną osobą noszącą to imię aż do drugiej połowy 
XX wieku.

Więcej danych na temat Grzegorza czerpiemy z tabeli osiadło-
ści miasta Szczekociny pochodzącej z roku 1777. Przy nazwisku 
wymienionego w pozycji 134. Grzegorza Orlińskiego widnieje 
informacja, że jest ławnikiem i nie wnosi żadnych opłat czynszo-
wych na rzecz właścicieli miasta39.

W tamtym okresie w Szczekocinach, podobnie jak w innych 
miastach, istniał zarząd z burmistrzem na czele, a obok niego mu-
siał funkcjonować także sąd ławniczy pod przewodnictwem wój-
ta40. Ławnicy wybierani byli na jeden rok przez radę miejską lub 
powoływani byli bezpośrednio przez właściciela miasta41. Anali-
zując wspomnianą tabelę, dochodzimy do wniosku, że w roku 
1777 sądom przewodniczył wójt Piotr Turski42, mając do pomo-
cy trzech ławników: Grzegorza Orlińskiego, Michała Belczyń-
skiego43 i Andrzeja Fabijańskiego44.
38 Tamże, s. 61.
39 ANKr I, CCr, sygn. 208, s. 1825.
40 M. Wenclik, Ewolucja instytucji ławnika w Polsce. Ławnicy – społeczni sędzio-
wie w teorii i praktyce, Suwałki 2011, s. 66.
41 Tamże.
42 ANKr I, CCr, sygn. 208, s. 1822.
43 Tamże, s. 1824.
44 Tamże.
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Kolejne świadectwo działalności Grzegorza w samorządzie 
miejskim pochodzi z roku 1786. W dokumencie wystawionym 
przez radę miejską Szczekocin znajduje się własnoręczny podpis 
Grzegorza Orlińskiego, który piastował również w owym roku 
funkcję ławnika45. Jest to najstarsze źródło, na którym widnie-
je własnoręczny podpis przedstawiciela rodziny Orlińskich ze 
Szczekocin.

Trzy lata później, w 1789 roku, Grzegorz Orliński sprawował 
już urząd szczekocińskiego burmistrza. W zbiorach Biblioteki 
Czartoryskich znajdują się dwa pokwitowania z 1789 roku wysta-
wione przez Urząd Miasta Szczekociny. W pierwszym poświadcza 
on, fakt odebrania tabeli dotyczącej opłat za papier stemplowy46. 
Pod datą 16 kwietnia 1789 roku widnieją dwa podpisy należą-
ce do Szczepana Jana Ziętarskiego47, wójta miasta Szczekociny, 
i Grzegorza Orlińskiego, burmistrza. Z kolei w drugim źródle  
z 5 maja tego samego roku ci sami urzędnicy kwitują odbiór uni-
wersału Komisji Skarbu Koronnego48.

Następny dokument będący również pokwitowaniem, ale 
pochodzący już z roku 1791, Grzegorza Orlińskiego nie wymie-
nia49. Jest to poważna przesłanka, aby stwierdzić, że utracił on 
stanowisko burmistrza. Niestety nie znamy ani przyczyny, ani 
okoliczności tego zdarzenia. Możemy się tylko domyślać, że jakiś 
wpływ na to mógł mieć wzmiankowany już wcześniej wielki po-
żar Szczekocin, który w roku 1790 zniszczył dużą część miasta50.

W spisie ludności parafii Szczekociny z roku 1791 w pozycji 
nr 59 znajduje się zapis o Grzegorzu, jego żonie Agnieszce i ich 
45 Źródłem tym jest Summaryusz na Papier Stęplowany. Podpisy na dokumen-
cie wykonano dnia 27 III 1786 roku. Złożyli je: wójt Szczepan Ziętarski, bur-
mistrz W. Wróblewski, burmistrz Franciszek Jarmundowicz i ławnik Grzegorz 
Orliński. BCz, MNK, Rps, sygn. 9653,162541.
46 BCz, MNK, Rps, sygn. 9653, 162539.
47 Rodziny Ziętarskich i Orlińskich były blisko spokrewnione. Bratanek Jana 
Szczepana Ziętarskiego – Kazimierz był zięciem Grzegorza Orlińskiego (mę-
żem jego córki Marcjanny).
48 BCz, MNK, Rps, sygn. 9653, 162538.
49 Dokument podpisali 8 VI 1791 roku burmistrzowie Michał Raczyński 
i Maciej Jarmundowicz. BCz, MNK, Rps, sygn. 9653, 162540.
50 M. Zacłona, dz. cyt., s. 63.
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dzieciach51. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powie-
dzieć, że rodzina ta utraciła w pożarze swój dom w mieście Szcze-
kociny i przeniosła się na prawy brzeg Pilicy – Zarzecze.

Razem z Grzegorzem mieszkało wtedy czworo52 jego dzieci: 
Stanisław, Agnieszka, Marcjanna i Antoni. Spis nie wymienia jed-
nego z synów – Jana Alojzego, natomiast najstarszy syn – Woj-
ciech mieszkał już w innym domu53.

Grzegorz Orliński był dwukrotnie żonaty. Pierwszy zwią-
zek małżeński zawarł z Marianną Wróblewską w styczniu  
1761 roku54. Jego wybranka była o sześć lat starsza i w chwili ślu-
bu liczyła lat 3055. Niewiele wiemy o jej rodzicach. Wiadomo, że 
była córką Pawła oraz Anny, natomiast sama rodzina Wróblew-
skich jest jedną z najstarszych rodzin szczekocińskich. O tym, że 
ojciec Marianny był prawdopodobnie kimś znacznym świadczy 
opis rodziców chrzestnych wymienionych w akcie jej chrztu. Ła-
ciński zapis brzmiący: Generous Dnus Simon Walepski de Oppido 
Radomysl et Famata Maryanna Aptykarka de Oppido Szczekociny56 
oznacza w tłumaczeniu: szlachetnie urodzony Szymon Walep-
ski z miasta Radomyśl i sławetna Marianna Aptekarka z miasta 
Szczekociny.

Trudno powiedzieć, co skłoniło Grzegorza do poślubienia Ma-
rianny. Znając ówczesne stosunki, należy przypuszczać, że wzglę-
dy materialne mogły mieć w tym przypadku znaczenie decydu-
jące. Marianna urodziła Grzegorzowi czwórkę dzieci: Wiktorię 
w 176157, Mariannę w 176358, Elżbietę w 176559 i Wojciecha 
w 1766 roku60. Małżeństwo przerwała śmierć Marianny w paź-
dzierniku 1769 roku61. W tamtym czasie większość pochówków 
51 ANKr III, AKP, sygn. 49–5, s. 276.
52 Grzegorz z dwu związków małżeńskich miał w sumie 13 dzieci. Z tej liczby 
w 1791 roku przy życiu pozostawało jedynie sześcioro.
53 ANKr III, AKP, sygn. 49–5, s. 270.
54 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 254.
55 ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 17.
56 Tamże.
57 Tamże, s. 142.
58 ADK, KmpSz, sygn. 3, s. 240.
59 ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 146.
60 Tamże, s. 162.
61 Tamże, s. 244.
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dokonywano na cmentarzu przykościelnym, lecz łacińska formu-
ła Sepulta In Ecclesia pochodząca z aktu jej zgonu oznaczała, że 
pochowano ją najprawdopodobniej w świątyni jak w przypadku 
osób o wyższym statusie społecznym.

W drugi związek małżeński Grzegorz wstąpił dość szybko. 
W pierwszym półroczu 1770 roku poślubił Agnieszkę Grochal-
ską62. Nie wiemy, kim byli rodzice Agnieszki. Udało się jedynie 
ustalić, że urodziła się około 1754 roku63. Była więc aż siedemna-
ście lat młodsza od swego męża. Małżeństwo przetrwało równo 
ćwierć wieku. W tym okresie Agnieszka urodziła Grzegorzowi 
dziewięcioro dzieci (sześciu synów i trzy córki). Wszystkie dzieci 
przychodziły na świat i były chrzczone w Szczekocinach.

Grzegorz Orliński zmarł w Szczekocinach w dniu 12 marca 
1795 roku przeżywszy 58 lat64. Umierając, pozostawił swoją dru-
gą żonę, która żyła jeszcze 28 lat. Zmarła ona w Szczekocinach 
w 1823 roku w domu syna Jana Alojzego65.

dzieci GrzeGorza orlińSkieGo

Jak już zasygnalizowano wcześniej, Grzegorz Orliński w trak-
cie swoich dwóch związków małżeńskich doczekał się wielu po-
tomków. Z pierwszego małżeństwa pochodził Wojciech, który 
w 1790 roku ożenił się ze starszą o 11 lat Salomeą Goleńską66, 
wdową po Sebastianie Nowackim67, podówczas matką już pię-
ciorga dzieci. Zamieszkał w jej domu i wychowywał tam syna 
Salomei Joachima – jedyne pozostałe przy życiu dziecko pocho-
dzące z jej poprzedniego związku68.
62 Trudno dokładniej określić datę zaślubin, ponieważ sporządzający rejestr 
wszystkie śluby odbyte od stycznia do lipca 1770 roku przypisał jednej dacie 
– 21 styczeń 1770 r., co jest mało prawdopodobne. ADK, KmpSz, sygn.4,  
s. 257.
63 Rok urodzenia określono dzięki zapisowi dotyczącemu jej wieku w akcie 
zgonu. ADK, KmpSz, sygn. 92, s. 9. Potwierdza to dodatkowo zapis z rejestru 
ludności w 1791 roku.
64 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 310.
65 ADK, KmpSz, sygn. 92, s. 9.
66 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 110.
67 Tamże, s. 265.
68 ANKr III, AKP, sygn. 49–5, s. 270.
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Grzegorz Orliński miał ze swoją pierwszą żoną jeszcze trzy 
córki, ale nie zachowały się żadne wzmianki źródłowe świadczące 
o tym, że założyły one własne rodziny.

Pierwszym dzieckiem z drugiego małżeństwa był Stanisław. 
Urodził się w 1772 roku69 i (podobnie jak Jego młodszy brat Jan 
Alojzy70) jest jednym z tych, którzy przyczynili się do utrwale-
nia obecności Orlińskich w Szczekocinach. Ich potomkowie żyją 
w czasach współczesnych.

Stanisław ożenił się ok. 1800 roku z Urszulą Lech71 i miał z nią 
ośmioro dzieci. Siedmioro z nich ochrzczono w kościele w Go-
leniowach. To dowód na to, że rodzina Stanisława mieszkała na 
prawym brzegu Pilicy nazywanym wtedy Przedmieściem Szcze-
kocińskim, a później Zarzeczem. Był to czas, kiedy po trzecim 
rozbiorze Polski tą część dawnych Szczekocin na kilkanaście lat 
wydzielono z parafii Szczekociny, jednocześnie przyłączając ją do 
sąsiedniej parafii Goleniowy.

Stanisław Orliński był majstrem kunsztu krawieckiego72. 
W 1830 roku, gdy zmarł, rzemieślnicy z jego cechu ponieśli kosz-
ty pochówku. Dzięki zachowanym dokumentom wiemy, że choć 
określono Stanisława mianem majstra ubogiego73, to jego pogrzeb 
kosztował niemało. Proboszczowi ze skrzynki cechowej zapłacono 
24 zł., grabarz Stanisław Przechera wykopał grób za 2 zł., a stolarz 
Jan Belczyński wykonał trumnę wycenioną na 9 zł74.

Kolejny z synów Grzegorza Orlińskiego – Jan Alojzy poślubił 
około 1803 roku Apolonię Gryszkę75. Podobnie jak jego starszy 
brat Stanisław doczekał się aż ośmiorga dzieci urodzonych w la-
tach 1803–1823. Z metryk ich chrztów wynika, że Jan Alojzy 
69 ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 195.
70 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 137.
71 Metryki ślubów parafii Szczekociny z lat 1791–1807 nie zachowały się, 
dlatego datę zawarcia związku małżeńskiego ustalono w oparciu o metryki 
chrztów dzieci Stanisława Orlińskiego.
72 ADK, KmpSz, sygn. 33, s. 23; sygn. 96, s. 31.
73 APK, Rząd Gubernialny Radomski (dalej: RGR), Rachunki Zgromadzenia 
Krawieckiego w Szczekocinach 1833–1834, sygn. 2865, s. 8.
74 L. Frączek Rzemieślnicy Szczekocińscy od poł. XVIII do poł. XX wieku, Szcze-
kociny 2016, s.128; APK, RGR, sygn. 2865, s. 22–24.
75 Prawdopodobny rok ślubu określono według metryk urodzenia dzieci z tego 
związku.
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przeniósł się z Przedmieścia do Szczekocin. Trzeba zaakcentować 
fakt, że był on jednym z pierwszych Orlińskich, którzy na począt-
ku XIX wieku wrócili z Zarzecza na teren miasta.

Jan Alojzy był podobnie jak brat Stanisław majstrem kunsztu 
krawieckiego76. Wiadomo, że potrafił pisać. Z 1815 roku pocho-
dzi jego własnoręczny podpis, gdzie występował, jako świadek 
przy akcie ślubu swojej siostry Katarzyny77. W 1817 roku znajdu-
jemy go na liście mieszczan szczekocińskich płacących składkę na 
utrzymanie burmistrza78. Zmarł w Szczekocinach w 1845 roku 
w domu posiadającym numer katastralny 12279.

Pozostali synowie Grzegorza i Agnieszki z Grochalskich: Fran-
ciszek (ur. 1775 r.)80, Józef (ur. 1785 r.)81, Kacper (ur. 1786 r.)82 
i Antoni (ur. 1790 r.)83 nie mieli potomstwa. Józef zmarł w dzie-
ciństwie, mając zaledwie rok84, Kacper również umarł bardzo 
młodo, bo w wieku lat trzech85, natomiast los Franciszka i Anto-
niego z powodu braku źródeł pozostaje na razie nieznany.

Zgoła odmiennie potoczyły się losy trzech córek Grzegorza 
i Agnieszki. Wszystkie trzy: Agnieszka, Marcjanna oraz Katarzy-
na założyły własne rodziny, doczekały się licznych potomków, do-
żywając sędziwych lat.

Najstarsza, imienniczka matki – Agnieszka przyszła na świat 
w 1781 roku86. Była dwukrotnie zamężna. Po raz pierwszy około 
roku 180787 mając 26 lat, wyszła za wdowca Jana Ryłkowicza, 
76 Od roku 1800 Jan Orliński był członkiem szczekocińskiego cechu krawców. 
APK, RGR, sygn. 2865, s. 5.
77 ADK, KmpSz, sygn. 47, s. 1.
78 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Komisja Rządowa Spraw 
Wewnętrznych (dalej: KRSW), Akta miasta Szczekocin 1812–1823, sygn. 
2889, s. 44.
79 ADK, KmpSz, sygn. 29, s. 26.
80 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 133.
81 Tamże, s. 152.
82 Tamże, s. 156.
83 Tamże, s. 164.
84 Tamże, s. 303.
85 Tamże, s. 306.
86 Tamże, s. 144.
87 Prawdopodobny rok ślubu określono według metryki urodzenia pierwszego 
dziecka. W 1808 roku urodziła córkę Teklę, ADK, KmpSz, sygn. 3, s. 165.
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obarczonego już gromadką pięciu córek. Mąż starszy od niej o 23 
lata88 był z zawodu kuśnierzem89. Jako ciekawostkę można dodać, 
że gdy umarł w roku 1811, pozostawił długi90. Nie uregulował 
ani podatku patentowego, ani opłaty za stempel w łącznej wyso-
kości 18 zł 16 gr91.

W 1818 roku Agnieszka wyszła za mąż po raz drugi za mające-
go już 42 lata kawalera – Jędrzeja Wolaka, włościanina urodzone-
go w parafii Dzierzgów, który pracował jako służący w Szczeko-
cinach92. Najprawdopodobniej przez wiele lat służył on wcześniej 
u rodziny Ryłkowiczów jeszcze za życia Jana. Nie był to rzadki 
przypadek, kiedy wdowa po gospodarzu wychodziła za parobka, 
czy służącego. Niewątpliwym atutem takiego kandydata była do-
skonała znajomość gospodarstwa. Czy względy uczuciowe miały 
w tym przypadku znaczenie? Nie sposób jednoznacznie orzec, 
ponieważ jest to zagadnienie trudno uchwytne źródłowo. Ze 
związku z Jędrzejem urodziły się dwie córki93. Agnieszka Orlińska 
zmarła w 1852 roku94 w wieku 71 lat95.

Kolejna córka Grzegorza i Agnieszki z Grochalskich – Mar-
cjanna urodziła się w 1783 roku i tak jak wszystkie ich dzieci 
została ochrzczona w kościele szczekocińskim96. Wyszła za mąż za 
Kazimierza Ziętarskiego97, który osiągnął zaszczytną i zyskowną 
godność starszego cechu krawców98. Marcjanna i Kazimierz mieli 
tylko trójkę dzieci – Annę99, Józefa Gabriela100 oraz Juliannę Ele-
onorę101. Na obecnym etapie badań nie wiadomo, gdzie i kiedy 
88 ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 122.
89 L. Frączek, Rzemieślnicy…, s. 62.
90 ADK, KmpSz, sygn. 9, s. 14.
91 L. Frączek, Rzemieślnicy…, s. 62.
92 ADK, KmpSz, sygn. 54, s. 11.
93 ADK, KmpSz, sygn. 20, s. 13; sygn. 92, s. 6.
94 ADK, KmpSz, sygn. 97, s. 55.
95 Zmarła w Szczekocinach, ale na podstawie metrykaliów udało się ustalić, iż 
będąc w małżeństwie z Janem Ryłkowiczem, mieszkała na Przedmieściu Szcze-
kocińskim.
96 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 147.
97 Ślub zawarto prawdopodobnie między rokiem 1804 a 1807.
98 L. Frączek, Rzemieślnicy…, s. 119.
99 ADK, KmpSz, sygn. 69, s. 48.
100 ADK, KmpSz, sygn. 10, s. 2–3.
101 ADK, KmpSz, sygn. 69, s. 157.
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zmarła Marcjanna. Najprawdopodobniej miało to miejsce w Ło-
wini, niedaleko Sędziszowa, gdzie jej syn Józef Gabriel zajmował 
się zarządem tamtejszych dóbr102.

Katarzyna, najmłodsza z córek Grzegorza i Agnieszki, urodziła 
się w roku 1792 roku103, co ciekawe, jej ojciec miał wówczas już 
55 lat. W roku 1815 poślubiła Wincentego Wojciechowskiego104, 
gospodarza ze Szczekocin piastującego jednocześnie funkcję ławni-
ka105. Mieli czworo dzieci: Mariannę, Teofila, Elżbietę i Wincente-
go106. Katarzyna przeżyła męża o 26 lat, umierając w roku 1861107.

zakończenie

Grzegorz Orliński był jednym z czterech synów Marcina – 
protoplasty Orlińskich ze Szczekocin. Miał trzynaścioro dzieci, 
tyle samo wnuków. Przyczynił się bardzo do wzrostu liczebności 
swojego rodu. Jego synowie, majstrowie kunsztu krawieckiego, 
należeli zapewne do ważnych obywateli miasta. Córki weszły do 
znanych szczekocińskich rodzin rzemieślniczych: Ziętarskich, 
Wojciechowskich i Ryłkiewiczów. Ich mężowie byli majstrami. 
Zajmowali stanowiska cechowe, a także pełnili funkcje w admi-
nistracji miasta. Przez swoich synów i wnuków przekazał Grze-
gorz nazwisko do czasów współczesnych. Wielu dziś żyjących 
w Szczekocinach Orlińskich może czuć się jego krewnymi.

Grzegorz Orliński w ciągu swojego 58-letniego życia miesz-
kał w Szczekocinach. W rezultacie badań udało się ustalić, że 
pełnił ważne funkcje w radzie miasta. Nie jest wykluczone, że 
jako członek władz samorządowych kontaktował się np. z Ur-
szulą Dembińską, dziedziczką miasta mającą wpływ na wszyst-
kie urzędnicze nominacje.

W końcu XVIII wieku w czasach współczesnych Grzegorzowi 
miały miejsce trzy rozbiory Rzeczpospolitej zakończone całkowi-
tą utratą niepodległości. Siłą rzeczy musiał on być mimowolnym 
102 ADK, KmpSz, sygn. 95, s. 292.
103 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 169.
104 ADK, KmpSz, sygn. 47, s. 1.
105 Podpis Wincentego Wojciechowskiego jako ławnika w mieście Szczekociny 
widnieje na dokumencie z 1817 roku. AGAD, KRSW, sygn. 2889, s. 52.
106 ADK, KmpSz, sygn. 11, s. 13; sygn. 28, s. 2; sygn. 33 s. 32; sygn. 33, s. 120.
107 ADK, KmpSz, sygn. 99, s. 25.
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świadkiem tamtych wydarzeń. Na pewno patrzył na niezwykłe 
poruszenie w mieście związane z ruchami wojsk przed czerwcową 
bitwą Tadeusza Kościuszki. Rok 1795, w którym zmarł, jest zara-
zem czasem wielkich strat, jakie poniosły Szczekociny. Przedmie-
ście Szczekocińskie – prawobrzeżna część miasta, gdzie mieszkał 
Grzegorz oraz inni Orlińscy, stało się wsią i trzeba było czekać, aż 
do roku 1923, aby na powrót stało się częścią miasta108.

Czy Grzegorz Orliński był świadomy znaczenia przełomo-
wych wydarzeń politycznych, których mimowolnym uczest-
nikiem stały się Szczekociny i jego mieszkańcy? Jest to bardzo 
prawdopodobne, gdyż, jak wykazano w artykule, należał on do 
osób nieźle wykształconych jak na ówczesne standardy, biorących 
aktywny udział w funkcjonowaniu władz miejskich, co czyni go 
ważną postacią w społeczności szczekocińskiej.

Summary

Grzegorz Orlinski, juror and mayor of Szczekociny 
in the second half of the 18th century. Genealogical study

The Orlinski family is one of the oldest documented families 
in Szczekociny. In the second half of the 18th century, about 
thirty representatives of this family lived in the town. One of 
them, Grzegorz Orlinski (1737–1795), served as a judicial juror 
since at least 1777 and then in 1789 he became the mayor of 
the town. Until 1790 he lived in the town of Szczekociny and 
later moved to Szczekocińskie Przedmieście. He was the father to 
thirteen children. Through his sons and grandchildren, he passed 
on the Orlinski surname onto his descendants, who in the 20th 
century constituted one of the largest family groups in Szczeko-
ciny. He lived in the times when Urszula Dembińska owned the 
town of Szczekociny. In the last years of his life he was a witness, 
and believably a participant of many historic events: the defeat 
108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1922 r. Dziennik 
Ustaw z 1922 r. nr 95, poz. 876.
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of Tadeusz Kosciuszko in the battle of Szczekociny in 1794, the 
third partition of Poland, which resulted in the division of the 
city into Prussian and Austrian parts. This article is a preview of 
the book Historical and genealogical outline of the Orlinski family 
from Szczekociny since the late 16th to the early 20th century.

Fot. 1. Metryka chrztu Grzegorza Orlińskiego z 9 III 1737 roku. 
ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 61

Fot. 2. Grzegorz Orliński wymieniony w inwentarzu 
dóbr Dembińskich z 1777 roku.

ANKr I, CCr, sygn. 208, s. 1824 Fot. Lech Frączek
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Fot. 3. Grzegorz Orliński z żoną Agnieszką i dziećmi 
wymienieni w spisie z 1791 roku.
ANKr III, AKP, sygn. 49-5, s. 276

Fot. 4. Jan Orliński wymieniony wśród mieszczan płacących składkę 
na utrzymanie burmistrza w 1817 r. AGAD, KRSW, Akta miasta 

Szczekociny 1812–1823, sygn. 2889, s. 44 Fot. L. Frączek
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Andrzej Henryk Żak
Zarys dziejów Bonowic i Grabca od XIII do XVIII wieku

wStęp

Wszelkie prace nad historią regionalną, a zwłaszcza nad mo-
nografiami poszczególnych miejscowości, mają w sobie duży ele-
ment personalizacji. Są niezaprzeczalnie związane z losami po-
szczególnych osób. To one bowiem tworzyły historię konkretnych 
miejsc. Tam pracowały, odpoczywały, przeżywały chwile radości 
oraz smutku. Wszystko to przemawia za koniecznością odtworze-
nia nie tylko ich personaliów, ale także wydobycia innych, nawet 
lakonicznych, informacji mogących przybliżyć współczesnym re-
alia życia codziennego w przeszłości. Tym bardziej, że w regiona-
listyce badacze są nierzadko potomkami dawnych mieszkańców 
opisywanych terenów.

Bonowice i Grabiec mają bardzo starą, udokumentowaną 
w źródłach pisanych historię. Od 1257 roku do 1794 roku były 
one własnością dziedziczną klasztoru klarysek w Krakowie, czyli 
prawie od początku istnienia tego zakonu na ziemiach polskich. 
Te ponad 500 lat historii i wzajemnych relacji bez wątpienia wpły-
nęły na życie codzienne mieszkańców oraz na historię obu wsi.

Niniejszy popularnonaukowy artykuł podzielono na kilka 
części. W pierwszej zebrano najważniejsze informacje na temat 
historii Bonowic i Grabca w epoce średniowiecza. W drugiej 
omówiono wzajemne relacje pomiędzy mieszkańcami a klaszto-
rem klarysek. Trzecia część poświęcona jest demografii historycz-
nej, natomiast w czwartej przedstawiono edycję źródłową spisu 
mieszkańców pochodzącego z roku 1791.
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dzieje Bonowic i GraBca w średniowieczu1

Grabiec i Bonowice to wsie położone w dolinie rzeki Krzty-
ni, na wschodnich krańcach żyznej, lessowej krainy fizycznogeo-
graficznej zwanej obecnie Progiem Lelowskim. Z gospodarczego 
punktu widzenia była to atrakcyjna lokalizacja. W średniowieczu 
jej dodatkowym walorem były bogate złoża darniowych rud żelaza. 

Na podstawie analizy map z drugiej połowy XVIII wieku2 
oraz mapy kwatermistrzowskiej pochodzącej z 1850 roku3 moż-
na wysnuć wniosek, że pierwotnie wsie te oddalone były od siebie 
o ponad 2 km. Bonowice leżały w widłach Krztyni i Żebrówki. 
Jedynie młyn w Bonowicach zlokalizowany nad rzeką Krztynią, 
nieco na zachód od większości zabudowań wsi usytuowanych po 
obu stronach Żebrówki.

Gospodarstwa Grabca koncentrowały się w zachodniej części 
jego współczesnego obszaru. Tuż obok zachodniego skraju wsi 
biegł ważny trakt z Krakowa do Lelowa i dalej na Śląsk w kie-
runku Wielkopolski. Pierwsza wzmianka o tej drodze w źródłach 
pisanych pochodzi z 1485 roku, kiedy to Jan Szczekocki w po-
sagu swojej siostry Anny zastawił swojemu szwagrowi Jakubowi 
Lipieńskiemu karczmę w tej miejscowości przy wielkiej drodze. 

Między Bonowicami i Grabcem biegła jedynie lokalna dro-
ga, przy której według mapy kwatermistrzowskiej z 1850 r. stały 
cztery kapliczki lub krzyże (w tym jedna na obecnej granicy tych 
wsi). Jak wynika ze wspomnianej wyżej mapy, droga ta była prze-
sunięta o około 100 m na północ od współczesnej asfaltowej szo-
sy (czyli biegła po północnej stronie obecnych zabudowań obu 
wsi) i łączyła się z traktem krakowskim naprzeciwko drogi odcho-

1 Większość informacji dotyczących historii Bonowic i Grabca w okresie od 
XIII do XV wieku opracowanych zostało na podstawie Słownika Historycz-
no-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu wydanego w wersji elek-
tronicznej przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, zob. hasła: Bono-
wice, Grabiec, Kaszczor, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php, [dostęp  
30 XI 2017 r.].
2 http://www.mapywig.org/m/Polish_maps/series/225K_Perthees_Voivod-
ships_maps/Perthees-Mappa_szczeg_woj_krak_i_xiestwa_siew_1787@
AGAD-AK_92_%28Zb._SA_9%29.jpg, [dostęp 30 XI 2017 r.].
3 http://www.mapywig.org/m/Polish_maps/series/126K_Mapa_Kwatermi-
strzostwa/CP-21_Kol_III_Sek_VII.jpg, [dostęp 30 XI 2017 r.].



29

dzącej do wsi Zawadka. W kierunku wschodnim zabudowania 
Grabca sięgały miejsca, gdzie obecnie znajduje się posesja nr 24.

Pierwsze piśmienne wzmianki o Bonowicach i Grabcu (wte-
dy jeszcze nazywanym Wolą) pochodzą z 1257 roku. Wtedy to 
książę krakowski i sandomierski Bolesław Wstydliwy nadał część 
Bonowic oraz Wolę klasztorowi klarysek z Zawichostu. Zapewne 
wsie te istniały już wcześniej i były własnością słynącego z wiel-
kiej pobożności ostatniego przedstawiciela małopolskiej linii Pia-
stów. W 1266 roku siostra Bolesława, księżna Salomea zakupiła 
od brata dla swojego klasztoru pozostałą część wsi Bonowice. 
Z materiału źródłowego wynika, że Bonowice i Grabiec przez 
cały opisywany okres funkcjonowały jako jedno sołectwo.

W 1332 roku dla mieszkańców obu wsi zaszła bardzo ważna 
zmiana. Jolanta, ówczesna opatka klasztoru, którego siedziba mie-
ściła się już w Krakowie, sprzedała sołectwo w Grabcu (wzmianko-
wanym w źródłach jako Grabech) i Bonowicach Janowi z Kurze-
lowa. Nowemu sołtysowi powierzyła lokacje tych wsi na prawie 
niemieckim średzkim. Przejście na prawo niemieckie w porów-
naniu z prawem polskim, które prawdopodobnie obowiązywało 
do tego roku, było dla kmieci bardzo korzystną sytuacją. Według 
umowy spisanej między ksienią a sołtysem Janem klasztor miał 
prawo do zysków tylko z jednego łanu (około 16 ha) należnych do 
włodarza. Sołtys otrzymał dwa łany wolne (własne, dziedziczne), 
10 lat wolnizny, czyli zwolnienia od wszelkich opłat dziesięciny. 
Ponadto otrzymywał prawo założenia własnej karczmy i młyna 
na rzece Krztyni oraz prawo założenia sadzawki nad rzeką. Z tej 
ostatniej inwestycji sołtys był zobowiązany dostarczać klasztorowi 
połowę złowionych ryb. Dysponował też barciami zlokalizowa-
nymi na granicy między Bonowicami a Grabcem, ciągnącymi się 
w kierunku Nakła. Miał płacić co trzeci denar pochodzący z kar 
oraz co szósty uzyskany z czynszu pobieranego od kmieci.

Kmiecie w tej lokacji dostali 7 lat wolnizny od wszelkich 
świadczeń na rzecz klasztoru i władcy, co było dość długim okre-
sem ulg jak na wsie już istniejące. Po jego upływie zobowiązani 
byli płacić klasztorowi podatek w ilości jednego wiardunku (49 g  
srebrnych monet obiegowych). Jednym z nielicznych obciążeń 
sołtysa i kmieci było też tak zwane obiedne, czyli utrzymanie 
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właściciela (początkowo była to na ogół osobiście ksienia wraz 
z osobami towarzyszącymi) podczas dorocznych sądów tzw. ro-
ków gajonych odbywanych na miejscu na ogół trzy razy w roku.

Klasztor klarysek zastrzegał sobie również otrzymywanie na 
swoje potrzeby połowy rudy żelaza wydobytej w Bonowicach 
oraz Grabcu. Jak wiadomo wsie te leżały w dolinie rzeki Krztyni. 
W okresie holocenu w bagnistych zastoiskach wytrącały się tam 
i akumulowały tlenki żelaza pochodzące głównie ze zerodowa-
nych piaskowców żelazistych uformowanych we wcześniejszych 
okresach. W ten sposób powstały pokłady rud darniowych, błot-
nych i bagiennych. Ten łatwy w wydobyciu surowiec był w śre-
dniowieczu często eksploatowany.

Najstarsze w całej Małopolsce kuźnice z kołem wodnym, czyli 
zakłady trudniące się wytopem żelaza, powstały właśnie w Bono-
wicach i Grabcu4. W dokumencie lokacyjnym z 1332 roku po-
jawia się nazwa suffaturis ferri (miech żelazny kuźniczy). Prawdo-
podobnie kuźnice te istniały do połowy XVI wieku. W księgach 
poborowych pojawia się bowiem w 1563 roku nazwa kuźnicy 
Szczekociny Przedmieście, która była kontynuacją tych starszych 
działających w Bonowicach oraz w Grabcu. 

Nie ulega wątpliwości, że te ponad dwieście lat działalności 
kuźnic przynosiło znaczne dochody nie tylko klasztorowi i wło-
darzom, ale też zatrudnionym tu kuźnikom (niektórzy być może 
rekrutowali się z mieszkańców obu wsi). Z kuźnicami można czę-
sto wiązać lokalizację młynów wodnych nad rzeką Krztynią. Taka 
sytuacja miała miejsce już od XIII wieku w Bonowicach5. Nie 
rzadko zdarzało się również, że z uwagi na dogodne położenie 
upadającą z braku surowca kuźnicę przebudowywano na młyn. 
Kres tym zakładom położyło wyczerpanie się pokładów surowca, 
co nastąpiło najpewniej w drugiej połowie XVI wieku.

W 1359 roku ksienia klarysek Praksa sprzedała sołectwo 
w Grabcu i Bonowicach Pietraszowi (Piotrowi) ze Szczekocin  

4 A. Bakalarczyk, Wielowiekowe tradycje żelaznego hutnictwa w Pradłach,  
http://www.towarzystwojurajskie.pl/pliki/Broszura_TJ_1_2012.pdf, s. 14–25,  
[dostęp 30.11.2017 r.].
5 Tenże, Młyny i tartaki w dolinie Krztyni, http://www.towarzystwojurajskie.
pl/pliki/Broszura_TJ_2_2012_fin.pdf, s. 21–27, [dostęp 30.11.2017 r.].
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herbu Odrowąż (założycielowi miasta Szczekociny w 1355 roku). 
Jako że według prawa niemieckiego stanowisko sołtysa było dzie-
dziczne, poprzedni sołtys albo stracił tą funkcję z jakiegoś powo-
du, albo też po swojej śmierci nie pozostawił dziedzica. Warunki 
lokacji były takie same jak w roku 1332. Od tego czasu właści-
ciele Szczekocin byli jednocześnie włodarzami Bonowic i Grab-
ca. Działania te miały najpewniej związek z lokacją Szczekocin 
w 1355 roku, a ich celem było szybkie wzmocnienie nowo po-
wstającego miasta. Tworzono w ten sposób rynek zbytu produk-
tów wytwarzanych przez rzemieślników miejskich.

W Grabcu funkcjonowała karczma oraz młyn, które należa-
ły do sołtysa. Ten z kolei płacił z nich czynsz klasztorowi w Kra-
kowie. Kmiecie z Grabca należącego do sołectwa w Bonowicach 
odrabiali tzw. jutrzyny na rolach sołtysa. Polegały one na tym, że 
chłop otrzymywał dodatkową działkę ziemi, którą musiał upra-
wiać, a następnie oddawać panu plon w ustalonej ilości.

Pod koniec XV stulecia Bonowice liczyły14 łanów kmiecych, 
2 łany sołtysie, a także folwark. Z informacji powyższych wynika, 
że były one dwa razy większe od Grabca, ale nie posiadały wtedy 
tak ważnych miejsc jak karczma czy młyn. Nie wiadomo, czy byli 
tu obecni zagrodnicy, chałupnicy lub rzemieślnicy.

Do II połowy XVII wieku zachowało się niewiele informacji  
o mieszkańcach Bonowic i Grabca. Z 1392 roku pochodzi ar-
chiwalny zapis mówiący o tym, że Mikołaj kowal z Grabca zwol-
nił ze sprawy o zboże Andrzeja włodarza klasztoru św. Andrzeja 
w Krakowie. W spisie pracowników i sług klasztoru klarysek jest 
też wymieniany Wyszek (Wojciech) z Grabca jako włodarz w la-
tach 1394–1410, natomiast w latach 1443–46 wzmiankowany 
jest Zbyszko z Bonowic (kmieć).

StoSunki pomiędzy mieSzkańcami Bonowic i GraBca 
a klaSztorem klarySek

Nie jest wykluczone, że w ciągu większości opisywanego okre-
su jakość życia mieszkańców Bonowic i Grabca, wsi będących 
własnością dziedziczną zakonu klarysek, nie była zła. Zakon ten 
nazywany jest Drugim Zakonem Franciszkańskim, ponieważ 
jego założycielką była św. Klara, rówieśnica i wierna naśladow-
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czyni idei św. Franciszka z Asyżu. W 1263 roku papież Urban IV 
usankcjonował nazwę ordo s. Clare, a także określenie klaryski dla 
sióstr zakonu. Jako że siostry zawsze związane były z męskim za-
konem franciszkanów (z tego zakonu byli kaznodzieje odprawia-
jący msze święte, spowiednicy oraz także doradcy) często (zwłasz-
cza w wieku XVIII i XIX określano je w nawiązaniu do drugiego 
klasztoru jako Panny Franciszkanki). Obowiązkiem prawnym 
i moralnym sióstr zakonnych było dbanie o poddanych oraz 
wspieranie ich w różnorodnych sytuacjach losowych. Z ksiąg ra-
chunkowych klasztoru wynika, że klasztor krakowski nierzadko 
udzielał pomocy poszczególnym włościanom oraz całym wsiom. 
Miało to miejsce zwłaszcza w przypadku różnych wydarzeń lo-
sowych, takich jak klęski nieurodzaju, zniszczenia wojenne lub 
zarazy. Często klaryski opłacały za swoich włościan podatki na 
rzecz wojska polskiego lub obcego, a także różnego rodzaju oku-
py. Przykładem wspomnianej powyżej pomocy są wydarzenia 
z 1715 rok. Opatka klasztoru Zuzanna Ujejska opłaciła wtedy za 
mieszkańców między innymi Bonowic hibernę6 na rzecz polskich 
chorągwi, a także zapłaciła z tych wsi podatki dymowe, korcowe 
i łanowe na rzecz Sasów7. Nierzadko zdarzały się też przypadki 
finansowania leczenia swoich poddanych. Zakonnice zakładały 
bądź opłacały szpitale wiejskie. Wiadomo na pewno, że taki szpi-
tal funkcjonował w niedalekim Rokitnie.

We wspólnej historii klasztoru św. Andrzeja oraz Grabca i Bo-
nowic były też chwile zatargów i wzajemnych sporów. Na przy-
kład z 1458 roku pochodzi zapis mówiący, iż obie wsie skazano 
na karę za niezapłacenie wiardunkowego. 

Z uwagi na rozległość majątku poszczególne wsie należące 
do klasztoru były najczęściej oddawane pod zastawy długów lub 
w wieloletnie dzierżawy. Niestety niektórzy arendarze okazywali 
się ludźmi nieuczciwymi i często uciskającymi poddanych. Taka 
sytuacja miała na przykład miejsce w latach 80. XVIII wieku. 

6 Hiberną była nazywana danina pieniężna pobierana w Polsce w XVII–XVIII 
w. z dóbr królewskich i kościelnych, przeznaczona na utrzymanie wojska 
w okresie zimowym.
7 P. Gąsiorowska Patrycja, Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku, 
Kraków 2015, s. 326.
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W Księgach Referendarii Koronnej zachowały się dokumenty ze 
sporu między klasztorem a gromadami wsi: Rokitno, Grabiec, 
Bonowice oraz Kaszczor8. W 1786 roku delegacja z tych wsi 
z wójtem na czele udała się do Krakowa ze skargą na podsta-
rościego rokitnickiego Jana Podlewskiego9, administratora tych 
dóbr. Wymuszał on na poddanych zawyżone bezpodstawnie da-
niny, robocizny, a nawet zmuszał ich do posłuszeństwa biciem. 
Podobno kilku chłopów zmarło w wyniku doznanych obrażeń. 
Urzędująca wtedy ksienia Ewa Chomentowska z jakichś powo-
dów nie przychyliła się jednak do prośby włościan, utrzymując 
Podlewskiego na stanowisku. Mało tego, nakazała służbie klasz-
tornej przetrzymać delegację do wieczora, następnie obić jej 
członków, a samego wójta ukarać podwójnie. Ucierpiał również 
młynarz, który przybył tam we własnej sprawie. Włościanie po 
takim potraktowaniu nie ustąpili, lecz złożyli skargę do urzędu 
referendarza koronnego jako do instancji odwoławczej sądu. 
Pierwszy werdykt wydany 7 czerwca 1786 roku nie zadawalał żad-
nej ze stron. Ostateczny dekret ogłoszony 9 czerwca 1788 roku 
był dla mieszkańców wsi zadawalający. Sąd nakazał zwolnienie 
Podlewskiego z administrowania dobrami klasztoru i skazał go na 
6 tygodni wieży oraz zapłacenie grzywny. Jednocześnie sąd skazał 
klasztor za niesprawiedliwe potraktowanie poddanych na zapła-
cenie gromadzie 500 złp. Zadośćuczynienie w wysokości 50 złp. 
otrzymał również młynarz.

demoGrafia Bonowic i GraBca

Pierwsze informacje, które pozwalają na określenie liczby miesz-
kańców Bonowic i Grabca, pochodzą dopiero z końca XV wieku. 
Według zapisów w materiałach źródłowych z lat 1470–80 Grabiec 
posiadał 7 i ½ łanów kmiecych. Stosując przelicznik 14 osób na łan 
zaproponowany przez autorów Atlasu Historycznego Polski10 opra-
cowanego w Instytucie Historii PAN, można szacować, że Grabiec 

8 Tamże, s. 326–327. 
9 W księgach zaślubin parafii Rokitno zachowała się metryka ślubu z 19 lipca 
1779 roku pomiędzy Janem Podleskim z Raciborowic a Józefą Strońską z Ro-
kitna.
10 Atlas Historyczny Polski, Województwo Krakowskie w II połowie XVI wieku, 
red. H. Rutkowski, s. 76.



34

zamieszkiwało wtedy około 110 osób. Do tego najprawdopodob-
niej należy doliczyć zagrodników, chałupników oraz komorników, 
o których jednakże nie ma wzmianek źródłowych.

O zmianach liczby ludności w tych wsiach w następnych wie-
kach świadczyć może rejestr poborowy z 1629 roku11. Zapisano 
w nim, że 23 kwietnia Jan Janik oddał pobór ze wsi Bonowice od 
5 łanów, 3 komorników z bydłem i 1 komornika bez bydła. Sto-
sując przelicznik dwóch gospodarstwa na 1 łan opracowany dla  
II połowy XVI wieku zaproponowany przez Adolfa Pawińskie-
go12, można szacować liczbę gospodarstw kmiecych na 10. Dla 
Grabca istnieje zapis z 27 kwietnia mówiący o tym, że Paweł Soł-
tyszek oddał pobór z tej wsi od 3,5 łanów, 1 rzemieślnika i jedne-
go komornika bez bydła oraz od 1 koła dorocznego czyli młyna. 
Według wyżej wspomnianego przelicznika liczbę gospodarstw 
kmiecych można tu szacować na 7. Wydaje się więc, że w po-
równaniu z II połową XV wieku liczba zagród i ludności obu wsi 
w XVII wieku zmniejszyła się.

Dzięki zachowanym od 1666 roku księgom metrykalnym 
możliwe jest poznanie imion i nazwisk poszczególnych miesz-
kańców Bonowic oraz Grabca. Analiza danych zawartych w tych 
źródłach ma duże znaczenie dla poznania procesów demograficz-
nych tego obszaru od XVII do XVIII wieku. Może również być 
cennym źródłem do poznania historii konkretnych rodzin. Nie-
które nazwiska występujące w XVII stuleciu z czasem zanikają, 
inne zaś występują także i w kolejnych dziesięcioleciach. Do na-
zwisk, które obecne są nieprzerwanie w Bonowicach od połowy  
XVII wieku należą: Adamus, Bieniek, Kaper, Pasek, Pytlarz 
i Wrona. Na terenie Grabca są nimi: Bieniek, Czyż, Gąsior, Ka-
per, Krawiec (Krawczyk), Pałka, Szewczyk oraz Żak. 

Analiza ksiąg metrykalnych parafii szczekocińskiej wskazuje, że 
mieszkańcy Bonowic, Grabca i nieodległego Rokitna bardzo często 
zawierali małżeństwa we własnym kręgu. Było to o tyle łatwe, że 
wszystkie wsie należały do jednego właściciela – klasztoru klarysek.
11 http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=6840&from=publication, 
[dostęp 30.11.2017 r.].
12 K. Boroda, O przydatności rejestrów poborowych z XVI wieku w badaniach 
demograficznych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, nr 33, 2014, s. 30–32.
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Pełniejszy obraz demografii opisywanych wsi wyłania się 
dopiero pod koniec XVIII wieku dzięki spisom ludności woje-
wództwa krakowskiego. Pierwszy z nich pochodzi z roku 178713. 
Przeprowadzono go na terenie diecezji krakowskiej z polecenia 
prymasa księcia Michała Jerzego Poniatowskiego. Był to spis 
podający liczbę ludności zamieszkującej w poszczególnych miej-
scowościach parafii diecezji krakowskiej. Zawarte w nim dane 
zestawiono z informacjami pochodzącymi z późniejszego spisu  
z  1791 roku i zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Liczba ludności parafii Szczekociny na podstawie spisów 
z lat 1787 i 1791.

Miejscowość

Liczba ludności

Według spisu 
z 1787 roku1

Według spisu 
z 1791 roku

Różnica 
pomiędzy 
spisami

Bonowice 243 (8 Żydów) 237 - 7
Grabiec 176 (8 Żydów) 142 - 34
Sprowa 196 233 +37

Szczekociny 1029 (198 Żydów) 1133 + 104

Z porównania widać, że w ciągu zaledwie 4 lat liczba ludności 
Bonowic i Grabca w przeciwieństwie do pozostałych miejscowo-
ści, spadła. W Grabcu ten spadek jest znaczny. Prawdopodobnie 
podczas spisu przeprowadzanego w lutym 1791 roku część miesz-
kańców, szczególnie młodych, była na służbie w innych wsiach 
lub z jakichś innych względów nie została uwzględniona. Jest to 
o tyle dziwne, że pewne osoby niefigurujące w spisie jeszcze w tym 
samym roku i następnych występowały w metrykach chrztów jako 
rodzice dzieci urodzonych w Grabcu lub Bonowicach.
13 Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział I, Archiwum Dzikowskie Tar-
nowskich, sygn. 281, Mikrofilm nr 14506, s. 255.

Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział I, Archiwum 
Dzikowskie Tarnowskich, sygn. 281, Mikrofilm nr 14506, s. 255; 
Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział III (dalej: ANKrIII), 
Akta Komisji Porządkowej Wojskowo-Cywilnej Województwa 

Krakowskiego (dalej: AKP), sygn. 49-5, s. 301–308.
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SpiS ludności wSi Bonowice i GraBiec z 1791 roku

Drugi z XIII-wiecznych spisów ludności został sporządzony 
w dniu 15 lutego 1791 roku przez ówczesnego proboszcza szcze-
kocińskiego księdza Baltazara Kozłowskiego na polecenie Ko-
misji Porządkowej Wojskowo–Cywilnej Województwa Krakow-
skiego14. Zamieszczona w tym artykule edycja źródłowa dotyczy 
spisu ludności wsi Bonowice oraz Grabiec15. Zaprezentowana 
poniżej tabela zawiera jedynie niewielkie zmiany w stosunku do 
oryginału źródła. Informacje uzupełniające, pochodzące od au-
tora zostały umieszczone nawiasach kwadratowych. Dotyczą one 
głównie stosunków pokrewieństwa, a także nazwisk rodowych 
żon. W tabeli zachowano oryginalne warianty nazwisk zapisane 
w takiej formie, jaką podawał spis, lecz w niektórych przypad-
kach podano dodatkowo ich brzmienie współczesne. Oryginalny 
spis w jednej linijce wymieniał razem męża i żonę. W niniejszej 
edycji źródłowej dla większej przejrzystości zdecydowano się na 
umieszczenie ich w tabeli w dwóch wierszach.

Tabela nr 2. Spis ludności wsi Bonowice i Grabiec z 1791 roku.

Bonowice Wieś Dziedziczna 
WW Panien Franciszkanek w Krakowie

Mężczyźni  Kobiety
 

wiek wiek
Dwór Filip Luzenski Dzierżaw-

ca
1 40

Marianna [Luzenska] [Żona 
Filipa]

1 34

Jacenty [Luzenski] Syn 
[Filipa]

1 9

14 Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział III, Akta Komisji Porządkowej 
Wojskowo-Cywilnej Województwa Krakowskiego, sygn. 49–5, s. 301–308.
15 Więcej o spisie ludności par. Szczekociny zob. L. Frączek, Spis ludności Szcze-
kocin z 1791 roku, „Szczekociński Rocznik Historyczny”, Szczekociny 2013, 
nr 1, s. 157–201.
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Dwór Anna [Luzenska] Córka 
[Filipa]

1 7

Franciszek [Luzenski] Syn 
[Filipa]

1 2

Czeladź
Józef Zagrzebiec 1 22

Joachim Bodzioch 1 20
Sebastian Kaskos 1 18
Agnieszka Zelnarków-

na
1 24

Marianna Molęn-
dzionka

1 20

Małgorzata Zagrzeb-
cówna

1 14

1 Jan Urys 1 40
Marianna [Urys] [Żona 

Jana]
1 30

Marianna [Urys] Córka 
[Jana]

1 10

Kunegunda [Urys] Córka 
[Jana]

1 8

Marianna [Urys] Córka 
[Jana]

1 1

Jacenty Bodzioch Służący 1 20
Agnieszka Zieleńska 1 54

2 Wawrzyniec Kaper 1 47
Katarzyna [Kaper] [Żona 

Wawrzyń-
ca]

1 42

Jerzy [Kaper] Syn 
[Waw-
rzyńca]

1 12

Agata [Kaper] Córka 
[Waw-
rzyńca]

1 8
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2 Konstancja [Kaper] Córka 
[Waw-
rzyńca]

1 5

Magdalena [Kaper] Córka 
[Waw-
rzyńca]

1 1

Maciej Adamus 1 20
Katarzyna Robakówna 1 22

3 Jerzy Szuwak 1 50
Marianna [Szuwak] [Żona 

Jerzego]
1 47

Wojciech Adamus 1 46
Marianna [Adamus] [Żona 

Wojcie-
cha]

1 40

Romuald [Adamus] Syn [Woj-
ciecha]

1 22

Salomea [Adamus] Córka 
[Wojcie-

cha]

1 20

4 Szczepan Adamus 1 50
Salomea [Adamus] [Żona 

Szczepa-
na]

1 40

Filip [Adamus] Syn 
[Szczepa-

na]

1 25

Stanisław [Adamus] Syn 
[Szczepa-

na]

1 9

Jan [Adamus] Syn 
[Szczepa-

na]

1 6

Mateusz [Adamus] Syn 
[Szczepa-

na]

1 4
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4 Dominik [Adamus] Syn 
[Szczepa-

na]

1 2

Rozalia [Adamus] Córka 
[Szczepa-

na]

1 16

Jan Kanty [Adamus] Syn 
[Szczepa-

na]

1 1

5 Szymon Pałka 1 60
Marianna [Pałka] [Żona 

Szymona]
1 47

Maciej [Pałka] Syn [Szy-
mona]

1 18

Marianna [Pałka] Córka 
[Szymo-

na]

1 14

Klara [Pałka] Córka 
[Szymo-

na]

1 12

Teresa [Pałka] Córka 
[Szymo-

na]

1 7

Wincenty Pałka 1 26
Marianna [Pałka] [Żona 

Wincente-
go]

1 23

6 Stanisław Pytlarz 1 48
Agnieszka [Pytlarz] [Żona Sta-

nisława]
1 34

Wojciech [Pytlarz] Syn [Sta-
nisława]

1 18

Franciszka [Pytlarz] Córka 
[Stanisła-

wa]

1 12

Ignacy [Pytlarz] Syn [Sta-
nisława]

1 9
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6 Szymon [Pytlarz] Syn [Sta-
nisława]

1 5

Helena [Pytlarz] Córka 
[Stanisła-

wa]

1 7

Wojciech Sikorski Służący 1 20
7 Piotr Pałka 1 56

Katarzyna [Pałka] [Żona 
Piotra]

1 54

Mateusz Gaj 1 32
Agnieszka [Gaj] [Żona 

Mateusza]
1 27

Marianna [Pałka] Córka 
Piotra

1 26

8 Wojciech Pałka 1 36
Jadwiga [Pałka] [Żona 

Wojcie-
cha]

1 30

Teresa [Pałka] Córka 
[Wojcie-

cha]

1 14

Szymon [Pałka] Syn [Woj-
ciecha]

1 12

Franciszka [Pałka] Córka 
[Wojcie-

cha]

1 9

Agnieszka [Pałka] Córka 
[Wojcie-

cha]

1 7

Wojciech [Pałka] Syn [Woj-
ciecha]

1 4

9 Marianna Pałka Wdowa 1 50

Ignacy [Pałka] Syn [Ma-
rianny]

1 20
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9 Franciszek [Pałka] Syn [Ma-
rianny]

1 15

Justyna [Pałka] Córka 
[Marian-

ny]

1 10

Jan [Pałka] Syn [Ma-
rianny]

1 6

Wincenty [Pałka] Syn [Ma-
rianny]

1 4

Grzegorz Wrona 1 60
Barbara [Wrona] [Żona 

Grzego-
rza]

1 69

10 Grzegorz Kaskos 1 36
Helena [Kaskos] [Żona 

Grzego-
rza]

1 30

Ignacy [Kaskos] Syn 
[Grzego-

rza]

1 11

Kazimierz [Kaskos] Syn 
[Grzego-

rza]

1 7

Katarzyna [Kaskos] Córka 
[Grzego-

rza]

1 1

10 
[drugi 
raz] 

Szczepan Koścień 1 54
Agnieszka [Koścień] [Żona 

Szczepa-
na]

1 50

Balcer [Koścień] Syn 
[Szczepa-

na]

1 26

Tomasz Koścień 1 30
Katarzyna [Koścień] [Żona 

Tomasza]
1 26

Maciej Baran Służący 1 15
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11 Adam Molęnda 1 45
Magdalena [Molęnda] [Żona 

Adama]
1 30

Zofia [Molęnda] Córka 
[Adama]

1 9

Franciszka [Molęnda] Córka 
[Adama]

1 1

Magdalena Molęndzina 1 47
Marianna Molęndzina 1 19
Franciszka Służąca 1 15

12 Grzegorz Gąsior 1 50
Brygida [Gąsior] [Żona 

Grzego-
rza]

1 42

Mateusz [Gąsior] Syn 
[Grzego-

rza]

1 18

Florian [Gąsior] Syn 
[Grzego-

rza]

1 15

Wincenty [Gąsior] Syn 
[Grzego-

rza]

1 8

Franciszka [Gąsior] Córka 
[Grzego-

rza]

1 4

Apolonia [Gąsior] Córka 
[Grzego-

rza]

1 1

13 Maciej Pasek 1 56
Franciszka [Pasek] [Żona 

Macieja]
1 46

Józef [Pasek] Syn [Ma-
cieja]

1 15

Jacenty [Pasek] Syn [Ma-
cieja]

1 13

Tekla [Pasek] Córka 
[Macieja]

1 9
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13 Teresa [Pasek] Córka 
[Macieja]

1 6

Antoni [Pasek] Syn [Ma-
cieja]

1 1

Marianna [Pasek] Córka 
[Macieja]

1 2

Agnieszka Pytlarczan-
ka [Pytlarz]

1 20

Magdalena Zychowna 
[Zych]

1 22

14 Wojciech Lubandy 1 48

Agnieszka [Lubandy] [Żona 
Wojcie-

cha]

1 43

Antoni [Lubandy] Syn [Woj-
ciecha]

1 15

Walenty [Lubandy] Syn [Woj-
ciecha]

1 13

Joachim [Lubandy] Syn [Woj-
ciecha]

1 7

Katarzyna [Lubandy] Córka 
[Wojcie-

cha]

1 1

Tomasz Szuwak Służący 1 21

15 Franciszka Pałczyna 
[Pałka]

Wdowa 1 47

Małgorzata [Pałka] Córka 
[Francisz-

ki]

1 14

Marianna [Pałka] Córka 
[Francisz-

ki]

1 9

Katarzyna [Pałka] Córka 
[Francisz-

ki]

1 3
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16 Franciszek Pałka 1 34
Zofia [Pałka] [Żona 

Francisz-
ka]

1 30

Stanisław [Pałka] Syn [Fran-
ciszka]

1 5

Marianna [Pałka] Córka 
[Francisz-

ka]

1 2

17 Piotr Szuwak 1 54

Anna [Szuwak] [Żona 
Piotra]

1 46

Agnieszka [Szuwak] Córka 
[Piotra]

1 20

Magdalena [Szuwak] Córka 
[Piotra]

1 13

Łucja Pytlarczan-
ka [Pytlarz]

Służąca 1 22

18 Mikołaj Szuwak 1 34

Franciszka [Szuwak] [Żona 
Mikołaja]

1 32

Jadwiga [Szuwak] Córka 
[Mikołaja]

1 9

Maciej [Szuwak] Syn [Mi-
kołaja]

1 6

Józef [Szuwak] Syn [Mi-
kołaja]

1 4

Łucja [Szuwak] Córka 
[Mikołaja]

1 1

Wojciech Szuwak 1 69
Agnieszka Kaszkoszówna 

[Kaszkos]
Służąca 1 22

19 Marcin Szewczyk 1 31
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19 Kunegunda [Szewczyk] [Żona 
Marcina]

1 39

Katarzyna [Szewczyk] Córka 
[Marcina]

1 3

Mateusz [Szewczyk] Syn 
[Marcina]

1 1

Józef Baran 1 66
Zofia [Baran] [Żona 

Józefa]
1 55

20 Szymon Koścień 1 26

Teresa [Koścień] [Żona 
Szymona]

1 32

Marianna [Koścień] Córka 
[Szymo-

na]

1 9

Piotr [Koścień] Syn [Szy-
mona]

1 4

Józef [Koścień] Syn [Szy-
mona]

1 2

Wojciech Kubarka Służący 1 22

Agnieszka Służąca 1 19

21 Paweł Szewczyk 1 34

Marianna [Szewczyk] [Żona 
Pawła]

1 30

Walenty [Szewczyk] Syn 
[Pawła]

1 3

Maciej [Szewczyk] Syn 
[Pawła]

1 1

22 Młyn Bonowski
Andrzej Łata 1 57
Elżbieta [Łata] [Żona 

Andrzeja]
1 29

Szczepan [Łata] Syn 
[Andrzeja]

1 18
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22 Marianna [Łata] Córka 
[Andrzeja]

1 16

Wincenty [Łata] Syn [An-
drzeaja]

1 10

Łukasz [Łata] Syn [An-
drzeja]

1 6

Antoni [Łata] Syn [An-
drzeja]

1 1

Franciszka [Łata] Córka 
[Andrzeja]

1 3

23 Balcer Kaszkos 
[Kaskos]

1 36

Katarzyna [Kaskos] [Żona 
Balcera]

1 30

Adam [Kaskos] Syn [Bal-
cera]

1 4

Katarzyna [Kazkos] Córka 
[Balcera]

1 2

Mikołaj Kaskos Ojciec 1 102
Marianna Szuwakowa Komor-

nica
1 30

24 Browar

Józef Nakielski 1 56

Agnieszka [Nakielska] [Żona 
Józefa]

1 40

Magdalena [Nakielska] Córka [Jó-
zefa]

1 12

Julianna [Nakielska] Córka [Jó-
zefa]

1 7

25 Franciszek Zagrzebiec 1 55

Marianna [Zagrzebiec] [Żona 
Francisz-

ka]

1 50

Katarzyna [Zagrzebiec] Córka 
[Francisz-

ka]

1 18
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25 Franciszka [Zagrzebiec] Córka 
[Francisz-

ka]

1 15

Łucja [Zagrzebiec] Córka 
[Francisz-

ka]

1 7

26 Walenty Pytlarz 1 67

Teresa [Pytlarz] [Żona 
Walente-

go]

1 47

Jan [Pytlarz] Syn [Wa-
lentego]

1 15

Błażej [Pytlarz] Syn [Wa-
lentego]

1 13

Marianna [Pytlarz] Córka 
[Walente-

go]

1 7

27 Benedykt Pytlarz 1 30

Małgorzata [Pytlarz] [Żona Be-
nedykta]

1 30

Franciszek [Pytlarz] Syn [Be-
nedykta]

1 1

28 Sebastian Szewczyk 1 32

Magdalena [Szewczyk] [Żona Se-
bastiana]

1 27

Jan [Szewczyk] Syn [Seba-
stiana]

1 1

Andrzej Szewczyk 1 80

Katarzyna [szewczyk] [Żona 
Andrzeja]

1 75

29 Józef Kaskos 1 46

Agnieszka [Kaskos] [Żona 
Józefa]

1 40
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29 Klemens [Kaskos] Syn 
[Józefa]

1 10

Kunegunda [Kaskos] Córka 
[Józefa]

1 3

Anna [Kaskos] Córka 
[Józefa]

1 1

30 Wojciech Gąsior 1 59
Kunegunda [Gąsior] [Żona 

Wojcie-
cha]

1 40

31 Jan Kawałek 1 49
Małgorzata [Kawałek] [Żona 

Jana]
1 32

Tekla [Kawałek] Córka 
[Jana]

1 9

Szymon [Kawałek] [Syn Jana] 1 7
Stanisław [Kawałek] Syn [Jana] 1 4

Małgorzata [Kawałek] Córka 
[Jana]

1 2

32 Marek Gąsior 1 37
Elżbieta [Gąsior] [Żona 

Marka]
1 37

Tekla [Gąsior] Córka 
[Marka]

1 9

Teresa [Gąsior] Córka 
[Marka]

1 2

Ignacy Bieniek Ojciec 
[Elżbiety]

1 84

33 Wawrzyniec Lubandy 1 44
Małgorzata [Lubandy] [Żona 

Wawrzyń-
ca]

1 36

Agnieszka [Lubandy] Córka 
[Waw-
rzyńca]

1 6

33 Andrzej [Lubandy] Syn 
[Waw-
rzyńca]

1 1
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34 Antoni Majowski 1 54
Franciszka [Majowska] [Żona An-

toniego]
1 53

Szymon [Majowski] Syn [An-
toniego]

1 24

35 Paweł Niemczyk 1 40
Agnieszka [Niemczyk] [Żona 

Pawła]
1 37

Magdalena [Niemczyk] Córka 
[Pawła]

1 7

Bartłomiej 
i Jacenty

[Niemczyk] Synowie 
Bliźnięta

2 1

36 Szymon Molęnda 1 34
Agnieszka [Molęnda] [Żona 

Szymona]
1 30

Joachim [Molęnda] Syn [Szy-
mona]

1 9

Antoni [Molęnda] Syn [Szy-
mona]

1 7

Franciszka [Molęnda] Córka 
[Szymo-

na]

1 1

Józef Cyż [Czyż] Służący 1 16
Konstancja Molęn-

dzionka 
[Molęnda]

1 22

37 Melchior Pytlarz 1 30
Katarzyna [Pytlarz] [Żona 

Melchio-
ra]

1 26

Ignacy [Pytlarz] Syn [Mel-
chiora]

1 1

37 Jadwiga Pytlarczan-
ka [Pytlarz]

Siostra 
[Melchio-

ra]

1 15

38 Sebastian Łata 1 34
Katarzyna [Łata] [Żona Se-

bastiana]
1 39
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Summa Bonowice 118 119
Wieś Grabiec Dziedziczna WW Panien Franciszkanek w Krakowie

1 Stanisław Ślęk Wójt 1 46
Elżbieta [Ślęk] [Żona Sta-

nisława]
1 37

Sebastian [Ślęk] Syn          
[Stanisła-

wa]

1 20

Anna [Ślęk] Córka 
[Stanisła-

wa]

1 19

Justyna [Ślęk] Córka 
[Stanisła-

wa]

1 17

2 Kazimierz Pałka 1 36
Marianna [Pałka] [Żona Ka-

zimierza]
1 27

Feliks [Pałka] Syn [Kazi-
mierza]

1 4 ?

Tomasz [Pałka] Syn [Kazi-
mierza]

1 6

Maciej [Pałka] Syn [Kazi-
mierza]

1 1

Tekla Krawcówna 
[Krawiec]

Służąca 1 17

Szymon Walczak Służący 1 15
3 Franciszek Kaper 1 40

Jadwiga [Kaper] [Żona 
Francisz-

ka]

1 32

Antoni [Kaper] Syn [Fran-
ciszka]

1 6

Marianna Kaprowa 
[Kaper]

1 80

Rozalia Kaprowa 
[Kaper]

Komor-
nica

1 36

Piotr [Kaper] Syn [Ro-
zalii]

1 7
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4 Grzegorz Baran 1 60
Klara [Baran] [Żona 

Grzego-
rza]

1 46

Marianna [Baran] Córka 
[Grzego-

rza]

1 22

Łucja [Baran] Córka 
[Grzego-

rza]

1 20

Tomasz [Baran] Syn 
[Grzego-

rza]

1 26

Marianna [Baran] Córka 
[Grzego-

rza]

1 6

Antoni [Baran] Syn 
[Grzego-

rza]

1 4

5 Adam Walczak 1 70
Jadwiga [Walczak] [Żona 

Adama]
1 60

Ambroży Walczak 1 33
Małgorzata [Walczak] [Żona 

Ambroże-
go]

1 27

Ignacy [Walczak] Syn Ada-
ma

1 20

6 Balcer Krawiec 1 63
Anna [Krawiec] [Żona 

Balcera]
1 50

Urszula [Balcer] Córka 
[Balcera]

1 23

7 Piotr Gąsior 1 70
Zofia [Gąsior] [Żona 

Piotra]
1 53

Katarzyna [Gąsior] Córka 
[Piotra]

1 26
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7 Szymon [Gąsior] Syn [Pio-
tra]

1 23

8 Marcin Pałka 1 26
Gertruda [Pałka] [Żona 

Marcina]
1 30

Andrzej [Pałka] Syn [Mar-
cina]

1 1

Zofia Matka   
[Piotra ?]

1 62

Tekla Córka    
[Zofii ?]

1 10

9 Jakub Żak 1 70
Katarzyna [Żak 

z Bieńków]
[Żona 

Jakuba]
1 53

Magdalena [Żak] Córka 
[Jakuba]

1 13

Franciszek [Żak] Syn [Jaku-
ba]

1 2

Marianna [Żak] Córka 
[Jakuba]

1 1

10 Stanisław Gaj 1 43
Małgorzata [Gaj] [Żona Sta-

nisława]
1 45

Agnieszka [Gaj] Córka 
[Stanisła-

wa]

1 12

Stanisław [Gaj] Syn [Sta-
nisława]

1 8

Wawrzyniec [Gaj] Syn [Sta-
nisława]

1 1

11 Józef Żak 1 56
Małgorzata [Żak] [Żona 

Józefa]
1 45

Melchior [Żak] Syn [Jó-
zefa]

1 3

Karol [Żak] Syn [Jó-
zefa]

1 1
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12 Marcin Szewczyk 1 60
Zofia [Szewczyk] [Żona 

Marcina]
1 46

Michał [Szewczyk] Syn [Mar-
cina]

1 23

Karol [Szewczyk] Syn [Mar-
cina]

1 12

13 Franciszka Bodzichowa 
[Bodzioch]

1 34

Agnieszka [Bodzioch] Córka 
[Francisz-

ki]

1 3

14 Jakub Szewczyk 1 47
Franciszka [Szewczyk] [Żona 

Jakuba]
1 40

Kunegunda [Szewczyk] Córka 
[Jakuba]

1 4

Marcin [Szewczyk] Syn [Jaku-
ba]

1 12

Katarzyna [Szewczyk] Córka 
[Jakuba]

1 1

Zuzanna Pachnączka 1 30
15 Teresa Zychowna 

[Zych]
1 53

Andrzej [Zych] Syn [Te-
resy]

1 23

Regina [Zych] Córka 
[Teresy]

1 12

Katarzyna Kaprowa 
[Kaper]

1 60

Brygida [Kaper] Córka 
[Katarzy-

ny]

1 12

16 Marcin Koścień 1 53
Katarzyna [Koścień] [Żona 

Marcina]
1 42

Jadwiga [Koścień] Córka 
[Marcina]

1 15
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16 Jan [Koścień] Syn [Mar-
cina]

1 2

Agnieszka [Koścień] Córka 
[Marcina]

1 2

Joachim Kozieński Służący 1 17
Marianna Siostra 1 19

17 Franciszek Pałka 1 56
Agnieszka [Pałka] [Żona 

Francisz-
ka]

1 60

Franciszek Pałka 1 32
Marianna [Pałka 

z Czyżów]
[Żona 

Francisz-
ka]

1 27

Wojciech Pałka 1 16
Marianna Bodzioska 

[Bodzioch]
1 20

18 Wojciech Pytlarz 1 57
Agnieszka [Pytlarz] [Żona 

Wojcie-
cha]

1 43

Walenty [Pytlarz] Syn [Woj-
ciecha]

1 20

Teresa [Pytlarz] Córka 
[Wojcie-

cha]

1 10

Mateusz [Pytlarz] Syn [Woj-
ciecha]

1 7

Andrzej [Pytlarz] Syn [Woj-
ciecha]

1 2

19 Krzysztof Gąsior 1 39
Katarzyna [Gąsior] [Żona 

Krzyszto-
fa]

1 31

Dominik [Gąsior] Syn 
[Krzysz-

tofa]

1 7
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Paweł [Gąsior] Syn 
[Krzysz-

tofa]

1 1

Franciszek Gąsior 1 69
Stefan Szewczyk Służący 1 19

Agnieszka Chadziołka 1 26
Mateusz Pytlarz 1 32

Marianna [Pytlarz] [Żona 
Mateusza]

1 27

20 Franciszek Gąsior 1 53
Ewa [Gąsior] [Żona 

Francisz-
ka]

1 47

Łukasz [Gąsior] Syn [Fran-
ciszka]

1 19

Teresa [Gąsior] Córka 
[Francisz-

ka]

1 13

Apolonia [Gąsior] Córka 
[Francisz-

ka]

1 6

Kazimierz [Gąsior] Syn [Fran-
ciszka]

1 3

21 Kasper Sikora 1 60
Franciszka [Sikora] [Żona 

Kacpra]
1 49

Wincenty [Sikora] Syn [Kac-
pra]

1 25

Marianna [Sikora] Córka 
[Kacpra]

1 30

22 Andrzej Bieniek 1 53
Andrzej [Bieniek] Syn [An-

drzeja]
1 16

Gertruda [Bieniek] Córka 
[Andrzeja]

1 20

Agnieszka [Bieniek] Córka 
[Andrzeja]

1 12
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22 Agnieszka [Bieniek] Córka 
[Andrzeja]

1 9

23 Błażej Kowalik 1 53
Marianna [Kowalik] [Żona 

Błażeja]
1 46

Marianna [Kowalik] Córka 
[Błażeja]

1 19

Franciszek [Kowalik] Syn 
[Błażeja]

1 14

24 Andrzej Czyż 30
Marianna [Czyż] [Żona 

Andrzeja]
1 25

Jadwiga [Czyż] Matka 
[Andrzeja]

1 56

Franciszek [Czyż] Syn 
[Jadwigi]

1 16

Józefa Pałczonka 
[Pałka]

1 12

25 Franciszek Czyż 1 73
Marianna [Czyż] [Żona 

Francisz-
ka]

1 63

Justyna [Czyż] Córka 
[Francisz-

ka]

1 17

26 Antoni Czyż 1 76
Marianna [Czyż] [Żona An-

toniego]
1 63

Franciszka [Czyż] Córka 
[Antonie-

go]

1 30

Tomasz Czyż 1 26
Joanna [Czyż] [Żona 

Tomasza]
1 15

Ignacy Miszkowski 
[Miśkie-

wicz]

1 30
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26 Joanna [Miśkie-
wicz]

[Żona 
Ignacego]

1 23

Justyna [Miśkie-
wicz]

Córka 
[Ignacego]

1 1

24 Młyn
Wojciech Smolibyk 1 43

Magdalena [Smolibyk] [Żona 
Wojcie-

cha]

1 30

Wojciech [Smolibyk] Syn [Woj-
ciecha]

1 21

Katarzyna [Smolibyk] Córka 
[Wojcie-

cha]

1 17

Jacenty [Smolibyk] Syn [Woj-
ciecha]

1 3

Szymon [Smolibyk] Syn [Woj-
ciecha]

1 1

Summa Grabca 72 70

Summary

HiStory outline of Bonowice and GraBiec from tHe 13tH to 
tHe 18tH century

The first written records about Bonowice and Grabiec come 
from the year 1257 when the Prince of Krakow and Sandomierz, 
Bolesław Wstydliwy, granted part of Bonowice and Grabiec to 
the Poor Clares Convent of Zawichost. This status of ownership 
remained unchanged until 1794.

Both villages were located in the Krztynia River valley, rich 
in iron ores, deposited in its marshlands. This location proved 
economically attractive since iron ore was held in high regard as 
a valuable raw material. In the Middle Ages, in the entire Malo-
polska region, the oldest ironworks with water wheels operated 

Źródło: ANKr III, AKP, sygn. 49-5, s. 301–308.
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in Grabec and Bonowice. Worth noting is also the fact that 
in close proximity to Grabiec there ran the important route 
leading from Kraków to Lelów and further to Silesia and Wiel-
kopolska. The relations between the inhabitants of Bonowice 
and Grabiec and the Convent of Poor Clares were correct most 
of the time, however there were instances of sharp conflicts, e.g. 
in the years 1786–1788.

Until the second half of the 17th century, the demographic 
structure of both villages can be discussed solely on the basis of 
estimates. It is only thanks to parish registers of marriages, bap-
tisms and deaths preserved from 1666, that it is possible to come 
to know the names and surnames of the inhabitants of Bonowice 
and Grabiec and analyze the demographic changes taking place 
in the mentioned period. However, the most accurate data are 
provided by population censuses conducted in the second half 
of the 18th century. This article presents the source edition of 
the census of the Catholic inhabitants of Bonowice and Grabiec 
dated February 15, 1791, carried out on the orders of the Civi-
lian-Military Order Commission of the Cracow Voivodeship by 
then parish priest of Szczekociny Baltazar Kozłowski.
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Fot. 1. Bonowice i Grabiec zaznaczone na mapie kwatermistrzowskiej 
z 1850 roku. http://www.mapywig.org/m/Polish_maps/series/126K_

Mapa_Kwatermistrzostwa/CP-21_Kol_III_Sek_VII.jpg, 
[dostęp 30 XI 2017 r.]

Fot. 2. Fragment spisu ludności Grabca z 1791 roku. ANKr III, Akta 
Komisji Porządkowej Wojskowo-Cywilnej Województwa Krakowskiego, 

sygn. 49-5, s. 306
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przedmioty

Grzegorz Dudała
Kościółki filialne i kaplice Szczekocin jako przyczynek do 
badań nad kultem religijnym

wprowadzenie

Termin kaplica wywodzi się z łacińskiego słowa capella. Z jego 
pochodzeniem związana jest popularna legenda o św. Marcinie 
(zm. 397 r.). Martinus, rzymski żołnierz, podróżował na koniu 
w zbroi i pięknym płaszczu (łac. capa, fr. chape). Na swojej drodze 
spotkał ubogiego zmarzniętego żebraka, odciął więc mieczem po-
łowę swojego drogocennego płaszcza i dał biednemu. Potem we 
śnie miał zobaczyć, że tym ubogim był Chrystus. Marcin ochrzcił 
się i zrezygnował ze służby wojskowej. Został gorliwym chrześci-
janinem, a na końcu biskupem francuskiego Tours. Po śmierci 
Marcina jego następca i uczeń, Brykcjusz wzniósł w Tours, nad 
grobem Marcina, drewniany kościół, w którym przechowywano 
słynny płaszcz jako relikwię. Ów kościół – capella był celem licz-
nych pielgrzymek i w 470 r. został rozbudowany do rangi bazy-
liki przez kolejnego biskupa. Król Chlodwig po przyjęciu chrztu 
pod koniec V w. uczynił płaszcz św. Marcina relikwią królestwa, 
zabierając go na wyprawy wojenne. W czasie pokoju płaszcz 
składany był w izbie zwanej Chapelle w królewskim pałacu 
w Paryżu – pod opieką specjalnego duchownego – kapelana. 
Spopularyzowanie tej nazwy wiąże się także z wykupieniem przez 
Ludwika IX Świętego relikwii Chrystusowych od Wenecjan 
(1239 r.) – i budową w latach 40. XIII w. na ich potrzeby świą-
tyni nazwanej Saint-Chapelle w Paryżu. Przechowywano tam 
też płaszcz św. Marcina – co znów wpłynęło na nazwę świątyni. 
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Do naszego języka słowo kaplica zostało zapożyczone ze średnio-
wiecznej łaciny, poprzez staroczeskie kaplicě, zaś sama kaplica 
dała początek słowom takim jak kapelan (bezpośrednio z łac. 
cappelanus), kapłan (z cappelanus poprzez czeskie kaplan), kapela 
i kapelmistrz (z niem. Kappelmeister)1.

Kaplicę definiuje się jako niewielką budowlę sakralna, wolno-
stojącą lub połączoną z większym obiektem architektonicznym 
(kościół, zamek, dwór) – albo wydzielone pomieszczenie z ołta-
rzem lub boczną część kościoła tworzącą odrębną całość, w której 
znajduje się ołtarz. W polskiej kulturze najbardziej znanymi kapli-
cami są Kaplica Zygmuntowska na Wawelu, kaplica NMP na Ja-
snej Górze, Ostra Brama w Wilnie, Kaplica Królewska w Gdańsku 
i Kaplica Boimów we Lwowie. Zdrobnieniem słowa kaplica jest 
wyraz kapliczka – który to termin obejmuje szeroko pojęte miejsca 
kultu, w tym także tzw. pobożności ludowej, o złożonej typografii 
(od nadrzewnych krzyżyków po pomniki o rozbudowanej treści 
ideowej i obiekty małej architektury sakralnej. Ze względu na licz-
ne występowanie i duże zróżnicowanie form kapliczek na terenie 
Szczekocin nie będziemy się nimi zajmować, trud ich inwentary-
zacji podjęli zresztą w ostatnim czasie pracownicy Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach2. Obiektem naszych badań będą 
stricte kaplice, jako pomieszczenia, w których celebruje się nabo-
żeństwa, w tym msze, a więc posiadające odpowiedni indult bi-
skupi, ołtarz, a nierzadko też tabernakulum z Sanctissimum, czyli 
konsekrowanymi partykułami. Zwyczajowo kaplice takie posiadały 
też własne nazwy, wezwania i patronów – stąd obok innych miejsc 
kultu (od popularnych świątków po duże centra pielgrzymkowe) 
– stanowią ciekawe odbicie miejscowej pobożności i wiele mówią 
o czci, jaką otaczani byli najpopularniejsi święci.

kaplica w rezydencji dziedziców Szczekocin

Rozpatrując zagadnienie miejsc kultu, nie sposób pominąć 
funkcjonowania kaplic dworskich, pałacowych i zamkowych. Ist-
1 J. Wierusz Kowalski, Świat mnichów i zakonów, Warszawa 1987, s. 132; 
Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 337, 339.
2 Szczekociny. Studium wartości kulturowych miasta, red. E. Caban na zlec. 
NID, RIK Katowice 2017, s. 85–86.
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niały one w ośrodkach dóbr dziedzicznych i – czasem z powodu 
dużej odległości od świątyni parafialnej – pełniły bardzo ważną 
rolę w spełnianiu przez wiernych powinności uczestnictwa w na-
bożeństwach. W Szczekocinach dwór znajdował się stosunkowo 
niedaleko od kościoła parafialnego (ok. 800 m), niemniej wła-
ściciele posiadłości utrzymywali w nim kaplicę, która była szcze-
gólnie przydatna podczas chorób domowników. Istnienie dwor-
skiej kaplicy już w średniowieczu, mimo bliskości kościoła, może 
świadczyć nie tylko o pobożności dziedziców, ale i o prestiżu ich 
posiadłości. Kaplice dworskie przybierały różne formy – od nie-
wielkich wnęk z ołtarzykiem jak niegdyś w Olesznie – po duże, 
sklepione i bogato wyposażone kaplice – jak choćby zachowana 
do dziś kaplica zamku w Baranowie Sandomierskim.

Bez wątpienia kaplica dworska w Szczekocinach istniała przy-
najmniej od końca XIV w., w przeniesionej z miejsca zwanego 
dziś „Zamczyskiem” lub „Grodziskiem” w rejon obecnego zało-
żenia parkowo-pałacowego. Już bowiem w 1395 r. poświadczony 
jest wśród innych urzędników dworskich, rezydentów i klien-
tów – Clemens capellanus curie domini lublinensis [in Czecoczini]  
– Klemens, kapelan dworu pana lubelskiego (czyli Odrowąża 
Szczekockiego, kasztelana lubelskiego) w Szczekocinach. Następ-
nie w 1397 r. wzmiankowany jest kapelan Gabriel – Gabriel ca-
pellanus curie Petri de Czecoczini3.

Jak zauważa dr Jacek Laberschek, 

Istnienie kilku obiektów kultowych w Szczekocinach, a więc 
kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja i kaplicy 
dworskiej, niewątpliwie zaspokajało duchowe potrzeby miejsco-
wej społeczności4. 

Badacz zwraca uwagę, iż ten stan nie zadowalał jednak dzie-
dziców Szczekocin odbywających częste podróże, a zwłaszcza ak-
3 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Księgi ziemskie krakow-
skie, sygn. 1c, s. 389; 2a, s. 97. Zob. J. Laberschek, Początki i rozwój miasta 
Szczekociny do końca XV w. Uwagi do genealogii Szczekockich herbu Odrowąż, 
w: Patentia et tempus. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi 
Kordeckiemu, red. O. Dyba, S. Kołodziejski, R. Marciniak, Kraków 1999,  
s. 107, 118–119.
4 J. Laberschek, dz. cyt., s. 119.
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tywnego i wpływowego dostojnika jak Jan Szczekocki. Zwrócił 
się on wraz z żoną Ofką z prośbą do papieża o możliwość ko-
rzystania z ołtarza przenośnego, czyli uczestniczenia w mszach 
w czasie przerw w podróżach. Odpowiednie zezwolenie otrzymał 
Jan Szczekocki w r. 1403 z rąk papieża Bonifacego IX5.

Przenośne ołtarze były określonym typem sprzętu liturgiczne-
go znanym pod nazwą portatylu. Portatyle (łac. altare portatile) 
wykonywane były już od VII wieku jako małe, przenośne ołta-
rzyki, głównie metalowe lub z kości słoniowej, używane zwłaszcza 
w czasie podróży.

Ołtarze takie upowszechniły się za czasów króla Franków i ce-
sarza rzymskiego Karola Wielkiego, posiadali je wówczas w swo-
ich skarbach praktycznie wszyscy książęta tamtego kręgu kultu-
rowego. Używano ich nie tylko w podróżach, ale także na wojnie 
i na polowaniach, często wraz z kaplicami przenośnymi. Ołtarz 
taki nazywano „kamieniem świętym” i był mobilnym sprzę-
tem umożliwiającym w różnych miejscach sprawowanie liturgii 
mszalnej. Prawdopodobnie używany był także przez pierwszych 
Piastów, w związku ze stosunkowo rzadką siecią kościołów na te-
renie wczesnośredniowiecznej Polski. Od XIII wieku portatylami 
dysponowali głównie duchowni, a posiadanie ich przez osoby 
świeckie wymagało specjalnego przywileju.

5 Bullarium Poloniae, t. 3, nr 876, za: J. Laberschek, dz. cyt., s. 119.

Fot. 1. Portatyl z ołtarza w kaplicy św. Antoniego (fot. G. Dudała)
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Ołtarze tego typu składały się z niewielkiej, czworobocznej 
kamiennej płyty zaopatrzonej w uchwyty przydatne w podróży. 
W X w. portatyle wytwarzane były także z kryształu górskie-
go w metalowej oprawie, ze szkła szafirowego, drewna, macicy 
perłowej i podobnych materiałów. Płyta ozdabiana była napisa-
mi, płaskorzeźbami, rysunkami wyrytymi w kamieniu lub krusz-
cowej oprawie. Zgodnie z prawem kościelnym portatyl powinien 
być wykonany z jednolitej bryły kamienia na tyle grubej, aby 
w środku znalazło się miejsce na relikwie, a na nim kielich i ho-
stia, ale i puszka z komunikantami do konsekracji. Do wnętrza 
ołtarzyka prowadziło wyżłobienie do otworu symbolizującego 
grób (sepulchrum), umieszczone pośrodku ołtarza, a zamykane 
płytą kamienną (sigillum) zamocowaną za pomocą poświęcone-
go cementu. Na płycie dodatkowo odciskana była lakowa pie-
częć biskupia. Dodatkowo od spodu portatylu zamieszczano 
informacje o fundatorze, dacie konsekracji i imiona świętych, 
których relikwie umieszczono w ołtarzyku6.
6 Zob. Encyklopedia Kościelna, wyd. M. Nowodworski, t. XX, Warszawa 1894, 
s. 453–455.

Fot. 2. Spód portatylu z kaplicy Pana Jezusa z inskrypcją mówiącą 
o jego konsekracji 22 lipca 1911 r. przez biskupa A. Łosińskiego 
i umieszczeniem relikwii świętych męczenników Linusa i Kastusa 

(fot. P. Sroka)
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Portatyli używano także w miejscach kultu, które nie miały 
odpowiednich konsekrowanych ołtarzy z relikwiami świętych 
(czego wymagało prawo kościelne), kładąc je na niekonsekrowane 
ołtarze w kaplicach i kapliczkach, o czym przekonamy się niżej.

Wracając do zagadnienia kaplicy dworskiej w Szczekocinach, 
można sądzić, że funkcjonowała ona i służyła późniejszym dzie-
dzicom, choć w czasie reformacji z pewnością nie odprawiano 
w dworze mszy. Od połowy XVI w. do ok. 1620 r. właściciele 
Szczekocin wyznawali protestantyzm, a miejscowy kościół został 
zamieniony na zbór7. 

Zapewne już od wieków średnich istniała też kaplica dwor-
ska w Sprowie, która w czasach staropolskich należała do parafii 
Szczekocińskiej8.

Od XVII w. – z początkiem miejscowej kontrreformacji 
– można założyć istnienie rezydencjonalnej kaplicy, na temat 
której znajdujemy wzmiankę w następnym stuleciu. W 1748 r. 
zanotowano istnienie dwóch oratoriów prywatnych w postaci 
kaplic dworskich w Szczekocinach i Sprowie. Wpierw 

in Curia Szczekocinen[sis] est Oratorium per modum Ca-
pellae seorsivum et distinctum pulchre extructum, et intus ele-
ganter adornatum, habens unicum Altare decorae cum Imaginae 
Crucufixi Domini Italicae exquitissimae picturae. In quo orato-
rio rare celebratur, nisi stante infirmitate Illustris et Magnifici 
Domini Haeredis, idque mediante Facultate Officii Generalis 
Crac[oviensis] quam se vidisse et legisse testatus et modernus Pra-
epositus Szczekocinen[sis], quae ob absentiam Illustris Domini 
Haeredis non est producta in praesens Visitatione9.

7 J. Mazanek, Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Szczekocinach, Szcze-
kociny 2017, s. 21.
8 Być może o nią chodzi Szymonowi Starowolskiemu, który w swoim dzie-
le o pomnikach nie przywołuje żadnego obiektu z kościoła w Szczekocinach, 
zaś kilka inskrypcji dotyczących Odrowążów Sprowskich umieszcza pod in-
cipitem „SPROVIANA”. W Sprowie nie było kościoła, zatem może dworska 
kaplica pełniła – jeśli nie funeralną, to choć komemoracyjną funkcję. Zob. 
S. Starowolski, Monumenta Sarmatarum, viam uniwersae carnis ingressorum, 
Cracoviae 1655, s. 486–488.
9 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMK), Acta Visitatio-
nis (dalej: AV), sygn. 32 (1748 r.), s. 622.
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Zatem w posiadłości szczekocińskiej istniała pięknie przyozdo-
biona kaplica, z jednym ozdobnym ołtarzem, w którym znajdował 
się obraz Ukrzyżowania pochodzący z Włoch. W kaplicy celebro-
wano msze z Oficjum Generalnego biskupa krakowskiego, jednak 
rzadko – z uwagi na częstą absencję miejscowego dziedzica.

W dalszej części rękopisu czytamy o Sprowie: 

In Curia vero villae Sprowa Haereditatis Illustris et Magni-
fici Domini Adami Małachowski Oświęcimensis, extat quidem 
adusque Capella Portatilis, quondam propter commoditatem et 
seniles annos Illustrissimae Dominae Mariae de Złotniki Mała-
chowska Castellanae Inovlodensis concessa, sed postfata ejusdem 
non celebratur in ea neque celebratur10. 

10 Tamże.

Fot. 3. Obraz Ukrzyżowania prawdopodobnie pochodzący 
z pałacowej kaplicy (fot. G. Dudała)
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Zatem w dworze sprowskim pana Adama Małachowskiego, sta-
rosty oświęcimskiego, była wówczas kaplica, dozwolona dla wygo-
dy pani Marii ze Złotnickich Małachowskiej, przez wzgląd na jej 
sędziwy wiek – jednak po jej śmierci nie celebrowano tam już mszy.

Wracając do Szczekocin – przed postawieniem obecnego pałacu 
– istniał pałac na kopcu – rezydencja obronna zamieszkiwana jesz-
cze w chwili śmierci Franciszka Dembińskiego, gdy nowy gmach 
był jeszcze w budowie. Po śmierci Franciszka w 1777 r. wdowa, 
Urszula z Morsztynów Dembińska, sporządziła obszerny inwentarz 
całego majątku, a w części poświęconej Kluczowi Szczekocińskie-
mu znajdujemy interesującą wzmiankę o kaplicy w dawnej (wkrót-
ce rozebranej) rezydencji szczekocińskich dziedziców: 

[Z pokoju drzwi] podwoyne otwierające się do Kaplicy od 
dołu drewniane od góry szklane w ołów osadzone, w tey Ka-
plicy iest podłoga z Tarcic, Sufit z Ścianami malowany, Ławek 
dwie po obydwóch stronach do siedzenia. W Ołtarzu niebiesko 
malowanym Obraz Ukrzyżowanego Pana JEZUSA, malowany 
w ramie pozłoconej, innych Obrazów znaiduje się szt[uk] 1211. 

Opis kaplicy jest dość lakoniczny, choć z racji wyposażenia 
w ławki, nastawę ołtarzową i pozostałe obrazy – nie mogła być 
małym pomieszczeniem. Szkoda, że autor inwentarza nic nie pi-
sze o treści dość licznego zbioru kaplicowych obrazów. W starej 
zakrystii kościoła parafialnego zachował się obraz, według tra-
dycji ustnej pochodzący z pałacu. W świetle powyższego źródła 
najprawdopodobniej pochodzi z dawnej rezydencji na kopcu. 
Przedstawia scenę Ukrzyżowania z Marią Magdaleną u stóp krzy-
ża. Jest to obraz olejny na płótnie, stosunkowo dużych rozmia-
rów. Otacza go wydatnie profilowana, drewniana, czarno-złota 
rama, wraz z którą mierzy 192 x 130 cm. Jeśli pochodzi z kaplicy 
dawnego pałacu, to (w założeniu, że znajdował się we wspomnia-
nym niebieskim retabulum) sądzić można, że była ona wysokim 
i reprezentacyjnym pomieszczeniem. Obraz o kompozycji złama-
nej diagonalnie przez ukazaną z heraldycznie lewej strony postać 
Marii Magdaleny obejmującej w dramatycznym geście krzyż, 
11 ANK, Acta Castrensia Palatinatus Cracoviensis, Castrensia Cracoviensia re-
lations (dalej: CCr), sygn. 208, s. 1808.
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na którym Chrystus z pochyloną głową i zamkniętymi oczami, 
twarz smutna, spokojna. Tonacja obrazu ciepła, żółto miodowe 
tło w postaci ukośnego słonecznego promienia za plecami Chry-
stusa. Twarz Marii Magdaleny pełna napięcia, oczy skierowane na 
ukrzyżowaną postać. Szaty świętej białe i żółto-brązowe, na gło-
wie zielony welon. Na biodrach Jezusa brudnobiałe perizonium 
rozjaśniające centrum kompozycji. W tle pod prawą ręką przed 
linią horyzontu majaczą trzy zabudowania, z których skrajne wy-
glądają jak obelisk i piramida.

Po wybudowaniu nowego pałacu stary rozebrano, a dwor-
ska kaplica została urządzona w nowej rezydencji. Ksiądz Jan 
Wiśniewski, który gościł w pałacu u państwa Ciechanowskich, 
krótko odniósł się w swoim „Historycznym opisie kościołów, 
miast, zabytków i pamiątek…” – W pałacowej kaplicy p. Urszuli 
Dembińskiej odprawiano mszę św. Kaplica jest dotąd zachowana12.  
Sporządzone przez władze kościelne w II poł. XIX w. dokumenty 
mówią o kaplicy w Nawsiu [część Szczekocin, wówczas autono-
miczna miejscowość] – w pałacu13.

W II połowie XIX w. dobra szczekocińskie nabył Feliks Hal-
pert, który był wyznania ewangelicko-augsburskiego. W kaplicy 
pałacowej nie celebrowano zatem w tym okresie mszy i katolic-
kich nabożeństw. Jego syn Tadeusz był już wyznania katolickie-
go, podobnie jak jego małżonka Maria z Wielopolskich. Tadeusz 
Halpert z małżonką mieli zatem potrzebę ponownego funkcjo-
nowania kaplicy w swojej rezydencji. Świadczy o tym wyraźnie 
prośba datowana 23 stycznia 1917 r.: 

Do wysokiej Władzy Djecezjalnej. Około r. 1880 Dobra 
Szczekociny przeszły z rąk JW. Łubieńskich w posiadanie JW. 
Halpertów, więc Kaplica w pałacu będąca, zamkniętą została, 
a niektóre rzeczy jak pacyfikał z drzewem Krzyża św. w oprawie 
srebrnej i portatyl starej konstrukcji oddane zostały Kościołowi 
Parafijalnemu na przechowanie.

12 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 254.
13 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej: ADK), Akta kaplic (dalej: Ak), 
sygn. OL 1/2, s. 422.
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W obecnym czasie Młodzi JWni Tadeusz i Marja z Wielopol-
skich Halpertowie, wyznawcy wiary Rzymsko katolickiej, proszą 
uprzejmie o pozwolenie otwarcia tejże Kaplicy, która sprofanowa-
na nie była a tylko nie używana przez tyle lat. Z powodów tylko 
religijnych tj. wysłuchania Mszy św. nawet w słabości upraszam 
Najdostojniejszego Pasterza Djecezyi aby wydał łaskawie indult 
odpowiedni, a przy pierwszej sposobności i pewnej okazyi, portatyl 
nowy własny kupiony będzie. Kaplica ta zapewne oglądana, wczasie 
Wizyty Najdostojniejszego Pasterza, ma wejście z dużego stołowego 
pokoju, który w czasie nabożeństwa łączy się z kaplicą dla dogodno-
ści słuchania Mszy św. większej liczbie wiernych miejscowych.

Nadto proszą JWni Państwo Halpertowie o pozwolenie na 
wydanie tychże samych relikwii z Kościoła Parafijalnego. Z naj-
głębszem uszanowaniem Ks. Al. Sokołowski14.

Tadeusz Halpert wspomina kaplicę w swoich pamiętnikach:

[...] na piętrze [pałacu] znajdowały się dwa małe aparta-
menty, jadalnia i kaplica, w której często odprawiano mszę 
świętą śpiewaną15.

kaplice przy kościele parafialnym

kaplica pana jezuSa

Kaplice powstawały od średniowiecza przy kościołach parafial-
nych, jako dostawione, zazwyczaj na planie centralnym, budynki, 
z wejściem z nawy. Najpopularniejszy wzorzec kaplicy przykościel-
nej pochodzi z renesansowego budownictwa włoskiego, a na nasz 
grunt zaszczepiony został przez Berecciego w postaci słynnej Kaplicy 
Zygmuntowskiej przy katedrze wawelskiej. Przy okazji upowszech-
nił się od XVI stulecia wzorzec kaplicy kopułowej, będącej zarazem 
rodowym mauzoleum jej fundatorów16. Pod kaplicą budowano 
krypty, gdzie składano trumny ze szczątkami członków rodziny pa-
14 ADK, Ak, sygn. OL, 1/3 s. 212.
15 T. Halpert, Pierwsze 72 lata mojego życia, oprac. M. Gradoń i A. Orliński, 
„Szczekociński Rocznik Historyczny” (dalej: SRH), t. I, Szczekociny 2013, s. 213.
16 Zob. J. Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620, Warszawa 
1973.
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tronującej kaplicy, a czasem innych znacznych zmarłych. Tradycja 
łączenia świątyni z miejscem pochówku zasłużonych ludzi znana 
jest od starożytności. Ciekawym przykładem funeralnej komemo-
racji w okolicy Szczekocin jest kaplica cmentarna w Nakle – będąca 
jednocześnie mauzoleum Zbijewskich z rodową kryptą. Za drew-
nianym kościołem w Obiechowie w 1819 r. wymurowano specjalne 
klasycystyczne mauzoleum Mieroszewskich17. Jednak największa 
część przypadków kaplic grobowych to budynki przykościelne.

Kościół w Szczekocinach pierwotnie był budowlą jednona-
wową. W latach 70. XVII w. Franciszek Koryciński ufundował 
dostawioną od północy kaplicę. Kaplica, zwana w staropolskich 
źródłach wizytacyjnych i metrykach Capella Coricinsciana, z po-
czątku miała być mauzoleum rodowym Korycińskich, usytuowa-
no pod nią sklepione krypty. Jednak Franciszek, nie doczekawszy 
się pełnoletniego potomstwa, spoczął po śmierci w nieistniają-
17 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III z. 3, s. 30.

Fot. 4. Kaplica Pana Jezusa (fot. R. Fatyga)
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cym już kościele św. Szczepana w Krakowie. Krypta zaś stała się 
wkrótce miejscem spoczynku kilku pokoleń kolejnych dziedzi-
ców – Dembińskich herbu Rawicz.

Fot. 5. Pomnik Dembińskich w kaplicy Pana Jezusa (fot. R. Fatyga)
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Warto zwrócić uwagę na cechę charakterystyczną XVII-wiecz-
nej kaplicy – odbiega ona bowiem od powszechnego w renesansie 
i baroku wzorca kopułowego, gdzie stosowano kopułę na penden-
tywach, najczęściej z latarnią. W Szczekocinach zastosowano ory-
ginalne rozwiązanie, nakrywając kwadratową kaplicę sklepieniem 
krzyżowo żebrowym i trójspadowym dachem. To – w połączeniu 
z wydatnymi skarpami w zewnętrznych narożach – przywodzi na 
myśl postgotycki anachronizm. Kaplicę oświetlono trzema okna-
mi, po jednym w każdej ze ścian, zamkniętymi odcinkowo. We-
dług opisu z 1748 r. w kaplicy znajdowały się trzy ołtarze z mu-
rowanymi mensami, niekonsekrowane. Pierwszy był ołtarzem 
Ukrzyżowania, drugi – Compassionis Domini pod opieką Bractwa 
Ratowania Dusz Czyśćcowych, trzeci – Niepokalanego Poczęcia 
NMP; każdy z ołtarzy miał swój portatyl. Posadzka w kaplicy 
była z kwadratowych płyt marmuru, dodatkowo do ołtarzy pro-
wadziły kamienne schodki. Do środka były dwa wejścia – jedno 
od południa z wnętrza świątyni, drugie od zachodu z kamiennym 
rzeźbionym portalem i dwuskrzydłowymi drzwiami. 

Wchodziło się przez nie do kaplicy z cmentarza przyko-
ścielnego i były opatrzone dobrym zamknięciem. Za ołtarzem 
Ukrzyżowania znajdowała się zakrystia tej kaplicy, sklepiona 
kolebkowo, z okienkiem opatrzonym żelaznymi kratami i żela-
znymi drzwiami z dobrym zamkiem. Wewnątrz zakrystii było 
drewniane umeblowanie. Do tej kaplicy w 1678 r. erygowano 
dwóch specjalnych kapelanów zwanych mansjonarzami, któ-
rzy mieli ustalone obowiązki związane ze sprawowaniem kultu, 
m.in. modlitwy za fundatora w tym odprawiania comiesięcznej 
mszy za fundatora18. W 1748 r. pierwszym mansjonarzem był 
38-letni ks. Jakub Jarmundowicz, zarazem wikariusz miejscowy, 
pochodzący ze Szczekocin. Drugim był także miejscowy wika-
riusz, 43-letni ks. Grzegorz Dyjski, pochodzący z Myszkowa.19 
Pod koniec XVIII w. dla dwóch mansjonarzy, braci Adama i Bal-
tazara Kozłowskich, Urszula Dembińska postawiła specjalny 
dom na zamieszkanie20. Kaplica przy kościele posiadała prócz 
18 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 253.
19 AKMK, AV, sygn. 32 (1748 r.) s. 616.
20 J. Wiśniewski, dz. cyt. s. 260.
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wspomnianego wystroju i wyposażenia zinwentaryzowany zasób 
sprzętów liturgicznych. W 1748 r. było to 6 białych ornatów,  
4 czerwone, 3 zielone, 4 fioletowe, 4 czarne, oprócz tego odpo-
wiednie stuły i manipularze. Dodatkowo trzy kapy i dwie dalma-
tyki, 8 firanek różnych barw, 8 różnych ozdobnych antepediów. 
Poza tym liczne srebra, ozdoby, zasłonki, dywan – oraz dwie eg-
zekwialne trumny z białymi ćwiekami (jedna obita aksamitem 
czarnym, druga czerwonym) i katafalk z 8 figurami śmierci21.

W czasach staropolskich w parafii szczekocińskiej istniały 
trzy bractwa – Bractwo Różańca Świętego (od 1666 r.), Bractwo 
Ratowania Dusz Czyśćcowych (od 1682 r.) i Bractwo św. Anny  
(od 1724 r.)22. Bractwo Ratowania Dusz Czyścowych czy-
li Współczującego Pana (Confraternitatis Compassioni Domini 
Nostri Iesu Christi) związane było ściśle z kaplicą północną przy 
szczekocińskiej farze. Powinnością Bractwa była modlitwa i posty 
w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu i głoszenie miłosier-
dzia Chrystusowego.

Obecnie w kaplicy znajdują się dwa ołtarze z 2 poł. XIX w., 
na ścianie północnej i wschodniej. Na ścianie zachodniej znaj-
duje się okazały pomnik nagrobny trzech pokoleń Dembińskich 
z 1780 r. Ma on formę obelisku na sarkofagu, z herbem, pano-
pliami, motywem vanitas, płaskorzeźbionym profilem Franciszka 
Dembińskiego i malowanym portretem Urszuli Dembińskiej. 
Inskrypcja głosi: 

D[EO] O[PTIMO] M[AXIMO] / JJWW FRANCISZ-
KOWI RAWICZ Z DĘMBIAN Y KRYSTYNIE Z BOR-
KOW DEMBINSKIM KASZTELANSTWU WOYNICKIM 
/ JAKO WNUKA JANOWI Y MARIANNIE Z HRABIOW 
KRASICKICH ŁOWSTWU KRAKOWSKIM JAKO SYNO-
WA FRANCISZKOWI STAROSCIE WOLBROM/SKIEMU 

21 AKMK, AV, sygn. 32 (1748 r.), s. 612–614. Oryginalny spis inwentarzowy 
wymienia ponumerowane sprzęty w polskojęzycznym suplemencie do łaciń-
skiego protokołu wizytacji. Jest on bardzo szczegółowy w zakresie zdobień, 
kolorów etc., stąd w niniejszej publikacji nie było nań miejsca. Postuluje się 
wydawnictwo źródłowe ze staropolskimi aktami wizytacyjnymi, wraz z inwen-
tarzami sprzętów kościoła, kaplicy i probostwa zawartymi w nich.
22 J. Mazanek, dz. cyt., s. 28–31; J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 254.
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JAKO MAŁŻONKA URSZULA Z MORSTINOW DEM-
BINSKA ZA DŁUG WDZIĘCZNOSCI TEN MARMUR 
/ KŁADZIE R[OKU] P[AŃSKIEGO] 1780. / PROSZĄC 
CZYTELNIKA O POBOŻNE ZA DUSZE ICH WES-
TCHNIENIE DO BOGA. 

Dokładną analizę pomnika i jego genezę przedstawiłem 
w I tomie Szczekocińskiego Rocznika Historycznego 23.

23 G. Dudała, Pomnik nagrobny Dembińskich z 1780 roku w kościele parafial-
nym w Szczekocinach, SRH, nr 1, Szczekociny 2013, s. 9–49.

Fot. 6. Ołtarz w kaplicy Pana Jezusa (fot. R. Fatyga)
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W centrum kaplicy jest ołtarz z otaczanym niegdyś wielką czcią 
obrazem Compassionis Domini, czyli Współczującego Pana, na 
zasuwie zaś obraz Matki Bożej Różańcowej. Jest to ołtarz architek-
toniczny z retabulum o wklęsłej linii. Środkowe pole na obrazy ob-
wiedzione profilowaną złotą ramą, prostokątną z występującym łu-
kiem, ozdobionym palmetami i motywem roślinnym. Retabulum 
ujęte przystawionymi skośnie filarami, na nich pilastry ze zwisają-
cym motywem winorośli. Wyżej belkowanie z wydatnym gzym-
sem, wygiętym ku górze w części środkowej, pod którą uskrzydlona 
główka aniołka. Nad łukiem na srebrnym obłoku księga zamknięta 
siedmioma pieczęciami na której siedzi baranek, całość flankują  
2 wazy na postumentach. Na eschatologiczną i teologiczną wymo-
wę tego przedstawienia, połączoną z obrazem Bożego Współczucia 
– uwagę zwrócił Jacek Mazanek.24

                 

24 Zob. J. Mazanek, dz. cyt., s. 58.

Fot. 7. Obraz Compassionis Domini (fot. R. Fatyga)
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Mensa ołtarza podobnie jak inne mensy w kościele (z wyjąt-
kiem przebudowanego głównego ołtarza) wykonana jest w for-
mie sarkofagu. Umieszczony w ołtarzu XVII-wieczny obraz olej-
ny nawiązuje do motywu „tłoczni mistycznej”. Jest to oryginalne 
dzieło o ważnej wymowie, zechciejmy zatem przytoczyć konser-
watorski opis Anny Sypek: 

W centralnej części kompozycji dominująca postać zmar-
twychwstałego Chrystusa stojącego w lekkim kontrapoście na pod-
wyższonej płcie sarkofagu umieszczonej na wydzielonej owalnej 
szaro-niebieskiej płaszczyźnie. Wokół głowy Chrystusa jaśniejąca 
jasno-żółta aureola. Głowa nieco pochylona, dotykająca prawego 
ramienia, okolona długimi ciemnobrązowymi włosami, na któ-
rych korona [cierniowa].Twarz smukła, skupiona, pełna łagod-
nego smutku i miłosierdzia, spojrzenie skierowane w dal. Ramio-

Fot. 8. Obraz Matki Bożej Różańcowej (fot. R. Fatyga)
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na podniesione. Prawa ręka odchylona w bok opuszczona lekko 
ukośnie w dół, dłoń otwarta. Lewa nieco cofnięta do tyłu, zgięta 
w łokciu, wyciągnięta w bok w geście błogosławieństwa. Ciało 
miękko modelowane, karnacji kremowo-różowawej. Biodra okryte 
szaro-białym perizonium przewiązanym na lewym boku, opada-
jącym półkoliście, zsuwającym się na prawe udo. Z poranionego 
ciała Chrystusa spływające st[r]użki i krople krwi, rozproszone 
na całej powierzchni obrazu. Z prawej strony siedząca postać /św. 
Tomasza?/ w ¾ zwrócona w stronę prawą. Głowa uniesiona, oko-
lona długimi włosami, spojrzenie skierowane na Chrystusa. Ręce 
zgięte w łokciach, na lewą opartą o kolano spływa krew z rany 
w boku Chrystusa, prawa opuszczona, wsparta na nodze. Na 
ramiona narzucony długi, niebieskawy, luźny płaszcz, przykry-
wający nogi, zsunięty na ziemię, spod niego widoczna częściowo 
żółto-szara szata. W dolnej partii kompozycji stłoczone, półnagie 
postacie, pogrążone w cieniu z błagalnym, przerażonym wzro-
kiem, wyciągają ręce ku górze, w geście błagalno-rozpaczliwym 
– symbolizują dusze czyśćcowe, pomiędzy nimi krople krwi. Tło 
obrazu niebiesko-zielone z odcieniami szarości, na linii horyzon-
tu nieco rozjaśnione, z prawej strony w oddali zarysy krajobrazu. 
Scena oparta na motywie mistycznej ofierze krwi25. 

Należy dodać, że grupa dusz czyśćcowych wyłania się z nama-
lowanych u dołu czerwonawych płomieni.

Obraz otaczany był czcią i miał słynąć łaskami, o czym prze-
konują liczne zachowane i niezachowane wota26. Jeszcze przed 
wojną ks. Wiśniewski notuje: Do obrazu Pana Jezusa Miłosier-
nego w kaplicy ludzie mają nabożeństwo i łask doznają, jak sami 
opowiadają27. Obraz niedawno przeszedł gruntowną renowację. 
Jest to nie tyle Chrystus zmartwychwstały, jak chce Anna Sypek, 
co Chrystus w trakcie męki (motyw tłoczni mistycznej), stoją-
cy w owalnym basenie pełnym krwi, wylewający swoją krew na 
dusze czyśćcowe, dający zmarłym owoce swojej męki. Wyraźnie 
akcentowana jest tutaj kontrreformacyjna pobożność maryjna – 
25 Tzw. Biała karta zabytku „Obraz – Misericordia Domini”, oprac. A. Sypek, 
Częstochowa 1983.
26 J. Mazanek, dz. cyt., s. 31.
27 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 253.
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strugi krwi pańskiej padają bowiem na dusze przez ręce Matki 
Bożej Bolesnej. Nie jest to postać św. Tomasza28 ani żadnego inne-
go świętego – jest to Matka Chrystusa – ujęta tradycyjnie w żół-
tawym welonie (zasłaniającym włosy), biało-różowawej tunice 
i niebieskim płaszczu. Jest tu więc zaakcentowana rola modlitwy 
przez wstawiennictwo Maryi, widać to też w wielu inskrypcjach 
nagrobnych, proszących przechodnia konkretnie o „Zdrowaś Ma-
rio” za duszę zmarłych. Na rolę pozdrowienia anielskiego i modli-
twy różańcowej jako skutecznej pomocy zmarłym zwracali uwagę 
liczni staropolscy kaznodzieje29.

Drugim obrazem z tego ołtarza jest zasuwa w postaci XVIII-
-wiecznego olejnego przedstawienia Matki Bożej Różańcowej. 
Kompozycja jest dwustrefowa, w górnej części tronująca na obło-
kach Matka Boża z Dzieciątkiem, niżej dwie adorujące postacie 
– św. Dominik i św. Katarzyna. Maryja ubrana w czerwono-nie-
bieskie szaty, pochyla głowę w stronę prawego ramienia, na gło-
wie biały welon i korona otwarta. W prawej ręce trzyma różaniec, 
lewą podtrzymuje Dzieciątko siedzące na lewej nodze, w białej 
tunice, prawa ręka na piersi, lewa wyciągnięta trzyma naszyjnik 
z medalikiem. W dolnej części kompozycji poniżej półkoliście 
biegnącej linii horyzontu – ujęty z profilu klęczący św. Dominik 
ze skierowanymi ku Maryi dłońmi i zadartą głową okoloną ton-
surą, odziany w biały habit z czarnym płaszczem. Nieco za nim 
zza lewego boku wyłania się niebieski glob. Przed nim niemal 
na osi obrazu otwarta księga ze słowami KRÓLOWO RÓŻAŃ-
CA ŚWIĘTEGO / MÓDL SIĘ ZA NAMI. Z drugiej strony klę-
czy ujęta ¾ św. Katarzyna, ubrana w biały habit, czarną kukullę 
i czarny welon, głowa uniesiona ku górze, ręce skrzyżowane na 
piersi. Tło obrazu niebieskie i żółte w górnej partii. 
28 Być może pomyłka wzięła się ze wzmianki ks. Wiśniewskiego o obrazie, 
gdzie „św. Tomasz dr Kościoła. Na szczycie wśród promieni P[an] J[ezus]” – 
jednak ten obraz widział Wiśniewski na zasuwie figury NMP z Lourdes w ka-
plicy Matki Bożej (J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 255). Niewykluczone, że chodzi 
o dwa przedstawienia, obraz św. Tomasza i szczyt ołtarza.
29 Por. A.M. de Liguori, Wysławianie Maryi. Rozważania nad wezwaniami mo-
dlitwy „Witaj królowo”, przeł. S. Misiaszek, M. Pierzchała, Kraków 2000, s. 175.; 
K. Górski, Problematyka historyczna kultu maryjnego, „Nasza Przeszłość. Studia 
z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. XIII (1961), s. 248–250.
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Fot. 9 i 10. Na górze obraz św. Józefa, na dole obraz św. Franciszka 
z Ukrzyżowanym, oba w kaplicy Pana Jezusa (fot. R. Fatyga)



81

Na wschodniej ścianie utrzymany w podobnej stylistyce co 
poprzedni – ołtarz z XIX-wiecznym obrazem św. Józefa. Józef 
odziany w złotawy płaszcz z zielonym podbiciem – ukazany 
w ujęciu do kolan – jako sędziwy starzec z siwą brodą trzymający 
na rękach Dzieciątko, ubrane w białą sukienkę. Prawa ręka Jezusa 
uniesiona w geście błogosławieństwa, spod lewej położonej na 
piersi wychodzi żółta aura. Wokół głów postaci szerokie żółte 
nimby. Tło w górnej części obrazu miodowe, za plecami świętego 
ozdobne w postaci tkaniny o rytmicznym geometryczno-
kwiatowym wzorze. Na zasuwie znakomita XIX-wieczna kopia 
obrazu namalowanego w 1668 r. przez hiszpańskiego malarza 
Bartolomea Estebana Murillo, przedstawiający św. Franciszka 
z Ukrzyżowanym. Zakonnik w brązowym habicie rękami 
obejmuje biodra Chrystusa, który przygarnia go w geście miłości 
prawą, oderwaną od krzyża ręką. Pod lewą ręką Chrystusa dwa 
aniołki unoszą Ewangeliarz z tekstem: 

QUI NON / RENUNTIAT / OMNIBVS, QVAE POS-
SI/DET // NON POTES[T] MEVS / ESSE DI[S]CI/PVLVS 
(Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem), będącym fragmentem XIV rozdziału Ewangelii we-
dług św. Łukasza30.

Z lewej strony ołtarza Pana Jezusa wmurowano tablicę z czar-
nego granitu, z owalnym zdjęciem portretowym na porcelanie 
i rytą złoconą inskrypcją: 

KSIĘDZU KANONIKOWI / TADEUSZOWI / JAR-
MUNDOWICZOWI / WYCHOWAWCY MŁODZIEŻY 
/ I NIESTRUDZONEMU / KAPŁANOWI / ZA NIESIE-
NIE POMOCY / CHORYM I CIERPIĄCYM / W DOWÓD 
WDZIĘCZNOŚCI / RODACY I PARAFIANIE / SZCZEKO-
CIN / 29.05.2003 R.

Sklepienie pokryte nową polichromią – wklęsłe żebra ozdobio-
no białymi roślinnymi ornamentami na oliwkowozielonym tle, sfe-
ryczne żagle na niebieskim tle mają tonda z namalowanymi portre-
tami św. Maksymiliana Marii Kolbe (pole północne), św. Faustyny 
30 Por. J. Mazanek, dz. cyt., s. 60.
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Kowalskiej (pole wschodnie), bł. Celiny Borzęckiej – założycielki 
zakonu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (pole południowe) 
i św. Brata Alberta Chmielowskiego. Zespół tych portretów wiele 
mówi o współczesnym kulcie, jakim otaczani są wspomniani Pola-
cy, związani z trudnymi losami ojczyzny w XIX i XX w.

kaplica matki Bożej

Pod koniec XIX w. do kościoła parafialnego dobudowano 
drugą kaplicę od południa – kościół zatem przyjął plan krzyża 
(transept). Kaplica wystrojem nawiązuje do przeciwstawnej, za-
stosowano też takie samo sklepienie. Dach dwuspadowy. Na ze-
wnątrz kaplica utrzymana jest w stylu neoklasycystycznym, z na-
rożnym cokołem, na którym z każdego rogu dwa kanelowane 
pilastry, nad nimi belkowanie; od południa duża płycina ujęta 
ramą z uszakami w górnych narożach, nad nią odcinkowy naczó-
łek. Okna zamknięte pełnym łukiem, ścianę szczytową wieńczy 
trójkątny szczyt wsparty na wspomnianych pilastrach. O genezie 
drugiej kaplicy informuje wmurowana nad posadzką w połu-
dniowo-wschodnim jej narożu tablica: 

Fot. 11. Sklepienie kaplicy Pana Jezusa (fot. G. Dudała)
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Kaplicę tę wznieśli z własnych funduszów / X. TOMASZ 
WŁODEK / Kanonik Katedry Sandomierskiej / Proboszcz Para-
fii Szczekociny / i ALEXANDER ZARZECKI / dawny parafia-
nin / w roku 1892. 

Przed tablicą znajduje się marmurowa chrzcielnica utrzyma-
na w brązowo-czerwonej kolorystyce. Posiada cechy renesansu 
i baroku. Na kwadratowym dwustopniowym postumencie z datą 
1898 okrągła, wypukła baza z uskokiem. Trzon w formie puklo-
wanej u dołu tralki, czasza u dołu puklowana i półokrągła z prze-
wężeniem pośrodku, rozszerzająca się ku górze. Nakryta metalową 
puklowaną pokrywą z owoidalnym uchwytem31. We wschodniej 
ścianie między ołtarzem a tablicą i chrzcielnicą wnęka niegdyś na 
oleje święte z drewnianą stolarką. Obecnie drzwiczki są przeszklo-
ne i we wnęce esponowane są reliwkwie – włosy św. Jana Pawła II  
– osadzone w nowym relikwiarzu. Przy ścianach południowej 
i wschodniej ołtarze w stylistyce nawiązującej do retabulów z po-
przedniej kaplicy. Na osi kaplicy przy ścianie południowej ołtarz 
z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. „Czarna Madonna” 
i Dzieciątko o ciemnych karnacjach, odziani w płaskorzeźbioną 
suknię, wykonaną razem z koroną i nimbami, całość pozłacana. 
Wokół postaci na sukiennym bordowym tle 12 sześciopromien-
nych pozłacanych gwiazd. U dołu wstęga z wypukłorzeźbionym 
napisem: POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ. Na zasuwie 
obraz przedstawiający świętego biskupa, najprawdopodobniej 
Wojciecha. Święty ukazany w infule, złotym gotyckim ornacie, 
w jednej ręce pastorał wschodniego typu, w drugiej księga. W tle 
u dołu kompozycji pejzaż miejski, na horyzoncie góry, większość 
tła zajmuje niebo z chmurami.

31 Tzw. Biała karta zabytku „Chrzcielnica”, oprac. A. Sypek, Częstochowa 
1983.
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Fot. 12. Kaplica Matki Bożej (fot. R. Fatyga)
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Przy ścianie wschodniej ołtarz z niszą, w której pierwotnie 
znajdowała się figura NMP z Lourdes, obecnie jest tam ustawio-
na statua NMP z Fatimy. Do szerzonej w parafii od nawiedze-
nia kopii cudownej figury fatimskiej 1996 r. szczególnej czci do 
NMP z Fatimy nawiązuje też nowa malatura sklepienia kaplicy. 
Przedstawiono tam w formie tond w poszczególnych czterech po-
lach sklepienia Matkę Bożą Fatimską i dzieci z Fatimy, Hiacyntę, 
Łucję i Franciszka. Przy ścianie zachodniej ustawiony duży nowy 
konfesjonał z drewna. Przed przemalowaniem kościoła w 2012 r. 
na tej ścianie widniała polichromia ukazująca obronę Jasnej Góry 
w 1655 r., z motywem heraldycznym u góry (Orzeł i Pogoń). Po 
bokach ściany dwie tablice pamiątkowe z czarnego granitu, z por-
celanowymi zdjęciami portretowymi i rytą złoconą inskrypcją: 

Fot. 13 i 14. Po lewej obraz MB Częstochowskiej w kaplicy Matki 
Bożej, po prawej św. biskup z zasuwy ołtarza w kaplicy Matki Bożej 

(fot. R. Fatyga)
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KSIĘDZU PRAŁATOWI / ANTONIEMU / KOWAL-
SKIEMU / OFIARNEMU / WYCHOWAWCY MŁO-
DZIEŻY / I GORLIWEMU / PASTERZOWI / PARA-
FII SZCZEKOCINY / W 35 ROCZNICĘ ŚMIERCI / 
WDZIĘCZNI PARAFIANIE / SZCZEKOCINY 1998 oraz 
DŁUGOLETNIEMU / PROBOSZCZOWI / KSIĘDZU 
PRAŁATOWI / STEFANOWI / STANKOWI / PEŁNEMU 
/ ROZTROPNOŚCI / I CIERPLIWOŚCI / W 30 LETNIEJ 
/ POSŁUDZE KAPŁAŃSKIEJ / WDZIĘCZNI PARAFIA-
NIE / SZCZEKOCINY 1998. 

W kaplicy warto także zwrócić uwagę na mosiężny żyrandol 
pięknej neogotyckiej struktury, z licznymi ażurowymi detalami.

Fot. 15. Neogotycki żyrandol w kaplicy Matki Bożej (fot. G. Dudała)
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kaplica na zarzeczu – kościół św. SeBaStiana, 
kościół św. antonieGo, kaplica św. antonieGo

Wiele lat temu, podczas kwerendy w zasobach archiwum 
parafialnego (w kancelarii jeszcze na starej plebanii, przed prze-
nosinami do nowego budynku) – natrafiłem na bardzo ciekawy 
rękopis. Była to rozbudowana literacko relacja z wizyty biskupa 
Augustyna Łosińskiego w Szczekocinach w 1914 r. Jednym z jej 
elementów była msza odprawiona przez biskupa w nowej mu-
rowanej kaplicy św. Antoniego na Zarzeczu. Bardzo zaciekawił 
mnie przyczynek napisany w związku z tą uroczystością: 

W poniedziałek [...] o godz. 8-ej rano Najdostojniejszy Pa-
sterz cichą Mszę św. odprawił w kaplicy św. Antoniego na Za-
rzeczu. Piękny ten kościółek w stylu gotyckim, murowany z cegły, 
z inicjatywy ówczesnego wikaryusza ks. Antoniego Bożka stanął 
przed dziesięciu laty z dobrowolnych ofiar, kosztem 3000 rubli. 
Największą zasługę przy jego budowie położył Szczekocinianin 
Jan Krawczyński, z prawdziwem poświęceniem i zaparciem się 
zbierając grosze dla uczczenia św. Antoniego. Kaplicę zbudowa-
no na gruncie ofiarowanym przez JW. Feliksa Halperta, w miej-
scu gdzie ongi stał kościółek św. Antoniego, poprzednio jednak 
był tu wzniesiony kościółek pod wezwaniem śś. Sebastyana i Ro-
cha na podziękowanie PBogu za ustanie zarazy.32

Wzmianka ta poszerzyła nieco wiedzę zaczerpniętą z opisu  
ks. Wiśniewskiego:

Według tradycji na Zarzeczu stał dawniej kościół św. An-
toniego. Gdy uległ zniszczeniu, wystawiono na jego miejscu 
kaplicę. Że tam chowano kiedyś zmarłych, dowodzą liczne ko-
ści które znaleziono przy wybieraniu fundamentów pod nową 
świątynię33.

32 Archiwum Parafialne w Szczekocinach( dalej: APSz), Opis wizytacji paster-
skiej dokonanej przez Jego Ekscelencyę Najdostojniejszego Księdza Biskupa Augu-
styna Łosińskiego Pasterza Diecezji Kieleckiej w kościele parafialnym w Szczekoci-
nach dn. 7–9 czerwca 1914 r., rkps.
33 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 258.
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Nową kaplicę postawiono w sąsiedztwie starej, niedokładnie 
na jej miejscu, na co wskazuje notka w setnym numerze „Gazety 
Kieleckiej” z 1906 r.:

Kaplica w Szczekocinach. Dozór kościelny w Szczekoci-
nach wszczął starania o przeniesienie starej kaplicy drewnianej 
z przedmieścia Zarzecze do samych Szczekocin, ponieważ obok 
niej stanęła nowa murowana kaplica34. 

Ostatecznie do przenosin jednak nie doszło, a stary ko-
ściółek rozebrano.

34 „Gazeta Kielecka”, 1906, R. 37, nr 100. 

Fot. 16. Mapa Zarzecza z 1836 r. wzorowana na mapie z 1817 r. 
Strzałką zaznaczono kościół św. Antoniego (dawniej św. Sebastiana)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa 
Spraw Wewnętrznych, Akta miasta Szczekocin, sygn. 2901, s. 161
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W kontekście wyżej zamieszczonej wzmianki z Opisu wizy-
tacji biskupa Łosińskiego nie wiadomo dokładnie, czy drewnia-
na budowla była przemianowana z wezwania św. Sebastiana na  
św. Antoniego, czy były to odrębne, kolejno budowane świąty-
nie. Żadne inne źródło nie potwierdza też drugiego wezwania 
św. Rocha. Był on popularny świętym chroniącym od zarazy, 
więc niewykluczone, że cieszył się czcią na zarzeczańskim mo-
rowym cmentarzu, zapis w relacji z wizyty biskupa Łosińskiego 
może wskazywać, iż święty otaczany był i tutaj kultem. Szczegól-
nie czczonym świętym, do którego uciekano się w czasie zarazy, 
był Sebastian, występujący często w parze z Fabianem – obaj to 
męczennicy z III wieku. Święty Sebastian miał być przywiązany 

Rys. 1. Prawdopodobny wygląd kościoła św. Sebastiana (wyk. G. Dudała) 
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do drzewa (słupa) i przeszyty wieloma strzałami. Kobieta, która 
chciała go pochować, zauważyła, że żyje. Sebastian wrócił do 
zdrowia i udał się do cesarza, zarzucając mu barbarzyństwo 
w stosunku do chrześcijan. Ów kazał go zabić pałkami, aby 
mieć pewność, że skonał. Sebastian stał się patronem chorych, 
zwłaszcza zakaźnie – najpopularniejszym orędownikiem czasów 
pomoru i epidemii, jakie dziesiątkowały dawną Europę i Rzecz-
pospolitą. Obok niego drugim popularnym morowym świętym 
był Roch, który sprzedał cały swój majątek i pieniądze rozdał 
ubogim. W czasie epidemii dżumy opiekował się chorymi i miał 
dokonać wielu uzdrowień. Potem sam zaraził się dżumą i ukrył 
w lesie, aby nie zarazić innych. Według legendy wytropił go tam 
pies, który przynosił mu pożywienie, Roch zaś wrócił do zdrowia. 
Tradycyjne wyobrażenia św. Rocha z psem znajdujemy na Poni-
dziu – jako jedną z rzeźb ołtarza bocznego w pińczowskiej farze 
(I poł. XVIII w.), czy jako statuę ufundowaną za ochronę przed 
zarazą w 1852 r. na rynku w Kazimierzy Wielkiej.

Fot. 17. Obraz św. Rocha i Sebastiana dawniej wieńczący ołtarz  
św. Antoniego w kościele parafialnym (fot. A. Sypek)
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Kościół św. Sebastiana powstał między 1711 r. (brak mowy 
o nim w wizytacji z tego roku) a 1731 r. – kiedy zanotowano 
tam pierwszy pochówek. Można przypuszczać, że jego budowa 
przypadła na lata 1729–30, i że wówczas mogła przechodzić tędy 
zaraza. Niestety pozostanie to w sferze domysłów, bowiem metry-
ki pogrzebów właśnie z tych dwóch lat nie zachowały się.

Termin ecclesia używany w zapisach metrykalnych w odnie-
sieniu do świątyni św. Sebastiana wskazuje nie tyle na rozmiar 
budynku (który był dość skromny) – co na jego autonomię ar-
chitektoniczną – w przeciwieństwie do kaplicy przykościelnej, 
określanej jako capella.

Ogółem w latach 1731–1738 zanotowano przynajmniej  
83 pochówki na cmentarzu kościoła św. Sebastiana. Mogło ich być 
nieco więcej, a problem z rachubą wynika z nieścisłości zapisów 
przy pogrzebach zbiorowych bądź odprawianym w tych samych 
dniach. Najwięcej wpisów dotyczących pochówków na cmentarzu 
przy kościele św. Sebastiana przypada na lata 1736–1737, kiedy to 
rozszalała się epidemia duru brzusznego w typie „tyfusu głodowe-
go”, na 1737 rok przypada najwięcej pogrzebów na cmentarzu św. 
Sebastiana (ponad 60). Duża część metryk pogrzebu dotyczy osób 
nieznanych z imienia i nazwiska, przybyszów i wędrowców. Wyjąt-
kowo w lipcu 1737 r. odprawiono zbiorowe pogrzeby w Grabcu  
(5 osób) i Bonowicach (4 osoby)35.

Z 1748 r. pochodzi opis świątyni na Zarzeczu. Ustęp wyjęty 
z krakowskich ksiąg wizytacji, jako że każde tłumaczenie jest zara-
zem interpretacją, pozwolę sobie przytoczyć w oryginale:

Capella S. SebaStiani MartyriS.
Extra Oppidum Szczekociny versus orientem in Suburbio pe-

nes viam publicam Wodzisłavieň. extat Capella lignea, mediocris 
structurae, scandulis tecta in tecto reparatione indigens Tituli SS 
Martyrum Fabiani et Sebastiani, per Cives Szczekocineň ex voto 
propter protectionem Ejusdem Sancti Sebastiani stante generali 
peste agnitam aedificata, sed sine ulla fundatione, proptereaq_ 
magis in dies ad desolationem inclinat.

35 ADK, Księgi metrykalne parafii Szczekociny (dalej: KmpSz), sygn. 2,  
s. 201–221.
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In qua Capella sunt Altaria duo simplicis sed tamen propor-
tionatae structurae , unum ad orientem SS. praedictorum Mar-
tyrum Fabiani et Sebastiani, alterum a parte S. Antoni Padvani 
super mensis muratis non consecrata sed quoties celebratur, sup-
ponitur iisdem portatile.

Tabulatum in hac Capella et pavimentum asseritium inte-
grum et bonum. Fenestrae tres integrae.

Sacrarium parvum cum fenestra parva et foribus bona clau-
sura munitus. Sed in hoc sacrario nullus apparatus conserva-
tur, quia nullam supellectilea haec Capella habet. sed quoties 
celebratur, apportantur praerequisita ex Ecclesia Praepositura-
li, celebratur tantum tribus vicibus in Anno, videlicet in Festo  
S. Sebastiani, in diebus Rogationum et in Festo S. Antony Padva-
ni, vigore Facultatis36.

Z powyższego tekstu, spisanego w 1748 r., wynika, że poza 
obrębem miasta Szczekociny, na Przedmieściu (czyli dzisiejszym 
Zarzeczu), przy drodze publicznej na Wodzisław (dziś ul. Że-
romskiego) znajdowała się drewniana kaplica, niedużej bądź 
średniej wielkości, pokryta gontem. Dach wymagał naprawy. 
Kaplica była wezwania świętych Sebastiana i Fabiana, a wznie-
śli ją mieszczanie szczekocińscy spełniając śluby uczynione  
św. Sebastianowi za protekcję w czasie zarazy. Budynek nie po-
siadał żadnego funduszu na jego utrzymanie, i z tej przyczyny 
zaczął podupadać. Wewnątrz znajdowały się dwa ołtarze, proste 
lecz schludne. Pierwszy na wschodzie – świętych męczenników 
Fabiana i Sebastiana, stąd wynika, że świątynia była orientowa-
na. Drugi ołtarz, boczny – św. Antoniego Padewskiego. Mensa 
była murowana, niekonsekrowana, ilekroć celebrowano mszę, 
kładziono portatyl. Zarówno sufit, jak i podłoga były układa-
ne z desek, w dobrym stanie. Wnętrze oświetlone było trzema 
oknami. Do budynku dostawiona była mała zakrystia z niewiel-
kim okienkiem i drzwiami zabezpieczonymi dobrym zamkiem. 
W zakrystii nie było żadnego wyposażenia, a kaplica nie posia-
dała żadnych sprzętów. Ilekroć odprawiano msze, potrzebne do 
celebracji przedmioty przynosiło się z kościoła prepozyturalnego 

36 AKMK, AV, sygn. 32 (1748 r.), s. 620–621.
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św. Bartłomieja. Msze na mocy pełnomocnictwa biskupiego od-
prawiane były kilkakrotnie w roku: w święto św. Sebastiana, tzw. 
Dni Błagalne i święto św. Antoniego Padewskiego.

Co do czci, jaką otaczano tych świętych, wspomnieć wypa-
da, że niegdyś olejny obraz św. Sebastiana wieńczył boczny ołtarz 
św. Antoniego w kościele parafialnym w Szczekocinach, o czym 
wspomina ks. Włodek i ks. Wiśniewski37. Był to właściwie obraz 
świętych Rocha i Sebastiana w towarzystwie anioła, o cechach ba-
roku, mieszczący się w owalnej ramie o wymiarach 80 x 65 cm. 
Nie wiadomo, co się z nim stało, niemniej zachował się opis 
konserwatorski z 1983 r., kiedy obraz już nie był eksponowany 
w kościele, a przechowywany wówczas w składziku. Anna Sypek 
dokładnie opisuje zabytek:

Kompozycja w owalu, obramiona szeroką profilowaną ramą, 
przedstawiająca świętego Sebastiana z aniołem i postacią święte-
go Rocha jako pielgrzyma. Z [heraldycznie] lewej strony półnagi 
święty Sebastian, ukazany w ujęciu do kolan, zwrócony w prawo. 
Głowa przechylona w kierunku lewego ramienia. Twarz mło-
dzieńcza, pociągła, nos długi, wydatne półotwarte usta. Z prawej 
strony widoczna zgięta dłoń z długimi wysmukłymi palcami. Lewa 
ręka uniesiona do góry, przegięta w prawo, dotykająca głowy, prze-
wiązana w nadgarstku, dłoń z rozchylonymi palcami. Tors prze-
kręcony lekko w prawo. Z lewego boku wbite w ciało skośnie dwie 
strzały, jedna w pierś, druga w udo. Biodra owinięte biało-szarą 
przepaską, związaną w węzeł, załamującą się półkoliście i opada-
jącą z lewego boku. Z prawej strony świętego, poniżej bioder klę-
czący anioł ze złożonymi do modlitwy rękoma, zwrócony w lewo. 
Włosy anioła jasne, kręcone. Twarz okrągła dziecięca. Ubrany 
w krótką czerwoną sukienkę, ściągniętą w talii i rozszerzającą się 
ku dołowi. Obok anioła postać świętego Rocha, zwrócona w prawą 
stronę. Głowa otoczona długimi, ciemnymi, falującymi włosami, 
opadającymi na ramiona. Twarz podłużna, skupiona, wyraziste 
oczy, nos prosty długi, okolona zarostem. Lewa ręka zgięta, dłoń 
ułożona na piersi. Lewa noga ugięta w kolanie. Z prawej strony 
widoczny fragment laski. Ubrany w długą brązową suknię, wy-

37 J. Mazanek, dz. cyt., s. 46.
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kończoną pod szyją małym kołnierzykiem, z półkolistą pelerynką, 
sięgającą ramion. Suknia ściągnięta w pasie. Tło obrazu niebie-
skie. (…) Powierzchnia malarska zabrudzona i mocno zszarzała, 
pokryta pociemniałym i rozłożonym werniksem, liczne spękania 
warstwy malarskiej. Widoczne ślady przemalowania38.

Niektórzy łączyli proweniencję obrazu z kaplicą na Zarzeczu, 
gdzie miałby być przedstawieniem ołtarzowym, choć wydaje się, 
że obiekt datowany przez Annę Sypek na k. XVIII w. ma charak-
ter „przystawkowy”, szczytowy – i od początku przeznaczony był 
na kościelny ołtarz św. Antoniego. Samo zestawienie wyobrażeń 
na tym kościelnym ołtarzu jest jednak bardzo ciekawe – i po-
dobnie jak na Zarzeczu – wyraźnie obrazuje, jak wielkim kultem 
cieszyli się właśnie ci konkretni święci. Być może w jakiejś mierze 
obraz z kościoła był wzorowany lub nawiązywał do wyobrażeń 
z kościoła św. Sebastiana na Zarzeczu.

Istotna wydaje się wzmianka z 1770 r. w postaci metryki po-
grzebu: Aprilis 1ma. Suspensus a Confederatis Peregrinus annorum 
circiter 20. Sepultus in Cemeterio ad Ecclesiam S. Antonii39. Zapis 
dotyczący pochówku wędrowca wyraźnie mówi o cmentarzu przy 
kościele św. Antoniego, nie zaś jak wcześniej Sebastiana.

kaplica św. antonieGo

Jak przekazuje ks. Jan Wiśniewski: 

W 1899 r. ks. Tomasz Włodek m[iejscowy] prob[oszcz] po-
święcił fundament i na budowę złożył 1000 rubli. Ryszard Bock 
100 r[ubli] [i] in[ni]. Orliński Wojciech dał ornat białego ko-
loru, a syn jego Franciszek, będący na Ros[yjsko] Jap[ońskiej] 
wojnie, po zajęciu Portu Artura, przywiózł z tamtejszej kapli-
cy ornat biały na podziękowanie Panu Bogu za ocalenie (…) 
Dn[ia] 25 IV 1905 r. w dniu św. Marka, ks. Lucjan Nowicki 
m[iejscowy] prob[oszcz] poświęcił kaplicę przy udziale licznej 
ludności z okolicy. Kaplica ma indult na odprawianie mszy św. 
codzień z wyjątkiem uroczystości, dany 13 stycz[nia] 1906 r.40

38 Tzw. Biała karta zabytku, Obraz „Święty Sebastian”, oprac. A. Sypek, Czę-
stochowa 1983.
39 ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 245.
40 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 258.
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Pierwotnie kaplica była nietynkowana, z ceglanym licem. 
Dawniej posiadała drewniane ogrodzenie w postaci płotu, następ-
nie z siatki metalowej. W 1986 roku podjęto decyzję o wymianie 
48 m siatki i budowie 60 m ogrodzenia w postaci murku fun-
damentowego, z filarami betonowymi i przęsłami z metalowych 
płaskowników. Parafia uzyskała na to stosowną zgodę z Urzędu 
Miasta i Gminy41. Ostatecznie teren kaplicy otoczono murkiem 
licowanym łamanym czerwonym piaskowcem z takimiż filarami 
i metalowymi przęsłami, a od wschodu na granicy z posesją ocyn-
kowaną siatką plecioną. 

Kaplica w stylu neogotyckim, orientowana, murowana na pla-
nie prostokąta. Ściany otynkowane po II wojnie światowej, pod 
k. XX w. częściowo ocieplane styropianem. Cokół fundamentu 
szary (tynk nakrapiany), ściany pomalowane siwozielonkawą far-
bą. Na narożach wydatne skarpy. Drzwi główne ujęte ostrołuko-
wym obramieniem, dwuskrzydłowe obite nową blachą z meta-
lową kratownicą i ćwiekami w formie rozetek. Na zewnątrz po 
bokach drzwi dwie prostokątne płyty z czarnego granitu. 
41 APSz, Projekt ogrodzenia terenu przy ul. Żeromskiego w Szczekocinach.

Fot. 18. Kaplica św. Antoniego (fot. G. Dudała)
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Po heraldycznie prawej nieco większa, o treści: 

Ś. + P. / KSIĘDZU KANONIKOWI / TADEUSZOWI 
JARMUNDOWICZOWI / INICJATOROWI REMONTU 
/ KAPLICY ŚW. ANTONIEGO / WDZIĘCZNI 
PARAFIANIE z ZARZECZA / SZCZEKOCINY 2003 r. 

W prawym (heraldycznie) górnym rogu owalne zdjęcie por-
tretowe na porcelanie, na którym uwieczniony ks. Jarmundowicz 
w sutannie. Na drugiej tablicy napis: KAPLICA / p.w. ŚWIĘ-
TEGO / ANTONIEGO / WYBUDOWANA W LATACH 1899–
1905. Fasada przednia z prostokątną płyciną zakończoną w par-
tii szczytowej trójkątnie, po bokach dwa profilowane gzymsowe 
parapety, nieco niżej w środku oculus z oprawionymi w metal  
13 szybkami ułożonymi promieniście naprzeciw w 2 rzędach. 
Szczyt zwieńczony 6 smukłymi zębami, wewnątrz których pro-
stokątne płyciny. Po środku pięciokątna płycina (prostokąt za-
kończony u góry trójkątnie), u samej góry smukła wieżyczka na 
rzucie kwadratu obita metalem, w każdej ze ścian puste okno 
zwieńczone łukiem podobnym do trójliścia, u góry po bokach 

Plan. 1. Kaplica św. Antoniego w Szczekocinach (oprac. G. Dudała)



97

wypukły detal. Nad tym trójkątny naczółek z motywem trójli-
ścia wewnątrz, zwieńczony po środku prostą sterczyną. Hełm 
smukły czterospadowy, zwieńczony owoidalną gałką z krzyżem. 
Dach dwuspadowy kryty blachą. Fasady boczne z dwoma wy-
sokimi ostrołukowymi oknami ujętymi prostym obramieniem. 
W oknach przezroczyste i kolorowe szybki oprawione w metal 
w sposób nawiązujący do gotyckiego maswerku. Od północy 
między oknami lizena przesunięta niemal na krawędź obramienia 
pierwszego okna. Fasada tylna podobna do frontowej, z takim 
samym oculusem, między zębami szczytu trójstopniowe wystą-
pienie z trójkątną płyciną, zwieńczone krzyżem.

Sklepione wnętrze świątyni, wysokie na 8,5 metra – prezen-
tuje się okazalej i ciekawiej niż pozbawiony wyszukanych detali 
płaszcz zewnętrzny. Nawę poprzedza płytka kruchta, z której pro-
stokątne wejście do wnętrza – pozbawione drzwi, po bokach zaś 
drzwi – jedne po lewej ręce do składziku wyposażonego w półki, 
drugie po prawej z drewnianymi schodami wiodącymi na chór. 
Empora chóru muzycznego nad całą kruchtą, środkowa jej część 
wydatnie wysunięta do przodu. Przód empory stanowi zręczną 
kombinację neogotyckich maswerkowych detali, tym ciekawszą 
– że pokrytą lekkimi pastelowymi barwami. Malatura ta jednak – 
wraz z kolorami ścian, pilastrów i sklepienia – nie razi oka, wpro-
wadzając do wnętrza łagodny nastrój.  Nawa wewnątrz podzie-
lona za pomocą uskokowych, kanelowanych pilastrów na dwa 

Fot. 19. Empora chóru w kaplicy św. Antoniego (fot. G. Dudała)
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przęsła. Nakryta sklepieniem z lunetami, podobnym do koleb-
kowego, jednak opartym na ostrołuku. Po środku gurt, z którego 
zwisa żyrandol. W kaplicy zamiast ławek stoją rzędy drewnianych 
brązowych krzeseł, zakupionych podczas generalnego remontu 
pod koniec XX w. Na ścianach bocznych stacje drogi krzyżowej, 
niewielkie rozmiarami drukowane reprodukcje w ramach zwień-
czonych krzyżykiem. Pod nimi kinkiety.

Ołtarz w stylu neobarokowym, drewniany, biały ze złoconymi 
elementami. Po bokach ozdobne zwielokrotnione pilastry, przed 
którymi rzeźby niewiast w białych tunikach ze złotą narzuconą sza-
tą, ukazane w wydatnym kontrapoście. Te dwie figury flankujące 
ołtarz prawdopodobnie starsze od ołtarza, wtórnie do niego wkom-
ponowane, zdradzają cechy późnobarokowe, XVIII-wieczne. 

Na tabernakulum flankowanym spływami wolutowymi mo-
nogram IHS z krzyżem wychodzącym z H.

W ołtarzu duży olejny obraz na płótnie przedstawiający  
św. Antoniego z Padwy z Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce. 
Dzieciątko prawą ręką obejmuje Antoniego za szyję, w lewej 
dłoni świętego lilia o trzech kwiatach i trzech pąkach. Na gło-
wie Antoniego tonsura, wokół głów obu postaci wąski żółty 
nimb. Święty odziany w brązowy habit stoi na szachowanej 
posadzce, za nim do połowy lamperia z ciemnego marmuru, 
wyżej za plecami złotobrązowe tło w ciepłej tonacji, nieco roz-
jaśniające się przy krawędzi postaci. 

Po bokach szczytu figury aniołków z palmami, całość zwień-
czona wolutowym szczytem z krzyżem. W szczycie ołtarza olej-
ny obraz ujęty w profilowane złote obramienie przedstawiający  
św. Stanisława Kostkę. Święty ma złożone dłonie i wzrok skiero-
wany ku górze w miejsce, skąd padają na niego promienie światła. 
Przed nim u dołu na niewielkim stoliku rozłożony modlitewnik. 
Obraz świadczy o kulcie i szacunku, jakim szczekocińska spo-
łeczność traktowała i traktuje św. Stanisława Kostkę. Na zasuwie 
bocznego ołtarza w kościele parafialnym także znajduje się jego 
wizerunek, święty szczególnie czczony jest jako patron młodzieży. 
Obraz na szczycie ołtarza w kaplicy jest wyrazem czci wiernych 
do świętego patrona, a ksiądz Wiśniewski notuje: 



99

W ciągu całego 1905 r. w kaplicy co miesiąc były odprawiane 
wotywy, zaś w dniu św. Stanisława Kostki tegoż roku, w roku 
przebłysku nadziei konstytucji... w czasach ucisku i niewoli, do 
tej kaplicy skierowany był pochód narodowy i tam odprawione 
było nabożeństwo dziękczynne42. 

Po lewej stronie ołtarza na zawieszonym ozdobnym cokole 
ustawiona jest figura Matki Bożej z Lourdes. Na cokole namalo-
wana inskrypcja, z przodu: 

O MARYO! / MÓDŁ SIĘ / ZA NAMI, po bokach: OFIA-
RA / MŁODZIEŻY / Z CAŁEJ PARAFJI oraz NA PAMIĄTKĘ 
/ ŚW. MISYI 1923 r. / W SZCZEKOCINACH.

    

42 J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 258–259. 

Fot. 20. Ołtarz w kaplicy św. Antoniego (fot. G. Dudała)
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Fot. 21 i 22. Na górze obraz św. Stanisława Kostki ze szczytu ołtarza 
w kaplicy św. Antoniego, na dole obraz św. Antoniego z kaplicy  

św. Antoniego (fot. G. Dudała)
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W okresie PRL w kaplicy były prowadzone katechezy, okazjo-
nalnie eksponowano trumnę ze zwłokami na katafalku. Kapli-
ca służyła miejscowej ludności w czasie nabożeństw majowych, 
podczas niedawnych remontów kościoła parafialnego odprawia-
no tam popołudniowe msze święte. Co roku odprawiana jest tam 
masz św. w dzień świętego Antoniego. Kaplicą do śmierci opie-
kował się Antoni Wojciechowski, obecnie klucz do niej posiada 
Tadeusz Pasierbiński.

nieiStniejąca kaplica św. jana nepomucena

Rys. 2. Prawdopodobny wygląd kaplicy św. Jana Nepomucena  
(wyk. G. Dudała) 
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Kwerenda w Archiwum Metropolitalnym Kurii Krakowskiej 
przyniosła jeszcze jedno – moim zdaniem – rewelacyjne odkry-
cie. Dotyczy ono kaplicy św. Jana Nepomucena, której istnienie 
było niedługim epizodem, co wpłynęło na to, że pamięć o niej 
nie zachowała się wśród mieszkańców Szczekocin. W protokole 
wizytacji z 1748 r. czytamy:

Capella S. JoanniS nepoMuCeni.
Ad exordium pontis Fluvis Pilca sub ipso oppido Szczekociny 

existeň. est Capella lignea novae et mediocris sed decentis [s. 621] 
structurae Anno 1741 sumptu Famati Casimiri Borczyk Civis 
et Hirurgi Szczekocineň cum consensu superiorum eleganti opere 
aedificata, intus picturis Vitam S. Joannis Nepomuceni et inno-
centis ejus Martyry historiam graphice exprimentibus adornata, 
scandulis tecta, in medio cujus tecti extat Turricula affabre’ structa, 
scandulis rubro colore tinctis cooperta, habens in summitate aereum 
globum deauratum cum cruce in radys ferrea similiter deaurata.

Altaria in eadem Capella sunt duo – 1mum Majus novae et 
pulchrae structurae depictum et sparsim deauratum, in eo est sta-
tua de ligno eleganter sculpta S. Joannis Nepomuceni variis orna-
mentis sumptu praefati Fundatoris adornata. 2dum Altare a parte 
similiter decentis structurae et pulchrae adornationis Misericordiae 
Domini. Utrumq_ tribus mappis mundis contectum, non conse-
cratum sed habent unum Portatile, quod iisdem supponitur.

Tabulatum asseritium arcuato opere fabricatum, et picturis 
non postremis adornatum, totaq_ Capella depicta.

Pavimentum per totam Capellam asseribus stratum et Scam-
na aliquot lignea satis commode extructa.

Chorus Musicalis proportionatum et compte extructum cum 
bona clausura, fenestella et armariolis commodis.

Fores ad hanc Capellam unicae ad meridiem bona’ clausura’ 
provisae, ante quas est Porticus lignea, tecto scandulaceo rotun-
do’ contecta pulchrae structurae, habens intu’s Tabulatum as-
seritium depictum et pavimentum similiter asseribus stratum, 
estq_ intus tota depicta.

Haec Capella nullam habet Fundationem, sed dictus ejus 
Fundator Famatus Borczyk omnia ad ornamentum ejus providet 
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necessaria, et pro Festivitate ejusdem Sancti conducit pro cele-
bratione Missarum Presbyteros, eosdemq_ humaniter tractat et 
pro labore compensat, habetq_ Facultatem celebrandi Missas ex 
Oficio Generali Crac’ concessam43.

Zatem kaplica usytuowana była na początku mostu nad Pilicą, 
„pod samym miasteczkiem”. postawiona została z drewna „gustow-
nie” w 1741 r. kosztem sławetnego Kazimierza Borczyka, chirurga, 
mieszczanina szczekocińskiego – za zgodą władzy kościelnej. Ka-
plica była zbudowana „wytwornie”, w środku zaś przyozdobiona 
obrazami wyobrażającymi życie i i niewinne męczeństwo św. Jana 
Nepomucena. Budynek był nakryty gontem, pośrodku dachu 
znajdowała się wieżyczka artystycznej konstrukcji, pokryta gontem 
malowanym na czerwono. Wieńczyła ją miedziana pozłacana kula 
z krzyżem między żelaznymi promieniami, które też były wyzła-
cane. Wewnątrz kaplicy były dwa ołtarze: pierwszy wielki (głów-
ny) – pięknej struktury, polichromowany i miejscami wyzłacany. 
Była w nim drewniana statua św. Jana Nepomucena, „wytwornie” 
rzeźbiona, przyozdobiona różnymi ornamentami, sumptem wspo-
mnianego fundatora. Dugi ołtarz, boczny, Miłosierdzia Bożego 
– „podobnie przyzwoitej budowy” i pięknie przyozdobiony. Stoły 
ołtarzowe były przykryte czystymi obrusami, niekonsekrowane; zaś 
w razie celebracji był jeden portatyl, który był nań kładziony. Skle-
pienie kolebkowe z desek, przyozdobione „nienajgorszą” polichro-
mią. Podobnie wymalowana była cała kaplica. Podłoga w kaplicy 
z kładzionych desek. W skład wyposażenia świątyni wchodziły także 
drewniane ławki porządnej i wygodnej budowy. Istniał tam nawet 
chór muzyczny, „proporcjonalnie i ozdobnie” wybudowany, z do-
brym zamknięciem, okienkiem i użytecznym umeblowaniem z szu-
fladami. Drzwi do kaplicy były jedne – od południa, zaopatrzone 
dobrym zamkiem. Przed nimi wznosił się drewniany portyk nakryty 
zaokrąglonym gontowym dachem, „ładnej budowy”, wewnątrz ma-
jący polichromowany sufit z desek i drewnianą deskową podłogę. 
Wewnętrzne ściany portyku też przyozdobione były polichromią.

Kaplica nie miała żadnego funduszu (fundacji) na utrzymanie. 
Fundator, wspomniany Kazimierz Borczyk, postanowił zapewnić 

43 AKMK, AV, sygn. 32 (1748 r.), s. 621–622.
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środki na jej przyozdobienie i zabezpieczyć pieniądze dla kapła-
nów, aby celebrowali mszę w uroczystość św. Jana Nepomucena 
i byli godnie za to wynagrodzeni. Kaplica miała indult biskupa 
krakowskiego na odprawianie mszy św. z Oficjum Generalnego. 

Niestety po śmierci fundatora zabrakło środków materialnych 
na utrzymywanie tej pięknej budowli. Fakt ten podkreśla proto-
kół wizyty kanonicznej z 1782 r.:

[…] Kapliczka S: Jana Nepomucena blisko Koscioła, znie-
rozważną na potym konsekwencyą, czym by utrzymywana być 
mogła, wystawiona, zdaie Nam się być nie tylko niepotrzeb-
na, ale raczey honorowi Rządcy Koscioła Farnego szkodliwa, 
o tym albowiem niewiadomi, że ta żadnego na utrzymanie 
niema Funduszu, posądzać mogą o zaniedbanie reparacyi iey  
Jmć X Proboszcza; przeto sądziemy, potrzeybnieysze być zniesie-
nie oney, nad niepewne od kogo utrzymywanie, y owszem po-
zwalamy, a raczey rozkazujemy, aby w upatrzonym czasie, iak 
nayprędzej jednak zniesiona była, z ktorey drzewo ieżeli zdatne 
być może, obróci Jmć X Proboszcz na wybudowanie szkoły pa-
rafialnej, w której uczące się Dzieci, ten dowód wdzięczności, 
zmarłemu tej Kapliczki Fundatorowi uczynią, że za Duszę iego 
Psalm De profundis clamavi aetc. z modlitwą za zmarłego przez 
rok, codziennie odmawiać będą44.

Jak wynika z powyższych słów – „gwoździem do trumny” ka-
plicy Borczykowskiej było jej finansowe niezabezpieczenie przez 
fundatora. Można mniemać, że rozmach i wytworność funda-
cji też przyczyniła się do jej upadku – remont i utrzymywanie 
budynku okazało się zbyt kosztowne. Kaplicę rozebrano, choć 
jeszcze na początku XX w. pojawiała się koncepcja zbudowania 
jej na nowo. Informuje o tym maszynopis z 1911 r. w kieleckim 
Archiwum Diecezjalnym, na którego odpowiedzi nie znajduje-
my jednak w aktach45.

Na szczęście w składziku kościoła parafialnego w Szczekoci-
nach zachowała się barokowa drewniana figura św. Jana Nepo-
mucena, polichromowana, zachowana w stosunkowo dobrym 
44 AKMK, AV, sygn.53 (1782 r.), s. 199.
45 ADK, Ak, sygn. OL 1/3, s. 158.
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stanie. Można przyjąć, że pochodzi z kaplicy ufundowanej przez 
Borczyka. Figura mierzy 130 cm – i  odpowiada opisowi z wizy-
tacji w 1748 r. Na głowie świętego czarny biret z małym pompo-
nikiem. Włosy długie ujęte po bokach w połowie głowy w duże 
loki, na twarzy broda bez wąsów. Wyraz twarzy natchniony, brwi 
uniesione, usta lekko otwarte. Wokół szyi krótka rozdzielona bef-
ka, turkusowa ze złotym lamowaniem. Święty ubrany w sutannę 
z licznymi guzikami, na niej biała rokieta obszyta złotą koronką, 
na wierzchu futrzana szaro-niebieskawa almucja z kutasikami, 
podbita na czerwono, zawiązana pod befką na kokardę złotym 
sznurem, z opadającymi aż na brzuch wydatnymi chwostami. Na 
nogach trzewiki. Dłonie puste z uszkodzonymi palcami, w ukła-
dzie sugerującym wcześniejszą obecność krucyfiksu: prawa dłoń 
nieco wyżej, ręka zgięta w połowie; na lewą rękę opada almucja, 
spod której wysunięta dłoń.

Figury św. Jana Nepomucena męczennika, z racji jego uto-
pienia, ustawiano zazwyczaj przy ciekach wodnych. Miał chro-
nić przed powodzią i złym żywiołem wodnym. Należy także 
zwrócić uwagę, że św. Jan Nepomucen był jednym z głównych 
patronów, wręcz „sztandarów” kontrreformacji46. Kult św. Jana 
Nepomucena istniejący od średniowiecza i nasilony w XVII w., 
rozkwitł w całej XVIII-wiecznej katolickiej Europie za sprawą 
silnie agitujących go jezuitów. Nepomucen został beatyfikowany 
w 1721 r, kanonizowany zaś w 1729 r. – i od tego czasu jego 
figury wpisały się na stałe w pejzaż miast i wsi47.

Na Śląsku, zwłaszcza Dolnym, nie było katolickiej miejscowo-
ści, w której nie stałaby barokowa statua tego świętego. W naszej 
okolicy jego kult też był rozpowszechniony – i do dziś zachowały 
się figury Nepomucena w Nakle (2 figury, kamienna i drewniana 
z XVIII i XIX w.), Czarncy, Moskorzewie, Słupi Jędrzejowskiej 
i wielu innych miejscach. W kościele parafialnym św. Wacława 
w Irządzach poświęcono Nepomucenowi boczny ołtarz, w któ-
rego centrum jest duża statua świętego (XIX w.). Dziwił mnie 
zatem brak Nepomucena w przestrzeni Szczekocin, będących 
ośrodkiem miejskim z kościołem prepozyturalnym. W świetle 
46 Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia sztuki, t. 13, Wrocław 1998, s. 363.
47 R. Reinfuss, Ludowa rzeźba kamienna w Polsce, Wrocław 1989, s. 188.
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przytoczonych źródeł okazuje się jednak, że Nepomucen był 
czczony – i to za pomocą „prestiżowej” fundacji, jaką była ka-
plica. Z biegiem czasu jednak jego kult zaniknął, a ukrytym jego 
śladem jest statua w kościelnym składziku48.

Mecenat Kazimierza Borczyka – obok poświadczonych w rę-
kopisach fundacji innych mieszczan (zwłaszcza z kręgu rodzinne-
go Jarmundowiczów49) – jest rzeczą godną podkreślenia. Świad-
czy o wysoko rozwiniętej kulturze duchowej – ale i materialnej 
niektórych mieszczan szczekocińskich, których stać było na taką 
formę okazywania czci Bogu i świętym. Jest też odbiciem ówcze-
snego gustu, tendencji, mód i potrzeb – szkoda zatem, że kaplica 
Borczykowska nie dotrwała do naszych czasów.

48 Ks. Wiśniewski podaje informację, że na zasuwie bocznego ołtarza św. An-
toniego w kościele par. w Szczekocinach znajdował się obraz św. Jana Nepo-
mucena. (J. Wiśniewski, dz. cyt., s. 255). Prawdopodobnie nie zachował się, 
obecnie na zasuwie jest powojenny obraz św. Stanisława Kostki.
49 Zob. J. Mazanek, dz. cyt., s. 33–34.

Fot. 23. Statua św. Jana Nepomucena ze składziku kościoła 
w Szczekocinach (fot. G. Dudała)
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kaplica na Starym cmentarzu – św. StaniSława 
BiSkupa męczennika i matki Bożej pocieSzenia

Fot. 24 i 25. Na górze kaplica św. Stanisława – stan z I poł. XX w.,
widoczna cebulasta drewniana sygnaturka (Zbiory SMHSiO)

na dole kaplica św. Stanisława – akwarela H. Stażewskiego  
i S. Żochowskiego z 1944 r. (Zbiory prywatne)



108

Kaplica prawdopodobnie powstała pod koniec XVIII w., 
najpóźniej przed 1839 r., kiedy wmurowano w nią zaginione 
epitafium Wesołowskich. Wezwanie kaplicy nie jest przypadko-
we, Stanisław biskup i męczennik był bowiem bardzo popular-
nym świętym, jednym z patronów Polski, szczególnie czczonym 
w Małopolsce. Jest też drugim obok św. Bartłomieja Apostoła 
patronem parafii szczekocińskiej, a w dzień jego święta 8 maja 
odprawiany był w Szczekocinach dodatkowy odpust50. Także 
w kontekście popularnej legendy o wskrzeszeniu Piotrowina – 
Stanisław niejako związany jest z chtoniczną i funeralną sferą, co 
może tłumaczyć liczne wezwania kaplic i kościołów cmentarnych 
pod jego imieniem (np. w Łosicach, Małogoszczu i Pyskowicach). 
Cmentarz przy ulicy Krakowskiej założono w końcu XVIII w.  
w ramach ówczesnej „rewolucji cmentarnej” polegającej na 
urzędowym obowiązku wynoszenia miejsc pochówku za obręby 
miast. Do tej pory cmentarze był nekropoliami przykościelnymi, 

50 J. Mazanek, dz. cyt., s. 15.

Fot. 26. Kaplica św. Stanisława (fot. G. Dudała)
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jednak ze względów sanitarnych od poł. XVIII w. zaczęto wpro-
wadzać w krajach europejskich odpowiednie przepisy prawne ce-
lem oddalenia grobów od zabudowań miejskich51.

Kaplica murowana na planie prostokąta z drewnianym węż-
szym prezbiterium, do którego od północy dostawiona mała 
drewniana zakrystia. Budynek nie jest orientowany, a prezbite-
rium zwrócone jest na zachód. 

Katalog zabytków sztuki w Polsce zawiera informację: KA-
PLICA na cmentarzu grzebalnym. Sprzed poł. w. XIX, bezstylowa. 
(…) Dachy dwuspadowe, gontowe, z nowszą blaszaną wieżyczką52. 
Inwentaryzacja do katalogu była przeprowadzona w 1955 r., od 
tego czasu kaplica uległa kilkukrotnym modernizacjom.

Aktualnie dach dwuspadowy (nad prezbiterium trójspadowy), 
kryty czerwoną blachodachówką, na środku wieżyczka obita bla-
chą. Dawniej sygnaturka była obita gontem i miała barokowy 
charakter z cebulastym trzonem. Jej wygląd znamy ze starych fo-
tografii i akwareli Henryka Stażewskiego i Sławomira Żochow-
51 Śmierć – przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900,  
red. K. Grodziska i J. Purchla, Kraków 2002, s. 132.
52 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, z. 12, s. 60.

Plan 2. Kaplica św. Stanisława (oprac. G. Dudała)
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skiego z lat 40. XX wieku53. Kaplica w części murowanej na wy-
datnym brunatnym fundamencie. W fasadzie frontowej drzwi 
dwuskrzydłowe (z jednym skrzydłem węższym), płycinowe. Po 
bokach wejścia półkoliste blendy wypełnione tablicami. Po le-
wej: TYM, CO NIE UJRZAŁY / ŚWIATŁA DZIENNEGO, po 
prawej: ZRYWY / POWSTAŃCZE / W LATACH / 1794 / 1830 / 
1863 / 1914 / 1918 / 1920 / 1989 / 1944. Niedaleko południo-
wego narożnika tabliczka z czarnego granitu ze złoconym napi-
sem: KAPLICA / ŚW. / STANISŁAWA. Nad drzwiami okrągły 
oculus, po bokach którego okrągłe blendy. Część szczytowa nieco 
cofnięta względem fasady, z prostokątną blendą, w której blacha 
z orłem państwowym na tle flagi Polski i napis: BÓG / HONOR 
/ OJCZYZNA. Na południowej ścianie między nawą a drewnianą 
zakrystią płytka, szeroka przypora. Od północy w ścianie nawy 
po bokach okna nieco mniejsze półkoliste blendy niemal pod 
okapem dachu. Na północnej ścianie prezbiterium, tuż pod oka-
pem dachu przybito 12 blaszanych tabliczek nagrobnych. Ujęte 
w ozdobne wolutowe kartusze, niestety są w bardzo złym stanie 
technicznym – wyblakłe i poddane silnej korozji.

53 Zob. Obrazy z dziejów Szczekocin. 10 lat Towarzystwa Kulturalnego  
im. T. Kościuszki, red. Cz. Orliński, Szczekociny – Kielce 2003, s. 63.

Fot. 27. Prezbiterium kaplicy św. Stanisława (fot. G. Dudała)
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Wewnątrz kaplicy sufit osłoniony styropianowymi kasetona-
mi, w prezbiterium sklepienie kolebkowe, osłonione, podobnie 
jak ściany, drewnianą boazerią.

Dwa ołtarze boczne przerobione niemal całkowicie, antepedia 
obmurowane cegłą klinkierową. W heraldycznie prawym ołtarzu 
reprodukcja obrazu św. Józefa Rzemieślnika. Niegdyś znajdował 
się tam krucyfiks, o czym świadczył do niedawna jeszcze titulus 
crucis w formie barokowego kartusza z monogramem INRI. Nad 
ołtarzem mały obraz MB Częstochowskiej. Drugi ołtarz po he-
raldycznie lewej – z zachowanym oryginalnym obrazem MB Czę-
stochowskiej (zapewne I poł. XIX w.) w drewnianej złotej sukni 
i koronie, karnacja postaci bardzo ciemna. Nad ołtarzem znów 
mały obraz MB Częstochowskiej. Na ścianie południowej zawie-
szony obraz „Matki Bożej Katyńskiej” malowany techniką farby 
wodnej, oprawiony w ramę za szkłem. Matka Boża pełna smutku 
i współczucia przytula ukazanego tyłem żołnierza zamordowane-
go w Katyniu – w jego potylicy widoczna dziura od kuli. 

Obraz nawiązuje do pomnika katyńskiego blisko bramy Sta-
rego Cmentarza. Stary cmentarz z grobem Powstańców Stycz-
niowych i kaplica na nim od wielu lat są miejscem wychowania 
patriotycznego i obchodów-manifestacji, miejscem narodowej 
pamięci. Szczególną troskę o to wyrażał długoletni opiekun tego 
miejsca – ks. kan. Tadeusz Jarmundowicz. Na ścianie wschodniej 
obok drzwi jeszcze jeden obraz – oprawiony w zaszkloną ramę 
oleodruk z XIX lub pocz. XX w. – przedstawiający Maryję ujętą 
do pasa ze skrzyżowanymi rękoma w typie Immaculata. Tak duże 
natężenie wizerunków Matki Bożej na tak małej powierzchni 
(skupisko 5 wizerunków) – wyraźnie świadczy o pobożności Ma-
ryjnej, pojmowanej także na sposób „ludowy”. Niemniej i w tej 
cmentarnej przestrzeni szczególny kult Maryjny ma swoje uzasad-
nienie – kaplica bowiem ma drugie, dziś zapomniane wezwanie 
– Matki Bożej Pocieszenia54. Widać więc wyraźnie konsolacyjną 
rolę nabożeństwa do NMP – Matki Bolesnej i „współcierpiącej”.

            
54 ADK, Ak – inwentarz kartkowy.
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W ołtarzu głównym pierwotnie umieszczony był olejny obraz 
na płótnie przedstawiający św. Stanisława wskrzeszającego Pio-
trowina, o cechach bliskich ludowemu barokowi. Skradziono go 
pod koniec XX w. Obecnie w tym ołtarzu znajduje się olejna 
kopia fragmentu późnogotyckiego tablicowego z XVI stulecia, 
przedstawiającego św. Stanisława tronującego, znajdującego się 
w krużgankach franciszkanów w Krakowie55. W 2017 r. zastą-
piono stary, drewniany, malowany białą emalią ołtarz główny no-
wym, będącym jego kopią. Ołtarz wykonał Wiesław Krotla z Za-
wady Pilickiej. Ołtarz ma charakter architektoniczny, dość prosty, 
na dwóch kolumnach wsparty jest trójkątny naczółek, flankowa-
ny brązowo emaliowanymi szyszkami zachowanymi z pierwotne-
go retabulum. Stół ołtarzowy pierwotnie miał formę sarkofagu, 
w obecnej konstrukcji ma uproszczoną formę, podobnie jak małe 
tabernakulum. Dawne tabernakulum miało postać półkolistej 
szuflady, z płaskorzeźbionym wizerunkiem hostii i kielicha. Nie 
zachowały się też poddane uszczerbkowi „uszy ołtarza” w formie 
55 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe małopolski 1500–1540, Warsza-
wa–Kraków 1995, s. 13.

Fot. 28 i 29. Po lewej Obraz MB Częstochowskiej z kaplicy św. Stani-
sława, po prawej epitafium Jana Żmudy z kaplicy św. Stanisława 

(fot. G. Dudała)
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brązowych kratownic. Prócz tego ołtarz oddaje charakter pier-
wotnego, z główną różnicą niezastosowania białej pokrywy ma-
larskieji pozostawienia barwy drewna.

Wewnątrz przy drzwiach po prawej ręce wchodzącego mała 
hieratyczna kamienna kropielnica na wodę święconą. W ścianę 
północną wmurowane niewielkie epitafium w formie kamiennej 
tablicy: 

D.O.M. / Najlepszemu Mężowi wier/na żona wraz z po-
zostałemi dziećmi ten upominek kładzie pro/sząc przechodnia 
o wspomnienie Jana Żmu/dy. żył lat 82 umarł dnia 10.9 / 1844 
roku Pańskiego. 

Inwentaryzacja autorów Katalogu zabytków sztuki w Polsce 
(prowadzona w 1955 r.) stwierdza jeszcze obecność epitafium To-
masza i Kunegudny z Zientarskich Wesołowskich ufundowanego 
w 1839 r. Obecnie brak tego pomnika, podobnie jak wspomnia-
nego w katalogu murowanego nagrobka Anny Barczyńskiej (zm. 
1850 r.), znajdującego się „obok kaplicy”.56 Z powodu dużej 
ingerencji w zabytkową tkankę kaplicy, stosowne wydają się po-
stulaty konserwatorskie – położenie bardziej stonowanej barwy 
ścian, przywrócenie gontowego dachu i renowacja uszkodzonej 
wieżyczki.

W kaplicy okazjonalnie sprawuje się nabożeństwa, msze 
święte odprawiane są w dzień św. Stanisława i Dzień Zaduszny. 
W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego przed kaplicą roz-
poczynają się uroczyste obchody patriotyczne, wraz z honorową 
salwą armatnią.

kaplica w ocHronce

Na ślad niefunkcjonującej w dzisiejszych czasach kaplicy na-
trafiamy w Szczekocinach w okresie międzywojennym – w opisie 
wizytacji biskupa Franciszka Sonika z 1937 r. Kaplica znajdowa-
ła się w urządzonej w 1934 r. Ochronce (budynek późniejszej 
„Ćwiczeniówki”) i była kaplicą półpubliczną, posiadającą taber-

56 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, z. 12, s. 60. Niewykluczone, że 
pomnik Anny Barczyńskiej to słupowy nagrobek z niszą pozbawioną obecnie 
inskrypcji, tuż za kaplicą.
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nakulum z Najświętszym Sakramentem. Dnia 4 czerwca 1937 r.,  
trzeciego dnia swojej wizyty w Szczekocinach, biskup Sonik od-
wiedził tą kaplicę:

O godz[inie] 2giej po poł[udniu] J[ego] Ekscelencja udał 
się do Ochronki, założonej przed trzema laty przez miejsco-
wego obywatela ziemskiego p. Ciechanowskiego. Przy ochronce 
jest kaplica »Semipublica«, która posiada przyzwolenie na sta-
łe przechowywanie Sanctissimum. Ochronkę prowadzą cztery 
SS. Zmartwychwstanki. Z tej ochronki korzystają w pierwszym 
rzędzie dzieci dość licznych pracowników i służby dworskiej 
Pp. Ciechanowskich – bezpłatnie, zaś dzieci z miasta za opła-
tą dwóch złotych miesięcznie, wszystkich dzieci korzystających 
z ochronki jest około stu. (…) Po krótkiej adoracji Sanctissimum 
[w kaplicy] Najdostojniejszy Gość zwiedził wzorowe pomiesz-
czenia – kilka sal ochronki (…).57 

Biskup witany był na dziedzińcu budynku w specjalnie wybu-
dowanej bramie triumfalnej, zaś w środku przez przedstawicieli 

57 APSz, Opis wizytacji pasterskiej dokonanej przez J. E. Biskupa Franciszka So-
nika Wikariusza Kapitulnego Kieleckiego w dn. 2, 3, 4 czerwca 1937 w parafii 
Szczekociny, rkps.

Fot. 30. Budynek browaru, w którym od 1932 r. funkcjonowała 
Ochronka z kaplicą półpubliczną (fot. Zbiory SMHSiO)
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władz powiatowych i miejskich oraz plenipotenta państwa Cie-
chanowskich. Po części artystycznej przygotowanej przez dzieci 
– wygłosił do podopiecznych orędzie, pobłogosławił zebranych 
i wrócił na plebanię.

Ochronka z kaplicą prócz swojej funkcji pedagogicznej – była 
jednym z ośrodków religijnych zaspokajających duchowe potrze-
by ówczesnej ludności, szczególnie najuboższej.

kaplica miłoSierdzia BożeGo na nowym cmentarzu

Na nowym cmentarzu założonym w latach międzywojennych 
przez długi czas nie było kaplicy, a msze pogrzebowe odprawiano 
w kościele parafialnym. Następnie trumnę ze zwłokami transporto-
wano ulicą Śląską i Cmentarną na miejsce pochówku. Pod koniec 
XX w. podjęto decyzję wymurowania kaplicy w związku z ruchli-
wością ulicy Śląskiej (droga krajowa 78) i przyjętym powszechnie 
na innych cmentarzach zwyczajem sprawowania pogrzebowych ce-
remonii w budynkach mieszczących się w obrębie cmentarzy.

Nowa, wybudowana w 2003 r., stosunkowo duża kaplica mu-
rowana jest na osi północ – południe, z prezbiterium skierowa-
nym na południe. Mieści się w centralnej części cmentarza przed 
południowym murem. Nakryta dachem dwuspadowym z brązo-
wej blachy, boczne dobudówki nakryte dachem dwuspadowym 
zakończonym niżej względem głównej kalenicy budynku. W jej 
południowej części wieżyczka nakryta wysokim czterospadowym 
hełmem na czterech filarach, zwieńczona krzyżem. Dobudówki 
na planie prostokąta – od wschodu kostnica-chłodnia, od za-
chodu umeblowana zakrystia. Całość budynku z cokołem fun-
damentowym z łamanego czerwonego piaskowca, do głównego 
wejścia i do drzwi w przybudówkach betonowe schody.

Okna prostokątne, smukłe i wąskie, po trzy po bokach nawy 
i dwa w prezbiterium. Przed głównym wejściem zadaszony i czę-
ściowo zakryty polimerowymi ścianami ganek. Po lewej stronie 
tablica na klepsydry i nekrologi. W kaplicy płaski sufit. Prezbi-
terium podwyższone o kilka stopni, zamknięte trójbocznie. Na 
osi prezbiterium duża figura Ukrzyżowanego Chrystusa z nie-
polichromowanego lakierowanego drewna lipowego, autorstwa 
Janusza Marcisza. W prezbiterium biały granitowy stół ołtarzo-
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wy i takaż ambonka pulpitowa. Oświetlenie w postaci nowocze-
snych żyrandoli i kinkietów. Na zachodniej ścianie duży obraz 
na płótnie ujęty w profilowaną złotą ramę zamkniętą półkoliście. 
Przedstawia na ciemnozielonym tle wizerunek Chrystusa z obra-
zu Bożego Miłosierdzia objawionego św. Faustynie, przed nim zaś 
w dolnej partii sportretowany św. Jan Paweł II w szatach liturgicz-
nych, infule, ornacie i paliuszu. W kaplicy brak empory chóru 
muzycznego, organista korzysta z ustawianego w prezbiterium 
syntezatora. Nie ma też dzwonów, a podczas pogrzebów korzysta 
się z tzw. dzwonów elektronicznych, czyli nagrania z zarejestro-
wanym dźwiękiem dzwonów.

Kaplica jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego – o czym 
informuje duża łukowa inskrypcja nad wejściem. W wyborze 
wezwania podkreślono ufność wiernych w Boże Miłosierdzie 
w eschatologicznym kontekście cmentarza. Ze względu na swo-
je przeznaczenie kaplica na nowym cmentarzu jest najczęściej 
– poza kościołem parafialnym – użytkowaną budowlą sakralną 
w Szczekocinach. Oprócz ceremonii funeralnych corocznie odby-
wają się tu uroczystości w Święto Wszystkich Świętych, na czele 
z celebracją mszy świętej i procesją po cmentarzu.

Fot. 31. Kaplica Miłosierdzia Bożego (fot. G. Dudała)
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pozoStałe kaplice

Ponadto na terenie parafii istnieje murowana kaplica Niepo-
kalanego Poczęcia NMP we wsi Grabiec, zaś na terenie gminy 
Szczekociny murowana, rozbudowana pod k. XX w. kaplica 
w Tęgoborzu (parafia Nakło). Z racji na ich odległość od kościo-
łów parafialnych spełniają ważną rolę w utrzymywaniu kultu reli-
gijnego i są w szczególny sposób bliskie parafianom.

Na terenie samego miasta Szczekociny jest kaplica w domu 
zakonnym sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, zlokalizowana 
w części zamieszkanej przez siostry na piętrze kompleksu Domu 
Parafialnego zbudowanego w latach 80. XX w. Kaplica jest użyt-
kowana, posiada ołtarz, tabernakulum i lampkę wieczną zapa-
loną przed Sanctissimum. W latach 90. XX w. odprawiano tam 
zwyczajowo dwie msze miesięcznie, aktualnie msze celebruje się 
tam okazjonalnie. Kaplica służy siostrom w sprawowaniu Liturgii 
Godzin i codziennym skupieniu modlitewnym.

zakończenie

W aspekcie kultu religijnego wyraźnie widoczny i w pewnym 
sensie uprzywilejowany jest kult Maryjny, a także popularnych 
świętych jak niegdyś św. Sebastian (którego czczenie obecnie za-
niknęło) czy do dziś św. Antoni, Stanisław biskup, Stanisław 
Kostka. W ostatnim czasie szczególną czcią otaczane jest Boże 
Miłosierdzie, na które zwracały szczególnie uwagę objawienia  
św. Faustyny Kowalskiej i nauka św. Jana Pawła II. Koncepcja ta 
nie jest jednak nowością, a w Szczekocinach posiada długą tradycję 
– począwszy od XVII-wiecznego Bractwa Ratowania Dusz Czyść-
cowych i czci, jaką obdarzany był obraz Compassionis Domini.

Podsumowując niniejszą pracę, należy stwierdzić, że kapli-
ce stanowiły i stanowią ośrodek religijny, czasem o dodatko-
wej funkcji rodowego mauzoleum, często związane były też 
z funkcjami i obrzędami pogrzebowymi, wpisując się w pejzaż 
cmentarzy. Są dowodem szczególnego kultu jakim otaczani byli 
pośrednicy między wiernymi a Bogiem – różni święci, którym 
przypisywano różne „funkcje”, jak ochrona dobytku czy zapo-
bieganie powodziom bądź zarazom. Kaplice – choć niestety nie 
wszystkie zachowały się do naszych czasów – to skromniejszych 



118

rozmiarów świątynie, świadczące nie tylko o pobożności, ale 
i o ambicjach czy gustach ich fundatorów i wykonawców.

Summary

filial cHurcHeS and cHapelS of Szczekociny aS tHe contriBu-
tion to tHe reSearcH on tHe reliGiouS cult.

The chapels, now, as in the past, are the places of religio-
us worhip, occasionally with an additional role of an ancestral 
mauzoleum or, more often, with funerary and burial functions, 
parts of the landscape of cemeteries. They provide evidence of 
the special cult that the different saints – intermediators between 
the faithful and God were surrounded by. The saints had various 
“functions” such as the protection of property or the prevention 
from floods or pandemics. The chapels – although unfortunately 
not all of them preserved to our times – are smaller temples, cer-
tifying not only piety, but also the ambitions and tastes of their 
founders and builders.

In the area of Szczekociny there are two church chapels for-
ming the arms of the transept – the northern one of the Lord 
Jesus (second half of 17th century) and the southern one of 
Mary the Mother of God (the end of 19th century). The chapel 
of St. Antoni at Zarzecze (the turn of 19th and 20th century), 
built on the location of the former St. Sebastian’s chapel and the 
plague cemetery (first half of the 18th century) and the chapel 
of St. Stanisław the Bishop and Martyr (the end of 18th centu-
ry) in the Old Cemetery are free-standing buildings. The chapel 
of St. John of Nepomuk, buit in 1741, close to the church, has 
not been preserved until today.

The patrons of the chapels together with the décor, altars and 
the portraits of saints bear witness to the vivid cult the saints were 
honored by. The devotion to Mary the Mother of God, God’s 
Mercy and the popular saints, such as St. Sebastian or St.Ne-
pomucen in the past, and to date, St. Stanisław the Bishop, St. 
Stanisław Kostka or St. Antoni is especially visible.
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Lech Frączek
pieczęcie władz miejSkicH Szczekocin w okreSie 1795–1918

wStęp

Celem niniejszego artykułu jest omówienie pieczęci używa-
nych przez władze miejskie Szczekocin w okresie rozbiorów, czyli 
w latach 1795–1918. Pod pojęciem władze miejskie będą rozu-
miane instytucje administracji terytorialnej, które w zależności 
od okresu sprawowały nadzór nad tym ośrodkiem. Zakres ich 
obowiązków, uprawnienia, a także samo nazewnictwo podlegały 
zmianom w czasie. Do momentu utraty praw miejskich w roku 
1870 większością spraw miejskich kierował burmistrz, mając do 
pomocy radę będącą organem pomocniczym, natomiast później 
niektóre zadania burmistrzów przejęli wójtowie gminy1. Dlatego 
też w celu kompletnego ujęcia zagadnienia koniecznym stało się 
uwzględnienie pieczęci wójtowskich.

Źródłami do badań nad sfragistyką szczekocińską są głównie 
odciski pieczętne znajdujące się w dokumentacji wytworzonej 
przez kancelarię burmistrza oraz wójta gminy. Wykonywano je 
na papierze za pomocą kolorowego tuszu lub znacznie rzadziej 
laku. Niestety nie udało się jak do tej pory odnaleźć żadnego 
tłoka pieczętnego z okresu 1795–1918, a pieczęć wójta gminy 
przechowywana w Izbie Regionalnej w Szczekocinach pochodzi 
dopiero z okresu międzywojennego.

Przez stulecia funkcja pieczęci w praktyce kancelaryjnej nie 
zmieniała się w sposób istotny. Za ich pomocą uwierzytelniano 
dokumenty i tym samym zabezpieczano je przed fałszerstwem. 
Tłoki pieczętne były niezbędnym elementem wyposażenia kan-
celarii miejskich, a ich rola nie ograniczała się jedynie do zadań 
stricte użytkowych, ponieważ stanowiły nośnik ważnych treści 
informacyjnych. 

1 O najważniejszych sprawach dotyczących Szczekocin decydowali wówczas 
naczelnicy powiatu włoszczowskiego.
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Problematyka związana z pieczęciami szczekocińskimi jest 
wielowątkowa. Typariusze2 są bez wątpienia ważnymi źródłami 
do badań nad funkcjonowaniem różnych instytucji np.: 
urzędu burmistrza, wójta gminy, parafii, szkół oraz cechów 
rzemieślniczych3. Umieszczane na nich herby, symbole, wizerunki 
postaci i przedmioty dają pogląd na przemiany w heraldyce. Rów-
nie ważną rolę miały legendy, czyli napisy zawierające określone 
komunikaty odnoszące się zazwyczaj do nazwy dysponenta typa-
riusza lub przynależności administracyjnej miasta.

W artykule nie tworzono katalogu pieczęci i zrezygnowano 
z metody kompletnej wymagającej uwzględnienia wszystkich za-
chowanych odcisków pieczętnych. Skoncentrowano się na omó-
wieniu reprezentatywnych przykładów stosowania typariuszy 
w układzie chronologicznym oraz na podaniu dat granicznych 
wykorzystywania poszczególnych pieczęci.

pieczęcie władz miejSkicH

Po upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej Szczekociny zostały 
podzielone granicą przebiegającą na rzece Pilicy. Część lewo-
brzeżna, na której znajdował się rynek oraz kościół pw. św. Bartło- 
mieja znalazła się pod panowaniem pruskim, natomiast Zarze-
cze włączono do Austrii. 

Zmiana przynależności państwowej nie oznaczała utra-
ty praw miejskich, pomimo tego, że pruskie władze zaborcze 
rozpoczęły daleko idące zmiany w organizacji podbitych tery-
toriów. Szczekociny zaliczano do grupy miejscowości szlachec-
kich posesorów (niem. Mediatstädte) w przeciwieństwie do 
ośrodków będących własnością pruskiej domeny królewskiej  
(niem. Immediatstädte). W tych pierwszych najczęściej nie na-

2 Typariuszem nazywamy odpowiednio oprawiony stempel (metalowa płytka) 
zawierający lustrzane wyobrażenie lub napis służący do wykonywania odcisków. 
Zob. Słownik terminologii do opisu archiwalnego materiałów sfragistycznych. 
http://adacta.archiwa.net/file/slo_sfra_ost.pdf, [dostęp 28 XI 1027 r.].
3 Podobną rolę pełniły pieczęcie innych instytucji np. cechów rzemieślniczych. 
Pieczęcie rzemieślnicze Szczekocin szczegółowo omówił Lech Frączek, zob. 
L. Frączek, Rzemieślnicy szczekocińscy od XVIII do poł. XX wieku, Szczekociny 
2016, s. 261–272, 323–352.
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stępowała wymiana dotychczas używanych typariuszy, a władze 
miejskie używały w dalszym ciągu pieczęci staropolskich4. 

Obecny stan badań nad sfragistyką szczekocińską uprawnia do 
stwierdzenia, że w przedmiocie stosowanych pieczęci okres pruski 
nie przyniósł zmian rewolucyjnych. W Szczekocinach nadal posłu-
giwano się dawnym typariuszem z okresu przedrozbiorowego5.

Pieczęć używana przez radę miejską Szczekocin posiadała 
okrągły kształt. Jej przedstawienie napieczętne w sposób bezpo-
średni nawiązywało do herbu właścicieli miasta – rodziny Dem-
bińskich. W polu pieczętnym przedstawiono należący do nich 
herb Rawicz zwieńczony hrabiowską koroną rangową6, który 
otaczają po obu stronach liściaste gałązki. W otoku umieszczo-
no łaciński napis wykonany majuskułą brzmiący: SIGILLUM 
CIVITATIS SZCZEKOCINIENSIS (pol. PIECZĘĆ MIASTA 
SZCZEKOCINY)7.

Odciski tej pieczęci wykonywano za pomocą różnych technik. 
Najprostszą było mocne odciśniecie tłoka na gruby papier (zdj. nr 1)  
przez co uzyskiwano wypukły wizerunek oraz napisy. Podobną 
metodą było odciśniecie typariusza na kawałek wyciętego papieru 
połączonego z kartą dokumentu za pomocą kleju W takim przy-
padku mówimy o pieczęci opłatkowej suchej (zdj. nr 2). Trzecim 
sposobem było pozostawienie znaku na wybranym dokumencie 
za pomocą kolorowego tuszu (zdj. nr 3.). Był on zdecydowanie 
najczęściej wykorzystywany w przypadku późniejszych pieczę-
ci. Istniała jeszcze jedna metoda, którą było wykonanie odcisku 
w materiale miękkim – laku lub wosku (zdj. nr. 5 i nr 10).

Pieczęci z herbem Rawicz używała rada miejska w okresie 
przynależności Szczekocin do Prus (1795–1807). Zachowały się 
4 M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, 
Cz. 3. Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku, Łódź 2010, s. 99.
5 Nowe wzory pieczęci wójtów gmin wprowadziły władze pruskie w sąsiednich 
miejscowościach Tęgobórz, Siedliska i Nakło. Archiwum Kurii Metropolital-
nej w Krakowie (dalej: AKMKr), Akta parafii Nowego Śląska (dalej: APC), 
sygn. 21, s. 98v, 211.
6 Hrabiowska korona rangowa była oznaką godności i częstym elementem her-
bów szlacheckich. Była koroną typu otwartego posiadającą 9 pałek.
7 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Rząd Gubernialny Radom-
ski (dalej: RGR), sygn. 279, s. 175, 196, 204.
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jej odcisk na dokumentach pochodzących z lat 17918, 17999 
i 180210. Najprawdopodobniej posługiwano się nią także w cza-
sach Księstwa Warszawskiego. Jak do tej pory nie udało się od-
naleźć w źródłach innego typu pieczęci, która nawiązywała by do 
symboliki tego państwa. Co więcej, odcisk pieczęci z herbem Ra-
wicz wykonany w czarnym tuszu po raz ostatni występował jeszcze 
w roku 182011, czyli aż 5 lat po utworzeniu Królestwa Polskiego.

8 Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Woj-
skowej Województwa Krakowskiego, sygn. 48–5, s. 1248.
9 AKMKr, APC, sygn. 39, s. 23.
10 AKMKr, Akta parafii diecezji kieleckiej, sygn. 187, s. 181.
11 APK, RGR, sygn. 279, s. 204.

Fot. 1. Pieczęć miasta Szczekociny na dokumencie z roku 1816. 
Odcisk bezpośrednio na papierze wykonany poprzez 

mocne odciśnięcie stempla. APK, RGR, sygn. 279, s. 175
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Fot. 2. Pieczęć miasta Szczekociny. Odcisk tzw. opłatkowy suchy 
wykonany na dokumencie z roku 1816. APK, RGR, sygn. 279, s. 196

Fot. 3. Pieczęć miasta Szczekociny. Odcisk wykonany za pomocą 
tuszu na dokumencie z roku 1820. APK, RGR, sygn. 279, s. 204
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Warto nieco odejść od wytyczonego tematu, aby wspomnieć, 
że okresie Księstwa Warszawskiego wykonano jedną pieczęć po-
siadającą wyobrażenie herbu państwowego. Jej odcisk został wy-
konany na dokumencie pochodzącym z roku 1811 (zdj. nr 4)12. 
Nie posługiwały się nim jednak władze miejskie Szczekocin, lecz 
miejscowy proboszcz, który zgodnie z konstytucją księstwa pełnił 
w tamtym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego. Widnieje 
na nim płaszcz herbowy, na którym znajduje się tarcza dzielona 
w pas. Z prawej strony heraldycznej (lewej z punktu widzenia ob-
serwatora) umieszczono herb dynastii Wettynów (dziewięć pasów 
ułożonych poprzecznie, przez które przechodzi skośnie ułożona 
korona ruciana13). Po stronie lewej wyobrażono koronowanego 
Orła Białego. Całość wieńczy korona zamknięta, natomiast napis 
legendy przynosi informacje o dysponencie typariusza. Brzmi on 
następująco: URZĄD DO AKTÓW STANU CYWILNEGO 
W MIEŚCIE SZCZEKOCINACH.

12 APK, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Goleniowach, 
sygn. 8a, s. 38.
13 Przymiotnik ruciana odnosi się do kształtu wieńca korony, który przypomi-
na gałkę rośliny – ruty.

Fot. 4. Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego w Szczekocinach. Odcisk na 
dokumencie z roku 1811. APK, ASC par. Goleniowy, sygn. 8a, s. 38
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Okres Królestwa Polskiego cieszącego się początkowo daleko 
posuniętą autonomią przyniósł miastom prywatnym znaczne 
ograniczenie samorządności. Wprowadzone w roku 1818 nowe 
zasady funkcjonowania ośrodków miejskich władzę nad nimi 
przyznawały burmistrzom, których powoływała i odwoływała 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych14.

Jak się łatwo domyśleć, zasygnalizowane powyżej zmiany nie 
pozostały bez znaczenia dla sfragistyki miejskiej. Rozporządzenia 
wydawane przez prawodawcę zamieszczone w Zbiorze Praw pro-
wadziły do likwidacji dotychczas używanych pieczęci i do zastę-
powania ich nowymi typariuszami wytwarzanymi wedle z góry 
ustalonych reguł. W efekcie różnorodny pod względem symbo-
liki i treści zbiór pieczęci miejskich został stopniowo wypierany 
przez pieczęcie bardzo do siebie podobne. Różnice pomiędzy 
nimi sprowadzały się odtąd właściwie jedynie do treści legendy15.

Nowa pieczęć zaczęła być używana przez burmistrzów Szcze-
kocin już w roku 1817. Miała kształt owalny. W polu pieczę-
ci wyobrażony był rosyjski orzeł imperialny zwieńczony koroną 
zamkniętą trzymający symbole władzy berło, miecz oraz jabłko. 
Jego pierś była przysłonięta płaszczem herbowym, na którym 
znajdowała się niewielkich rozmiarów owalna tarcza z wizerun-
kiem Orła Białego zwróconego w prawą stronę heraldyczną. 
Pieczęć posiadała legendę pisaną rozdzielnie majuskułą w języ-
ku polskim o treści następującej: KRÓLESTWO POLSKIE // 
BURMISTRZ POL[ICJI] MIASTA SZCZEKOCINY16.

Zarówno ikonografia, jak i sam napis dobrze oddają sytuację 
polityczno-prawną Królestwa Polskiego. Rolę dominującą ma tu 
przede wszystkim rosyjskie godło w postaci dwugłowego orła, 
którego uzupełnieniem jest Orzeł Biały będący symbolem czę-
ściowej autonomii. Kolejnym jej przejawem jest polski język uży-
ty w napisie legendy.

Sama treść legendy posiada rolę typowo informacyjną. Podaje 
ona nazwę dysponenta, którym był w tym przypadku burmistrz 
konkretnego miasta – Szczekociny. Jednocześnie podkreśla jeden 
14 M. Adamczewski, dz. cyt., s. 127–128.
15 Tamże, s. 129–130.
16 APK, RGR, sygn. 2889, s. 52.
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z jego najważniejszych uprawnień, a zarazem obowiązków, jakim 
było sprawowanie władzy policyjnej na danym terenie.

Teoretycznie na wyposażeniu kancelarii miejskiej winny znajdo-
wać się w tamtym czasie dwie pieczęcie, jedna do tuszu, a druga do 
laku. Rezultaty kwerendy w źródłach dotyczących miasta Szczekoci-
ny nie potwierdzają tej prawidłowości. Opisywana powyżej pieczęć 
była wykorzystywana niezależnie od rodzaju materiału odcisku. Naj-
częściej stosowano czarny tusz, znacznie rzadziej czerwony lak. Taki 
kształt stempla determinował wygląd odcisków. Te wykonane w laku 
mają wizerunki i napisy wypukłe (zdj. nr 5), a te powstałe za pomocą 
tuszu posiadają wyobrażenia oraz litery jasne (zdj. nr 6).

Istotnym elementem wiążącym się z pieczęciami są barwy. Szczę-
śliwie zachował się do czasów współczesnych odcisk pieczęci bur-
mistrza Szczekocin połączony z dokumentem za pomocą dwóch 
kolorowych sznurków białego i czerwonego. Symbolizowały one 
oficjalne barwy Królestwa Polskiego. Warto w tym miejscu zazna-
czyć, że po likwidacji autonomii i zaostrzeniu polityki antypolskiej 
przez zaborcę zmianie uległy także barwy. Jest to widoczne także na 
gruncie Szczekocin. Za przykład może tu posłużyć pieczęć wyko-
nana na dokumencie z roku 184617, w której kolory sznurków nie 
są już biało-czerwone, lecz czarno-czerwone (zdj. nr 10).

17 APK, RGR, sygn. 3879, s. 68.

Fot. nr 5. Pieczęć burmistrza miasta Szczekociny. Odcisk wykonany 
w laku pochodzący z roku 1821 połączony z dokumentem za pomocą 

biało-czerwonych sznurków. APK, RGR, sygn. 2856, s. 8a
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Interesującym przykładem sfragistycznym stosowanym 
w praktyce kancelaryjnej Szczekocin jest pieczęć z czasów po-
wstania listopadowego (zdj. nr 7). Zrywała ona z dotychczas sto-
sowaną symboliką, ponieważ nie zawierała żadnych elementów 
związanych z heraldyką rosyjską. Posiada ona kształt okrągły, 
w jej polu pieczętnym przedstawiono Orła Białego w koronie za-
mkniętej zwróconego w prawą stronę heraldyczną. Rozdzielnie 
pisany napis legendy sporządzono majuskułą w języku polskim. 
Posiadał on treść następującą: KRÓLES:[TWO] POLS:[KIE] // 
URZAD MU:[NICYPALNY] M:[IASTA] SZCZEKOCINY18.

Tzw. pieczęci rewolucyjnej19 używano krótko. Z jej nielicznych 
odcisków wiadomo, że posługiwano się nią w okresie od 31 I 1831 r. 
do 24 II 1831 r. Po upadku powstania władze zaborcze postanowiły 
jak najszybciej pozbyć się znaków i symboli odnoszących się do 

18 AGAD, KRSW, sygn. 2900, s. 262.
19 W XIX wieku powstanie kościuszkowskie, listopadowe oraz styczniowe na-
zywano rewolucjami.

Fot. 6. Pieczęć burmistrza miasta Szczekociny. 
Odcisk wykonany w czarnym tuszu na dokumencie z roku 1817. 

APK, RGR, sygn. 2889, s. 52
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niepodległej Polski. Pieczęć szczekocińską najprawdopodobniej 
odesłano do siedziby komisarza obwodu olkuskiego.

Wycofanie z obiegu pieczęci rewolucyjnej nie oznaczało auto-
matycznie powrotu do typariusza używanego przed powstaniem. 
Już od roku 1832 burmistrzowie miasta Szczekociny posługiwali 
się nową pieczęcią. Pod względem stylistycznym przypominała 
w dużej mierze pieczęć będącą w posiadaniu władz miejskich przed 
powstaniem, chociaż odnajdujemy w niej także nowe elementy. 
Posiada kształt okrągły, a nie jak wcześniej owalny. Pomimo tego, 
że tak jak poprzednio w polu pieczętnym dominujące wyobraże-
nie stanowi nadal rosyjski orzeł imperialny z niewielkim Orłem 
Białym na piersi, to stylistyka samych godeł jest odmienna. Inny 
jest np. kształt piór oraz umiejscowienie korony. Przekształce-
niu uległ także napis legendy, której treść nieco zmodyfikowano, 
pozostawiając jednocześnie język polski. W przypadku pieczęci 
szczekocińskiej brzmiała ona następująco: BURMISTRZ POLI-
CYI MIASTA SZCZEKOCIN // W OBW:[ODZIE] OLKU-
SKIM. Jak łatwo zauważyć, pozbyto się wcześniej występującej 

Fot. 7. Pieczęć urzędu municypalnego miasta Szczekociny. 
Odcisk z roku 1831. AGAD, KRSW, sygn. 2900, s. 262
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nazwy – Królestwo Polskie, zastępując ją określeniem obwodu, 
do którego należało miasto.

Nie mniej istotną zmianą był sposób wykonania samego stem-
pla pieczętnego, czyli metalowej płytki stanowiącej część tłoka, za 
pomocą, której dokonywano poszczególnych odcisków. Wszystkie 
opisywane powyżej pieczęcie posiadały napisy i wizerunki wykona-
ne na swoich stemplach w sposób wklęsły. Umożliwiało to nieco 
lepsze wykonywanie odcisków w materiałach miękkich np. w wo-
sku lub w laku. W takim wypadku stempel pozostawiał litery i wy-
obrażenia wypukłe, a takie są generalnie bardziej czytelne. Nowa 
pieczęć burmistrza używana od roku 1832 była przede wszystkim 
przystosowana do wykonywania odcisków na jasnym papierze za 
pomocą kolorowego tuszu. Miała stempel wykonany wypukle, 
przez co pozostawiał on na papierze napis ciemny (zdj. nr 8).

Interesujące informacje na temat szczekocińskich typariuszy 
przynoszą spisy utensyliów będących na wyposażeniu kancelarii 
miejskiej. W roku 1822 dysponowała ona jedną pieczęcią z her-
bem królestwa polskiego20, którą była bez wątpienia pieczęć bur-
mistrza przedstawiona na zdjęciach nr 5 i 6. Po upływie dziesięciu 
lat w roku 1832 nazwano ją starą, gdyż burmistrzowie posiadali 
już inny typariusz określony jako: pieczęć z Rewolucji z orłem pol-
skim nowa21 (zdj. nr. 7). Oprócz tego władze miejskie Szczekocin 
dysponowały dwoma pieczęciami korespondencyjnymi, z których 
jedna przeznaczona była do tuszu, a druga do laku22. Najpraw-
dopodobniej pod tym pojęciem rozumiano pieczęć burmistrza 
używaną w latach 1832–1835 (zdj. nr 8), gdyż najwcześniejszy 
znany odcisk kolejnego typariusza należącego do urzędu municy-
palnego (zdj. nr 9) pochodzi dopiero z roku 184023.

Pieczęć burmistrza miasta Szczekociny, którą wprowadzono 
po powstaniu listopadowym była w użyciu zaledwie przez trzy 
lata. Jej najpóźniejszy odcisk pochodzi z roku 183524. Kolejna 
wymiana typariuszy wynikała z postanowienia cara Mikołaja I  

20 AGAD, KRSW, sygn. 2889 s. 161.
21 AGAD, KRSW, sygn. 2900, s. 313.
22 Tamże.
23 AGAD, KRSW, sygn. 2901, s. 19.
24 AGAD, KRSW, sygn. 2901, s. 32.
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określającego formę i wielkość pieczęci wszelkich władz Króle-
stwa Polskiego25. Zmiany dotyczyły tak wyglądu zewnętrznego 
pieczęci, jak i przekazywanych treści. Pieczęcie organów prowin-
cjonalnych, do których zaliczały się władze miejskie Szczekocin, 
zakwalifikowano do znaków trzeciej klasy. W związku z tym 
określono także ich rozmiar. Nowe wzory pieczęci posiadały od-
tąd średnicę 1 cala (2,4 cm). W stosunku do wcześniejszej pieczę-
ci burmistrza zmianie uległo także przedstawienie napieczętne, 
gdzie zmieniono stylizację rosyjskiego orła imperialnego. Nadano 
mu inny kształt skrzydeł, zrezygnowano dodatkowo z wyobra-
żenia miecza trzymanego w szponach, pozostawiając berło oraz 
jabłko. Nie usunięto wizerunku Orła Białego i języka polskiego 
z napisu legendy, nieznacznie modyfikując jej treść. Odtąd ko-
munikat podkreślał fakt, że dysponentem typariusza jest nie jak 
dotychczas burmistrz, ale urząd municypalny miasta Szczekoci-
ny. Znajdujące się w górnej części określenie nazwy powiatu, do 
którego należało wówczas miasto – Obwód olkuski pozostawio-
no bez zmian (zdj. nr 9).

25 M. Adamczewski, dz. cyt., s. 132.

Fot. 8. Pieczęć burmistrza miasta Szczekociny. Odcisk z roku 1834. 
APK, RGR, sygn. 2864, s. 3
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Jak wynika z analizy zachowanych odcisków pieczętnych nowe 
typariusze pojawiły się w szczekocińskiej kancelarii miejskiej już 
w roku 184026. Posługiwano się nimi do roku 184527.

W roku 1842 urzędy municypalne zostały przemianowane na 
magistraty, co zaowocowało wyminą pieczęci. Korekty tej doko-
nano również w Szczekocinach, chociaż nowe typariusze poja-
wiły się tam dopiero po upływie 3 lat. Wynikało to z faktu, że 
zarówno wykonanie tłoków pieczętnych, jak i ich wprowadzenie 
do oficjalnego użytku w kancelariach miejskich były czynnościa-
mi ściśle reglamentowanymi oraz podlegającymi drobiazgowej 
kontroli. Wymianę wydłużały dodatkowo sprawy finansowe, po-
nieważ kosztami sporządzenia typariuszy były obciążone władze 
miejskie Szczekocin, które, jak wiadomo, nigdy nie narzekały na 
nadmiar gotówki. Ostatecznie w roku 1846 kancelaria miejska 
zyskała dwie nowe pieczęcie, różniące się od poprzednio stosowa-
nej głównie treścią legendy. Jej treść informowała o nazwie dys-
ponenta, którym był odtąd Magistrat miasta Szczekociny. Zmo-
26 AGAD, KRSW, Akta miasta Szczekocin, sygn. 2901, s. 119.
27 APK, RGR, sygn. 2853, s. 3.

Fot. 9. Pieczęć urzędu municypalnego miasta Szczekociny. 
Odcisk z roku 1845. APK, RGR, sygn. 2853, s. 3
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dyfikowano również nazwę jednostki administracyjnej, do której 
należało miasto z obwodu olkuskiego na powiat olkuski.

Istniały dwa rodzaje pieczęci magistratu. Jednego używano do 
wykonywania odcisków za pomocą tuszu (zdj. nr 11), natomiast 
drugi przeznaczony był do materiału miękkiego – laku ew. wosku 
(zdj. nr 10), które w XIX wieku był materiałami zdecydowanie 
rzadziej wykorzystywanymi z uwagi na czasochłonność i skom-
plikowanie wykonania. Oba typariusze były do siebie bardzo zbli-
żone, chociaż nie identyczne. Różniły się sposobem wykonania 
samego stępla. Ten przeznaczony do tuszu był wypukły. Ponadto 
zamieszczony na nim napis legendy zawierał słowo – miasta zapi-
sane za pomocą skrótu MI[ASTA].

Fot. 10. Pieczęć magistratu miasta Szczekociny. Odcisk pochodzący 
z roku 1846 przytwierdzony do dokumentu za pomocą czerwono-

-czarnych sznurków. APK, RGR, sygn. 3789, s. 6
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Pieczęć magistratu doczekała się modernizacji wynikającej ze 
zmiany godła państwowego, która nastąpiła w roku 1857. Tym 
razem zmiana dotyczyła jedynie stylistyki godła. Zmieniono wy-
gląd skrzydeł, sposób ułożenia piór oraz kształt lotek. Z piersi 
orła rosyjskiego zniknął dotychczas stosowany płaszcz herbowy, 
a wyobrażenia Orła Białego umieszczano odtąd na tarczy francu-
skiej nowożytnej. Legenda przekazywała identyczną jak wcześniej 
treść: MAGISTRAT M:[STA] SZCZEKOCIN // POWIAT OL-
KUSKI. Pieczęcią tą posługiwał się burmistrz Szczekocin jeszcze 
w roku 1867 (zdj. nr 12–13)28.

28 APK, Zarząd Powiatowy Włoszczowski, sygn. 9, s. 14.

Fot. 11. Pieczęć magistratu miasta Szczekociny. 
Odcisk na dokumencie z roku 1846. APK, RGR, sygn. 7080, s. 23
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Fot. 12. Pieczęć magistratu miasta Szczekociny. 
Odcisk na dokumencie z roku 1862. APK, RGR, sygn. 2854, s. 33

Fot. 13. Pieczęć magistratu miasta Szczekociny. Tzw. odcisk 
opłatkowy suchy złączony z dokumentem za pomocą kleju i sznurka 
wykonany na dokumencie z roku 1867. APR, ZDP, sygn. 290a, s. 16
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pieczęcie wójtów Gmin

Zasadnicze zmiany w sfragistyce władz miejskich Szczekocin 
nastąpiły za sprawą reformy administracyjnej Królestwa Polskie-
go oraz intensywnej polityki rusyfikacyjnej. W roku 1870 Szcze-
kociny straciły prawa miejskie i spadły do rangi osady. Likwidacji 
uległ magistrat. Władzę nad Szczekocinami sprawowali odtąd 
wójtowie gminy nadzorowani przez naczelników powiatowych. 
Po powstaniu styczniowym oprócz bezpośrednich represji wobec 
jego uczestników i sympatyków władze carskie prowadziły polity-
kę pełnej unifikacji Królestwa Polskiego z pozostałą częścią impe-
rium objawiającą się między innymi usuwaniem języka polskie-
go z życia publicznego. Stopniowo wprowadzano język rosyjski 
w urzędach, szkołach, notariatach czy kancelariach parafialnych.

Decyzjami władz państwowych następowała szybka wymiana 
pieczęci, którymi posługiwały się władze samorządowe. Zastępo-
wanie dotychczas używanych typariuszy wyglądało nieco inaczej 
w każdej guberni czy powiecie. Pierwszy odcisk całkowicie „ro-
syjskiej” pieczęci wójta gminy Szczekociny znajduje się na doku-
mencie datowanym na 11 II 1869 roku29 (zdj. nr 14).

Nowa pieczęć całkowicie różniła się od pieczęci z I połowy 
XIX wieku. Posiadała ona kształt okrągły. W jej polu pieczęt-
nym na tarczy francuskiej nowożytnej wyobrażono herb guberni 
kieleckiej. Na pierwszy rzut oka przypominał on wieże, lecz był 
to piec gorejący ogniem stojący na wzgórzu, po bokach, które-
go umieszczono dwie kule. Wizerunek otaczały stylizowane ga-
łązki roślinne a zwieńczała go korona cesarska z krzyżem. Napis 
legendy umieszczono w linii otokowej. Wykonany był w całości 
w języku rosyjskim latynizowaną grażdanką za pomocą dużych 
liter alfabetu. Zawierał on treści informacyjne odnoszące się do 
dysponenta pieczęci oraz przynależności terytorialnej Szczeko-
cin należących wówczas do powiatu włoszczowskiego. Brzmiał 
w sposób następujący: ПЕЧБ ВОЍТА ГМИНЫ ЩЕКОЦИНЫ 
ВЛОЩОВ:[СКЕГО] УЂЗ[ДА] (pol. PIECZĘĆ WÓJTA GMI-
NY SZCZEKOCINY WŁOSZCZOWSKIEGO POWIATU)30.
29 Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), Zarząd Dóbr Państwowych 
(dalej: ZDP), sygn. 283, s. 135.
30 APR, ZDP, sygn. 1138, s. 19. 
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Podobnie jak w przypadku pieczęci magistratu wójtowie gminy 
Szczekociny dysponowali dwoma typariuszami przeznaczonymi 
od wykonywania odcisków w różnych materiałach. Wiadomo, że 
typariusz do laku także był na wyposażeniu kancelarii, ponieważ 
zachował się jego odcisk pochodzący z roku 1874. Pozostawił on 
na papierze wizerunek godła oraz napis legendy białe, co świadczy 
o tym, że przeznaczony był do materiału miękkiego (zdj. nr 15). 
Warto w tym miejscu dodać, że obydwa typariusze nie były swoimi 
lustrzanymi odbiciami. Pomiędzy nimi istniały niewielkie różnice 
w stylistyce, przejawiające się w nieco innym kształcie gałązek ota-
czających herb, a także w sposobie skracania napisu legendy31.

31 APK, Urząd Stanu Cywilnego okręgu bożniczego we Włoszczowie, sygn. 76, 
s. 58.

Fot. 14. Pieczęć wójta gminy Szczekociny. Odcisk na dokumencie 
z roku 1873. APR, ZDP, sygn. 1138, s. 19
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Pieczęcie wójtów gmin doczekały się z czasem swojej moder-
nizacji. Przy obecnym stanie rozpoznania tematu nie wiadomo, 
kiedy dokładnie to nastąpiło w Szczekocinach. Udało się nato-
miast ustalić, że nowego typariusza użyto tam w roku 1901 (zdj. 
nr 16). Był on zbliżony do poprzednich wzorów, a główną różni-
cą było rozszerzenie napisu legendy. Zawarty w niej komunikat 
wprowadzał dodatkowo nazwę guberni kieleckiej. Ostatni odcisk 
wykonano za jego pomocą w roku 191132.

32 APK, Kielecka Dyrekcja Szkolna, sygn. 2062, s. 17.

Fot. 15. Pieczęć wójta gminy Szczekociny. 
Odcisk na dokumencie z roku 1874.

APK, USC okręgu bożniczego we Włoszczowie, sygn. 76, s. 58
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Z roku 1913 pochodzi odcisk nowego wzoru typariusza uży-
wanego przez wójtów gminy Szczekociny (zdj. 17)33. Niestety 
nie jest wiadome, od kiedy był on na wyposażeniu kancelarii. 
Elementem charakterystycznym jest sposób przedstawienia godła 
i napisu legendy, które to oba elementy wypełniają pole pieczęci. 
W części górnej wyobrażony został herb mniejszy carstwa rosyj-
skiego zamiast herbu gubernialnego. W części dolnej umiesz-
czono w trzech rzędach napis w języku rosyjskim o następującej 
treści: ВОЙТЬ ГМИНЫ // ЩЕКОЦИНЫ КѢЛЁЦ // КОЙ 
ГУБ[ЕРИЙ] (pol. WÓJT GMINY SZCZEKOCINY KIELEC-
KIEJ GUBERNI). Pieczęć ta była wykorzystywana krótko, po-
nieważ w roku 1915 władze gminne posługiwały się już zupełnie 
innym typariuszem.

33 APK, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 6320, s. 3.

Fot. 16. Pieczęć wójta gminy Szczekociny. 
Odcisk na dokumencie z roku 1901. APK, USC okręgu bożniczego 

we Włoszczowie, sygn. 1901, s. 90
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Po wyparciu wojsk carskich z terenu Królestwa Polskiego w koń-
cu 1914 roku władzę nad zdobytym terytorium przejęły wojska 
austrowęgierskie i niemieckie. W rezultacie ustaleń pomiędzy pań-
stwami centralnymi Szczekociny włączono do nowoutworzonego 
w roku 1915 Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego z siedzi-
bą w Lublinie podległego władzy austrowęgierskiej. Wydarzenia 
z dwóch pierwszych lat I wojny światowej przyniosły ostateczny 
koniec rosyjskiej administracji, której istotną częścią były oficjal-
nie używane pieczęcie różnych instytucji. Nowy porządek prawny 
narzucony przez władze okupacyjne przejmował w dużej mierze 
austrowęgierskie wzorce sfragistyczne. Wpłynęły one bezpośrednio 
na formę i treści ideowe pieczęci szczekocińskich34.

Nowa pieczęć wójta gminy Szczekociny po raz pierwszy pojawiła 
się na dokumencie datowanym na 26 III 1915 roku (zdj. nr 18)35.  
Podobnie jak wcześniejszy typariusz także i ona była pieczęcią 
okrągłą przystosowaną do wykonywania odcisków za pomocą 

34 M. Adamczewski, dz. cyt., s. 194–195.
35 APK, C. i K. Komenda Powiatowa we Włoszczowie (dalej: CKKPW),  
sygn. 85, s. 33.

Fot. 17. Pieczęć wójta gminy Szczekociny. Odcisk na dokumencie 
z roku 1913. APK, RGK, sygn. 6320, s. 3
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tuszu. Zasadnicza różnica polegała na przywróceniu języka pol-
skiego do napisu legendy, który niósł ze sobą prostą i w miarę 
neutralną treść informacyjną, mianowicie: WÓJT // GMINY 
SZCZEKOCINY. Niewątpliwie ze względów politycznych zre-
zygnowano w niej z wymienienia przynależności terytorialnej 
gminy, tak aby nie używać rosyjskich nazw: gubernia lub powiat. 

Równie istotnym jest fakt, że pieczęć wójta gminy nie posia-
dała żadnego wyobrażenia w postaci herbu, godła albo symbolu. 
Rezygnacja z odwołań do symboliki narodowej albo przedroz-
biorowej była związana z nieustabilizowaną sytuacją polityczną. 
Zmagania wojenne wciąż trwały, a losy ziem polskich nie były 
jeszcze rozstrzygnięte36.

Pieczęć wójta gminy Szczekociny wyglądała identycznie jak 
pieczęcie wójtów sąsiednich gmin: Chrząstowa37, Lelowa38, 
Irządz39, Kurzelowa40, Moskorzewa41 oraz Radkowa42. Jedy-
ne różnice wynikały z treści legendy, co dowodzi, iż typariu-
sze wykonane zostały w jednym warsztacie. Interesującym jest 
to, że pomimo ostatecznego opuszczenia przez Rosjan terenu 
Królestwa Polskiego, nie we wszystkich ośrodkach pozbyto się 
dawnej symboliki. Gdzieniegdzie używano starych pieczęci. 
Były też przypadki, jak chociażby w niedalekiej od Szczekocin 
gminie Sędziszów, gdzie tamtejsza pieczęć wójta (użyta w roku 
1917) posiadała wyobrażenie napieczętne z herbem guberni 
kieleckiej43. Okrągłej pieczęci wójta gminy Szczekociny niepo-
siadającej oprócz napisu żadnej symboliki po raz ostatni użyto 
na dokumencie z 14 V 1917 roku44.

36 Nie zmienia to faktu, że w przypadku niektórych miast Królestwa Polskiego 
np. zaraz po ustąpieniu wojsk rosyjskich wprowadzano na nowych pieczęciach 
wyobrażenia Orła Białego lub przedrozbiorowe herby miast. Zob. M. Adam-
czewski, dz. cyt., s. 196.
37 APK, CKKPW, sygn. 142, s. 64.
38 APK, CKKPW, sygn. 145, s. 446.
39 APK, CKKPW, sygn. 142, s. 1199.
40 APK, CKKPW, sygn. 135, s. 528.
41 APK, CKKPW, sygn. 220, s. 65.
42 Tamże, s. 44.
43 APK, C. i K. Komenda Powiatowa w Jędrzejowie, sygn. 204, s. 44. 
44 APK, CKKPW, sygn. 137, s. 234.



141

Powrót języka polskiego, a zwłaszcza godła Orła Białego na 
pieczęcie władz terytorialnych następował w wielu ośrodkach 
miejskich, a także gminnych obszaru dawnego Królestwa Polskie-
go. Jego nasilenie nastąpiło od roku 1917 i było efektem polityki 
władz okupacyjnych czyniących stopniowe ustępstwa na rzecz 
Polaków. 18 V 1917 roku wójt gminy Szczekociny posłużył się 
nową pieczęcią (zdj. 19). W polu pieczętnym posiadała ona wize-
runek godła Orła Białego z koroną otwartą zwróconego w prawą 
stronę heraldyczną. Napis legendy nie uległ zmianom. Różnica 
polegała na tym, że umieszczono go w całości w linii otokowej, 
pole pieczętne pozostawiając wyłącznie dla wizerunku orła. Przy-
obecnym stanie badań nie wiadomo dokładnie, jak długo pieczęć 
ta była w użyciu. Jej ostatni odcisk pochodzi z 5 II 1918 roku45, 
natomiast 12 X 1922 roku wójt gminy Wojciech Fabiański użył 
nowego typariusza tym razem pozbawionym wizerunku orła46.

Kończąc ten wątek, trzeba zaznaczyć, że szczecińska pieczęć 
z Orłem Białym różniła się pod względem stylistyki godła i napi-
45 APK, CKKPW, sygn. 142, s. 970. 
46 APK, Urząd Wojewódzki Kielecki Wydział Ogólny, sygn. 5959, s. 7. 

Fot. 18. Pieczęć wójta gminy Szczekociny. Odcisk na dokumencie 
z roku 1915. APK, CKKPW, sygn. 85, s. 47



142

su legendy od pieczęci gmin sąsiednich. Nieco inny kształt nada-
no orłowi z typariusza secemińskiego47 oraz włoszczowskiego48.

Oprócz pieczęci okrągłych władze miejskie Szczekocin używa-
ły w praktyce kancelaryjnej innych typariuszy pełniących niejako 
role pomocniczą tzw. parasygillów. Terminem tym określane są 
powtarzalne odciski wykonywane na dokumentach za pomocą 
stęplów (tak samo jak w przypadku pieczęci), lecz służące jedy-
nie do powielania elementów formularza pism. Pierwszym z nich 
była prostokątna pieczęć nagłówkowa. Jej nazwa pochodzi od 
miejsca odciskania na dokumencie. Zazwyczaj był to lewy górny 
róg w miejscu dawniej stosowanych nadruków blankietowych, 
które zawierały komunikat o nadawcy konkretnego pisma. Mógł 
to być np. urząd albo inna instytucja np. szkoła, parafia lub ko-
misariat policji. Podawano w nim najczęściej nazwę nadawcy, 
jego przynależność administracyjną, datę, adres właściwego urzę-
du pocztowego i numer sprawy. 
47 APK, CKKPW, sygn. 145, s. 354.
48 APK, CKKPW, sygn. 168, s. 27.

Fot. 19. Pieczęć wójta gminy Szczekociny. 
Odcisk na dokumencie z roku 1917. APK, CKKPW, sygn. 97, s. 104
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Odcisk takiej pieczęci odnajdujemy na dokumencie z roku 1917 
(zdj. nr 20). Jej legenda zawiera napis w języku polskim: Urząd 
Gminy SZCZEKOCINY, natomiast pod nim znajduje się miejsce 
oznaczone za pomocą kreski, poprzedzone literami No, przezna-
czone na wpisywanie numeru konkretnej sprawy49. Towarzyszyły 
jej dwa inne parasygilla. Jeden zawierał tylko prosty komunikat – 
Szczekociny, a drugi był odciskiem datownika i podawał informa-
cję o dacie. W tym przypadku był to dzień 10 I 1917 roku50.

Kończąc rozważania na temat pieczęci władz miejskich Szcze-
kocin, nie sposób pominąć dwóch istotnych wątków, mianowicie: 
kto i gdzie wykonywał typariusze oraz co się z nimi stało. Wiado-
mo, że władze Królestwa Kongresowego kierując się dążeniem do 
ujednolicenia wyglądu pieczęci urzędowych, zmonopolizowały 
ich produkcję w roku 1824. Od tego czasu miały one powsta-
wać jedynie w mennicy warszawskiej, natomiast po jej likwidacji 
w roku 1867 wytwarzano je w zakładzie medalierskim przy pro-
49 APK, CKKPW, sygn. 85, s. 3.
50 Tamże.

Fot. 20. Odciski trzech tzw. parasygillów używane w Urzędzie gminy 
Szczekociny. Odciski wykonano na dokumencie z roku 1917. 

APK, CKKPW, sygn. 85, s. 3
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bierni głównej warszawskiej51. Ich wykonywaniem zajmowali się 
wyspecjalizowani rzemieślnicy – grawerzy.

Wymiany typariuszy dokonywano z powodu dostosowania 
ich do zmian administracyjnych, korekty nazw urzędów, zuży-
cia albo utraty. Zgodnie z prawem pieczęcie wycofane z użytku 
winny być przesyłane władzom gubernialnym w celu ich komi-
syjnego zniszczenia, więc teoretycznie nie powinny się zacho-
wać do czasów współczesnych. Jednakże kwerendy w muzeach 
oraz izbach regionalnych świadczą o tym, że obowiązek ten nie 
był wykonywany konsekwentnie52. Daje to pewną nadzieję na 
odnalezienie jakiegoś z typariuszy szczekocińskich. Tym bar-
dziej, że tamtejsza Izba Regionalna wzbogaciła się we wrześniu 
2017 r. o dwie pieczecie, jedną należącą niegdyś do wójta gminy 
Szczekociny, a drugą będącą na wyposażeniu magistratu. Oba 
zabytki pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego 
i stanowią dar Pani Anny Poznar.

podSumowanie

W ciągu długiego okresu 1795–1918 władze miejskie Szcze-
kocin używały w praktyce kancelaryjnej wielu różnych pieczęci. 
Zarówno formy, jak i treści napisowe legend poszczególnych ty-
pariuszy były wynikiem odgórnych decyzji władz państwowych, 
które często wprowadzały nowe ściśle określone prawem wzory. 
Proces ten miał dwie przyczyny. Pierwszą stanowiły reformy ad-
ministracyjne zmieniające nazwy urzędów, zakres ich kompetencji 
czy przynależność administracyjną. Wymuszało to konieczność 
każdorazowego zaopatrywania się w nowe pieczęcie tak, aby do-
stosować się do nowej sytuacji prawnej. Drugą stanowiły względy 
czysto polityczne. W zależności od stosunku państw zaborczych 
do sprawy polskiej następowało ograniczanie bądź wprowadzanie 
elementów polskiej heraldyki i języka polskiego.

Pod względem formy jedynie pieczęć miejska pochodząca 
z okresu przedrozbiorowego z przedstawieniem herbu Rawicz na-
leżącego do Dembińskich właścicieli Szczekocin była wykonana 
całkowicie niezależnie od innych władz. Wszystkie pozostałe ty-
51 M. Adamczewski, dz. cyt., s. 130–131.
52 Tamże, s. 136–137.
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pariusze szczekocińskie pojawiające się od czasu utworzenia Kró-
lestwa Polskiego po Kongresie Wiedeńskim zawierały wyobraże-
nia napieczętne nawiązujące do herbów państwowych. Poprzez 
to wyglądały niemal identycznie jak pieczęcie z innych miast, 
a jedyną różnicą miedzy nimi była treść legendy określająca kon-
kretnego dysponenta.

Zdecydowana większość pieczęci używanych przez burmistrzów 
Szczekocin, a w okresie późniejszym przez wójtów gminy posiadała 
kształt okrągły. Były one najczęściej przystosowane do wykonywa-
nia odcisków za pomocą kolorowego tuszu na papierze, chociaż 
używano także pieczęci przeznaczonych do stosowania w materiale 
miękkim: w laku i wosku. Wiek XX przyniósł wyraźne zwiększe-
nie się ilości spraw, którymi zajmowały się kancelarie, wobec czego 
pojawiły się tzw. parasygilla, czyli pieczęcie pomocnicze zawierające 
nazwę nadawcy pisma, adres oraz datę dzienną, mające za zadanie 
przyśpieszać i ułatwiać pracę urzędników.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje w żadnym razie całości te-
matyki związanej ze sfragistyką szczekocińską. Na swoje odrębne 
opracowanie czekają bowiem pieczęcie władz miejskich z okresu 
staropolskiego i dwudziestolecia międzywojennego. Przeprowa-
dzona na potrzeby artykułu kwerenda wykazała także fakt za-
chowania się wielu różnorodnych odcisków pieczętnych z terenu 
Szczekocin należących do różnych instytucji (szkół, gmin wyzna-
niowych, policji, poczty), stowarzyszeń, zakładów usługowych 
oraz osób prywatnych, które miejmy nadzieję doczekają się swo-
jego osobnego studium.

Summary

SealS of Szczekociny municipal autHoritieS 
in tHe yearS 1795–1918

In the period 1795–1918, the city authorities of Szczekociny 
used many types of seals, which were mandatory in the office 
practice as the mayors and village heads authenticated the issued 
documents with them. The authorities of partitioning states con-
tinued to exchange the seals for the newer designs due to two re-
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asons. The first resulted from the constant alterations in the name 
of the office and the changes in the administrative affiliation of 
Szczekociny. The second arose from the policy of the invaders 
towards the Poles. Depending on it, the symbols of Polishness 
such as: The White Eagle and Polish language in legendary in-
scriptions were either introduced or removed. The seals of the 
Szczekociny municipal authorities were usually round in shape. 
Most of them were adapted to perform imprints in colored ink 
on paper, but there were also metal seals intended for the use in 
soft material – sealing wax. In the 20th century, due to the in-
crease in the number of cases dealt with by the office, so-called 
parasygilla, auxiliary seals, containing simple repetitive messages 
such as an address or date came into use.
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Janina Skotnicka
Muzeum Narodowe w Kielcach

Ośrodek garncarski w Szczekocinach w tradycji i zbiorach 
Muzeum Narodowego w Kielcach

Produkcja siwaków, naczyń pozbawionych szkliwa, które w za-
leżności od gatunku gliny i przy odpowiednim wypale nabierają 
różnych odcieni od szarości aż po intensywną czerń, na naszych 
ziemiach posiada wielowiekową tradycję. Począwszy od średnio-
wiecza po czasy nam współczesne tego typu naczynia używane 
były powszechnie na terenie wschodniej i środkowej Polski. Naj-
wcześniej, bo już w XIX wieku, produkcja ich ustała na ziemiach 
zachodnich. Na Kielecczyźnie do I wojny światowej wyrabiane 
były nadal, obok ceramiki szkliwionej i zgrzebnej, w Dąbrowie 
nad rzeką Czarną1 oraz pobliskim Jaksonku. Po 1945 roku pro-
dukowały je tylko pojedyncze warsztaty w Denkowie i Kątach 
oraz w Szczekocinach. 

Szczegółowe badania nad historią garncarstwa w ośrodku szcze-
kocińskim podjęli pracownicy Muzeum Archeologicznego i Etno-
graficznego w Łodzi w latach 1968–1969, a więc jeszcze w okresie 
jego funkcjonowania2. Badania miały przynieść odpowiedź na dwa 
podstawowe pytania: jak wyglądał i kształtował się ten ośrodek 
w przeszłości i czy współcześnie, tj. w drugiej połowie XX wieku, 
wytwarzana tam ceramika i stosowane techniki zdobnicze są zjawi-
skiem regresywnym czy też zachowanym reliktem minionych lat. 
Materiały etnograficzne pozyskane drogą wywiadu uzupełniono 
informacjami zawartymi w dokumentach należących do potom-
ków garncarzy. Były to księgi cechowe, protokoły zgromadzeń, 

1 B. Szurowa, Ośrodek garncarski w Dąbrowie nad Czarną, Kielce 1996.
2 A. Kanwiszer, J. Kucharski, W. Nowosz, Ośrodek garncarski w Szczekocinach. 
Zarys problematyki i metody badań, „Prace i materiały Muzeum Archeologiczne-
go i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, nr 26, 1988, s. 5–61.
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wyzwolin czeladniczych i majsterskich obejmujące okres od po-
łowy XVIII do połowy XX wieku3. Równolegle do tych działań 
prowadzone były badania archeologiczne. Podczas prac wykopali-
skowych odnaleziono najstarszy piec garncarski datowany na XVII 
wiek (mały, jednokomorowy, z kamieni polnych łączonych glinia-
ną zaprawą). Na tej podstawie przyjmuje się, że początki garncar-
stwa w Szczekocinach sięgają tego czasu.

W XVIII stuleciu rzemiosło miejskie, także w Szczekocinach, 
ujęte zostało w cechy. Początkowo istniał tutaj samodzielny cech 
garncarzy, a od 1816 roku garncarze należeli do cechu wspólnego 
obok kaflarzy, strycharzy i mularzy4. Okres prosperity ośrodka 
zapoczątkowany w drugiej połowie XVIII stulecia trwał nieprze-
rwanie do I wojny światowej, mimo iż pod koniec XIX wieku na 
wielu terenach zmalał popyt na zgrzebne naczynia gliniane. Los 
rodzimego garncarstwa nie został jeszcze zagrożony przez rozwija-
jący się przemysł produkujący naczynia żeliwne, kamionkowe, fa-
jansowe oraz porcelanowe. Na konkurencyjność szczekocińskich 
wyrobów miała wpływ ich niska cena, a ta z kolei uzależniona była 
od bogatych złóż miejscowej gliny, które nie zostały wyczerpane 
nawet w czasach współczesnych badaniom. Odbiorcami tanich 
garnków glinianych byli ubodzy mieszkańcy wsi kieleckiej5. 

Sytuacja zmieniła się radykalnie po I wojnie światowej. Przy-
czyn było kilka, ale najważniejsze to dalszy rozwój taniej produk-
cji przemysłowej oraz rozszerzenie wymiany towarowej z innymi 
regionami, czemu nie sprzyjało peryferyjne położenie ośrodka 
poza siecią kolejową. Wtedy też rozpoczął się, trwający do po-
łowy lat 80. ubiegłego stulecia, proces stopniowego zamierania 
ośrodka garncarskiego w Szczekocinach.

Na przełomie XVIII/XIX wieku, według szacunkowych danych 
opracowanych przez Barbarę Zofię Głowę, pracowało w zawodzie 
około czterdziestu garncarzy, zaś w połowie XIX wieku aż osiem-
dziesięciu. Na początku XX stulecia czynnych było jeszcze czter-

3 Tamże, s. 29–35.
4 L. Frączek, Rzemieślnicy szczekocińscy od XVIII do połowy XIX wieku, Szcze-
kociny 2016, s. 69–73.
5 A. Kanwiszer, J. Kucharski, W. Nowosz, Ośrodek garncarski w Szczekocinach, 
s. 7.
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dzieści sześć warsztatów; w okresie międzywojennym liczba ich 
zmalała do piętnastu. Po 1945 roku odnotowano w Szczekocinach 
dwunastu rzemieślników, a pięć lat później już tylko pięciu6.

W latach 60. pozostało w zawodzie dwóch garncarzy: Kazi-
mierz Pośpiech, właściciel ostatniego czynnego pieca garncarskie-
go w Szczekocinach, i Eugeniusz Caban. Produkowali już głów-
nie doniczki, a Eugeniusz Caban także ceramikę artystyczną na 
konkursy sztuki ludowej7. 

Począwszy od XVII wieku, na przestrzeni całego okresu funk-
cjonowania ośrodka wytwarzano tu wyłącznie siwą ceramikę 
użytkową.

Przed 1914 rokiem były to naczynia o zróżnicowanych kształ-
tach i rozmaitej objętości. Do typów podstawowych, mających 
najodleglejszą genealogię (sięgającą średniowiecza) należała dzież-
ka – rodzaj garnka bez ucha, używana powszechnie do przecho-
wywania mleka.

Z tego kształtu wywodzą się późniejsze garnki; mniejsze z jed-
nym uchem do przechowywania, ale i gotowania potraw, ponie-
waż lepiej niż inne naczynia gliniane znosiły bezpośrednie dzia-
łanie ognia (fot.1, 2). Większe, z dwoma uchami, służyły jako 
naczynia zasobowe, np. do przechowywania sypkich produktów 
(fot. 3). Specjalne przeznaczenie miały popularne dwojaki i tro-
jaki wykorzystywane do transportu pożywienia dla pracujących 
w polu (fot. 8). Równie powszechne w użyciu były dzbany, któ-
rych formę wywodzi się ze średniowiecza (fot. 7, 11). Dzbany 
były różnej pojemności: duże na wodę, mniejsze na mleko, śmie-
tanę i inne produkty. Podobne, ale bez dzióbka, były tzw. bańki, 
używane do kiszenia barszczu. W powszechnym użyciu były róż-
nej wielkości misy. Małe miski służyły do spożywania pokarmów 
(fot. 4), głębsze i większe od nich donice do ubijania ziemniaków 
oraz jedzenia wspólnych posiłków (fot. 5). Do wyrabiania cia-
sta przeznaczone były dzieże, forma pośrednia między misą i do-
nicą. Pozostałe naczynia to: rynki do topienia słoniny, cedzidła 
6 Z. B. Głowa, Materiały do mapy ośrodków garncarskich w Polsce, cz., II. Wo-
jewództwo kieleckie, „Polska Sztuka Ludowa”, r. X, 1956, nr 3, s. 190–192.
7 A. Kanwiszer, J. Kucharski, W. Nowosz, Ośrodek garncarski w Szczekocinach, 
s. 14.
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(fot.9), a potem także garnuszki (fot.6), pokrywki do garnków, 
wazony (fot.10), makutry, formy do bab wielkanocnych, które 
w tym ośrodku pojawiły się w 1910 roku, oraz doniczki wyra-
biane w każdym ośrodku bez wyjątku8. Charakterystyczne dla 
ośrodka w Szczekocinach były duże, 10 litrowe naczynia dróżni-
ce w kształcie odwróconego stożka zaopatrzone w dwa ucha. Ich 
odbiorcami byli głównie pachciarze zajmujący się skupem mleka 
z okolicznych dworów 9. 

Zdobnictwo wyrobów szczekocińskich także było skrom-
ne i nie było przeznaczone dla wyrobów codziennych. Typową 
techniką stosowaną do dekoracji siwaków była znana już z okre-
su rzymskiego (IV wieku n.e.) technika gładzenia przy pomocy 
krzemienia. Na ornament składały się pionowe i ukośne linie, 
spirale oraz inne proste motywy niezależne od rotacji koła  
(fot. 1, 11). Gdy naczynia były już wykonane i częściowo wy-
suszone, garncarz szlifował ich matową powierzchnię, zacierając 
porowatą strukturę gliny. Po ich wypaleniu w warunkach reduk-
cyjnych, czyli po odcięciu dopływu tlenu, garncarz otrzymywał 
naczynia szare lub czarne o matowej powierzchni, na której błysz-
czały metalicznie wygładzone miejsca (fot.1, 5, 11). Taką samą 
techniką zdobiona była ceramika siwa, występująca w materia-
łach archeologicznych, m.in. pochodząca z okresu rzymskiego, 
wydobyta w Igołomi koło Krakowa10. Zdobienie naczyń rytem 
przy użyciu rylca, znane od początku neolitu i typowe dla cera-
miki wczesnośredniowiecznej, kontynuowane jest do dzisiaj11. Ta 
stara technika dekoracyjna znalazła zastosowanie także w warszta-
tach garncarzy ze Szczekocin (fot.1, 3, 11). Tylko niektóre naczy-
nia zdobiła skromna dekoracja plastyczna formowana za pomocą 
odcisków palca na krawędziach wylewów. Często ograniczała się 
do wysokich karbów na szyjce lub w górnej partii brzuśca (fot. 7).

Dokładne uchwycenie przemian zachodzących w rodzajach, 
formach i zdobnictwie naczyń ceramicznych nie jest możliwe ze 
8 B. Erber, Garncarstwo ludowe na Kielecczyźnie, w: Garncarstwo na Kielecczyź-
nie, red. A. Rembalski, Kielce 1985, s. 123–125.
9 A. Kanwiszer, J. Kucharski, W. Nowosz, Ośrodek garncarski w Szczekocinach, 
s. 16.
10 R. Reinfuss, Garncarstwo ludowe, Warszawa 1955, s. 51.
11 Tamże, s. 52–53.



151

względu na trudność pozyskania wyrobów dawniejszych. Znamy 
je jedynie z relacji najstarszych garncarzy i użytkowników oraz 
fragmentów naczyń znalezionych przy piecach garncarskich pod-
czas wykopalisk. Na tej podstawie można wnosić, że przeważa-
ły formy duże o grubych ściankach. Czerepy na ogół nie były 
gładzone. Jeśli występowała dekoracja była ona skromna, zwy-
kle w postaci dookolnych żłobków z ornamentem wyciskanym 
palcem lub paznokciem. Czerepy naczyń miały barwę jasnosza-
rą, niekiedy ceglastą, co świadczyło o znacznie prymitywniejszej 
technice wypału.

Garncarstwo w Szczekocinach nigdy nie stało na wysokim po-
ziomie technicznym. Ośrodek produkował z piaszczystej, chro-
pawej gliny, której było pod dostatkiem. Natomiast rodzaj gliny 
uniemożliwiał zmianę technologii i produkcję wyrobów szkliwio-
nych, jako że glejty nie pokrywały czerepów wykonanych z lo-
kalnych złóż. Zmiany, jakie zaszły w ośrodku szczekocińskim na 
przestrzeni wieków, sprowadzały się wyłącznie do udoskonalenia 
technologii; czerepy stawały się coraz cieńsze i przede wszystkim 
lepiej wypalone12.

Wyroby ceramiki ludowej w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Kielcach gromadzone były od wczesnych lat 50. XX stulecia.  
Na te właśnie lata przypada największe zainteresowanie ludową 
kulturą materialną, a garncarstwo należące do najbardziej rozwi-
niętych dziedzin rzemiosła ludowego miało wówczas wielu swo-
ich przedstawicieli. Naczynia zgrupowane są w kilkunastu (wy-
dzielonych w zbiorach) ośrodkach, w tym Szczekocinach, które 
znajdowały się w granicach administracyjnych byłego wojewódz-
twa kieleckiego13.

Kolekcja obejmuje czterdzieści jeden naczyń, z których trzy-
dzieści trzy wykonał Eugeniusz Caban, pozostałe osiem jego 
ojciec Piotr. Większość eksponatów została zakupiona w latach 
12 A. Kanwiszer, J. Kucharski, W. Nowosz, Ośrodek garncarski w Szczekocinach, 
s. 28.
13 Zakres terytorialny ówczesnego województwa jako jednostki administra-
cyjnej obejmował obszar leżący między Wisłą, stanowiącą jego południową 
i wschodnią granicę, a Pilicą, zamykającą jego obszar od zachodu i północy. 
Było to terytorium objęte stałą działalnością naukowo-badawczą pracowników 
kieleckiego muzeum.
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60. XX wieku od wykonawcy, Eugeniusza Cabana. Pozostałe po-
chodzą z konkursów organizowanych w latach 1950–1960 przez 
Wydział Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Kielcach14. 
W 1971 roku, podobnie jak pozostałe obiekty pokonkursowe, 
zostały przekazane nieodpłatnie, za porozumieniem stron, do 
zbiorów Muzeum Świętokrzyskiego.

Eugeniusz Caban (1916–2003), ostatni czynny garncarz uro-
dzony i zamieszkały w Szczekocinach, pochodził z rodziny, w któ-
rej tradycje tego rzemiosła znane były od wielu pokoleń. Garn-
carstwem trudnił się dziadek Eugeniusza Teofil, także pradziadek 
Antoni oraz ojciec Piotr. Pod koniec XIX wieku, jak wspominał 
Eugeniusz, garncarzy w miasteczku było około siedemdziesięciu 
i zajmowali całą ulicę znaną pod nazwą „teły”. Po II wojnie świa-
towej starzy garncarze wymarli, młodzi porzucili uciążliwe rze-
miosło i podjęli pracę w przemyśle.

– Gorcorze starzy poumierali, a młodzi się nie chcą uczyć. 
Lecą we świat, bo zarobek większy. 

Zawodu uczył się w warsztacie swojego ojca od czternaste-
go roku życia. Początkowo po kryjomu, gdyż ojciec nie chciał 
„by psuł mu glinę”. Faktycznie, zależało mu, by syn nie poszedł 
w jego ślady, gdyż garncarstwo to zawód ciężki i mało płatny. 
Zauważywszy jednak u chłopca zdolności, uczył go i przysposobił 
do zawodu. W warsztacie ojca pracował do dwudziestego pierw-
szego roku życia. Po wojnie powrócił do zawodu, prowadząc od 
1949 roku własny warsztat. Podobnie jak ojciec wyrabiał wyłącz-
nie siwe naczynia użytkowe o rozmaitej formie i przeznaczeniu. 
– Robiłem ino siwe, śklanych nie.

Sprzedawał je na miejscowym targu, ale także zaopatrywał 
okoliczne rynki zbytu w miastach i miasteczkach: Miechowie, 
Wolbromiu, Słomnikach, Wodzisławiu, Sędziszowie, Jędrzejo-
wie, a nawet dalej – Opocznie i Skale pod Ojcowem. Przed 1939 
rokiem, a jeszcze powszechniej przed I wojną światową, skupowa-
li je hurtowo za gotówkę pośrednicy, zwykle Żydzi. 
14 Wystawa ceramiki ludowej i tkactwa, katalog, Iłża 1961; Wystawa ceramiki 
ludowej, katalog, Iłża 1962; Wystawa współczesnej sztuki ludowej czterech woje-
wództw, katalog, Lublin 1964; Wystawa garncarstwa, tkactwa świętokrzyskiego, 
zabawek ludowych oraz kowalstwa artystycznego, Kielce 1967.
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Tak wspominał tamte czasy: 

Jak garncarz piec wypalił to przyszedł Żyd po wszystkie garn-
ki. Żyd gorki wziął a garncarz wziął tylko kulos (drewniany 
hak do wyjmowania garnków z pieca, bo wcześniej już od Żyda 
wybrał pieniądze, były mu potrzebne na życie15. 

W ostatnim okresie czasu wykonywał na zamówienie na-
czynia przeznaczone do jednorazowego użycia, do pieczenia 
w ognisku tradycyjnej w okolicy potrawy z ziemniaków. Dużym 
powodzeniem, obok wyrobów tradycyjnych, cieszyły się donice 
do ucierania maku, wazony i flakony na kwiaty oraz donicz-
ki, zwane tutaj fajerkami. Obok naczyń użytkowych naturalnej 
wielkości warsztat Cabana wyrabiał w dużej liczbie ich zmi-
niaturyzowane formy, dawniej służące jako zabawki dla dzieci, 
później jako regionalne upominki. 

Po 1960 roku na konkursy sztuki ludowej toczył naczynia 
o tradycyjnych kształtach oraz udane formy nawiązujące do na-
czyń średniowiecznych. Stanowiły próbę rekonstrukcji według 
fragmentów oryginalnych naczyń uzyskanych z wykopalisk 
w Czarncy, koło Włoszczowy.

Od 1961 roku uczestniczył aktywnie w konkursach, wysta-
wach, kiermaszach, targach sztuki ludowej i różnych impre-
zach folklorystycznych: w Kielcach, Warszawie, Nowej Słupi, 
Kazimierzu Dolnym, Płocku, Mielcu, Rzeszowie, Krakowie 
i Częstochowie. Jego prace rozchwytywane były przez znawców 
i sympatyków rękodzieła ludowego. Od 1968 roku był człon-
kiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Dorobek ma bardzo duży. Jego prace znajdują się w licznych 
kolekcjach muzealnych. Współpracował ze Spółdzielczym Zrze-
szeniem Milenium w Krakowie, za pośrednictwem którego jego 
wyroby trafiały do wielu kolekcji prywatnych w kraju i poza jego 
granicami. Całokształt dorobku twórczego, autentyzm, poziom 
techniczny i artystyczny sprawiły, że w 1993 roku otrzymał pre-
stiżową nagrodę artystyczną im. Oskara Kolberga, przyznawaną 
za wybitne zasługi dla kultury ludowej16.
15 Materiały z archiwum Muzeum Narodowego w Kielcach.
16 E. Caban, w: Oskary Kolberga, red. M. Pokropek, Warszawa 1997, s. 24–25.
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Wszystkie naczynia Eugeniusza Cabana, także te przeznaczo-
ne do codziennego użytku, posiadają wypracowane przez poko-
lenia proste, szlachetne kształty. Wyważone wzajemne proporcje 
dna, brzuśca z linią maksymalnego jego wychylenia oraz wylewu, 
a także miejsce i sposób mocowania ucha świadczą o doskonale 
opanowanym warsztacie. Charakterystyczna chropowatość po-
wierzchni (wynikająca tak z właściwości gliny, jak i technologii 
jej obróbki) dodają tym wyrobom szczególnego wdzięku.

Zdobnictwo naczyń, podobnie jak ich kształt cechuje mak-
symalna oszczędność środków: zamknięcie wylewu lekkim po-
grubieniem, niekiedy ze skromną dekoracją plastyczną, podkre-
ślenie jego krawędzi dookolnie biegnącymi dwoma lub trzema 
rowkami wgłębnego rytu, wyraźne zaznaczenie miejsca przejścia 
szyjki w brzusiec. Umieszczona na czerepie swobodna dekoracja 
w postaci ornamentu gładzonego, zwanego tutaj rysowaniem, jest 
niezwykle skromna, utrzymana w charakterze pierwotnego zdob-
nictwa, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Tworzą ją zwykle 
ukośne, rzadziej pionowe kreski o cieniowanym rysunku, mo-
tywy linii łamanej, a także ornamenty roślinne o swobodnym, 
pozbawionym schematyczności rysunku, współbrzmiące z kształ-
tem i funkcjonalnością naczynia.

Summary

Szczekociny pottery center in the tradition and collec-
tions of the National Museum in Kielce.

The collections of folk art pottery gathered by the National 
Museum since the early 1950s are grouped in several displays. 
Szczekociny, known for pottery from the 17th century, is distin-
guished by the set of forty – one vessels. Most of the exhibits 
were purchased in the 1960s from the potter, Eugeniusz Caban 
while the rest come from the competitions organized in the years 
1950–1960 by the Culture Department of the National Council 
in Kielce. In 1971 they enriched the collections of the Święto-
krzyski (National) Museum along with other post-competition 
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objects, Throughout the entire period of operation, until the 
mid-1980s, only gray ceramics was manufactured in Szczekociny. 
These were various functional vessels in the shapes of commonly 
used in the household utensils. The ornamentation of the goods 
from Szczekociny was modest and rarely applied for everyday 
products. Typically, "siwaki" were decorated by known from Ro-
man times technique of smoothing with the help of flint. Over 
the last years, Eugeniusz Caban in his workshop in Szczekociny 
manufactured not only life-size functional forms but also deco-
rative dishes for folk art competitions and miniature regional so-
uvenirs.

Fot. 1 Garnek (1962) wyk. E. Caban
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Fot. 2 Garnek (1971) wyk. E. Caban

Fot. 3 Garnek (1947–1958) wyk. E. Caban
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Fot. 4 Miska (1947–1958) wyk. E. Caban

Fot. 5 Donica (1962), wyk. E. Caban
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Fot. 6 Garnuszek (1966) wyk. E. Caban

Fot. 7 Dzbanek (ok.1955) wyk. E. Caban
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Fot. 8 Dwojaki (1947–1958) wyk. E. Caban

Fot. 9 Cedzidło (1962) wyk. E. Caban
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Fot. 10 Wazon (1971) wyk. E. Caban

Fot. 11 Dzban (1970) wyk. E. Caban
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wizerunki

Paweł Grzesik
Muzeum Narodowe w Kielcach

alBum „Szczekociny” BroniSława wilkoSzewSkieGo 
w zBioracH muzeum narodoweGo w kielcacH

Postać i działalność Bronisława Wilkoszewskiego, wybitnego fo-
tografa i cenionego społecznika, urodzonego w 1847 roku w Szcze-
kocinach i zmarłego w roku 1901 w Łodzi, opisywana jest w arty-
kule Macieja Janika Fotografia w guberniach kieleckiej i radomskiej 
w latach 1839–1918, opublikowanym w „Roczniku Muzeum Na-
rodowego w Kielcach”1. Również Jan Główka, w kontekście muze-
alnych nabytków regionalnych w latach 1985–1986, wzmiankował 
o fotografiach Wilkoszewskiego w kolekcji historycznej Muzeum2. 
W roku 1996 ukazała się w Łodzi publikacja Jacka Strzałkowskiego 
Paweł Bronisław Wilkoszewski pionier fotografii łódzkiej. Najnowszy 
artykuł Bronisław Wilkoszewski – fotograf, społecznik, patriota, autor-
stwa Jarosława Machnickiego, ukazał się w roku 2016 na łamach 
czasopisma Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach „Świę-
tokrzyskie – Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regio-
nalna”3. Publikacja ta wnosi sporo nowych informacji, opartych 
zwłaszcza na prasie kieleckiej i łódzkiej. I tak Machnicki przytacza 

1 M. Janik, Fotografia w guberniach kieleckiej i radomskiej w latach 1839–1918, 
„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1990, t. 15, s. 85–139.
2 J. Główka, Dział Historii, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 
1992, t. 16, s. 366–371.
3 J. Machnicki, Bronisław Wilkoszewski – fotograf, społecznik, patriota, „Święto-
krzyskie – Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna” 2016, 
nr 17(21), s. 47–60.
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za „Gazetą Kielecką” ogłoszenia Wilkoszewskiego, dotyczące rów-
nież jego usług w Szczekocinach w roku 1885: „W SZCZEKOCI-
NACH. B. Wilkoszewski, fotograf z Kielc. Fotografować będzie od 
d. 12 Maja do 20 tegoż miesiąca r.b. przyjmować będzie wszelkie 
zamówienia w zakres fotografii wchodzących jako to: zdjęcia z osób, 
widoków, wnętrza salonów, kościołów, zwierzęta w ruchu będące. 
Zdjęcia wykonywa nowym sposobem momentalnym. Zamówienia 
wcześniej przyjmuje apteka w Szczekocinach. Niezależnie od tego 
w Kielcach zakład otwarty codziennie od 10 rano do 5 po połu-
dniu. Ulica Duża, Hotel Europejski”. I kolejne: „W SZCZEKO-
CINACH B. WILKOSZEWSKI FOTOGRAF z Kielc. Przedłuża 
swój pobyt do dnia 28 Maja r.b. o czem ma honor zawiadomić 
osoby interesowane”4. Podobnie w roku 1887: „W SZCZEKOCI-
NACH B. WILKOSZEWSKI fotograf z Kielc. Przyjmować będzie 
zamówienia w zakres fotografii wchodzące od d. 30 Września do  
7 Października r.b. Zdjęcia wykonywa sposobem momentalnym”5.

Odsyłając zainteresowanych życiorysem fotografa do wyżej 
wymienionej publikacji, chciałbym skupić się na albumie Szcze-
kociny Bronisława Wilkoszewskiego, który znajduje się w kolekcji 
Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach pod numerem 
inwentarzowym MNKi/H/1792/1–10. Obiekt datowany jest na 
drugą połowę lat 80. XIX wieku. Album ujęty jest w twardą tek-
turową okładkę koloru granatowego. W centralnej części, z przo-
du, widnieje tłoczony napis: SZCZEKOCINY. Można dostrzec 
też ślad po wstążce do zawiązania okładek, która zachowała się 
częściowo. Wysokość albumu wynosi 34 cm, szerokość 39,5 cm. 
Składa się na niego dziesięć kart z fotografiami naklejonymi na 
tekturę i umieszczonymi luzem. Spośród tego zespołu, siedem 
zdjęć jest oznaczonych na odwrocie pieczątką zakładu fotogra-
ficznego Bronisława Wilkoszewskiego. Poniżej zamieszczam opis 
poszczególnych fotografii. Część z nich jest znana i była publi-
kowana w albumie Ocalić od zapomnienia. Szczekociny na starej 
fotografii, wydanym w Szczekocinach w roku 20136.
4 Tamże, s. 51.
5 Tamże, s. 52.
6 Ocalić od zapomnienia. Szczekociny na starej fotografii, red. M. Gradoń,  
A. Orliński, M. Skrzypczyk, Szczekociny 2013.
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1. mnki/H/1792/1, wyS. 32,9, Szer. 37,5 cm

Fotografia pierwsza przedstawia narożnik oraz fragmenty 
dwóch pierzei placu targowego, zabudowane parterowymi doma-
mi. W części centralnej rynku znajdują się drewniane stragany, 
wozy i około 20 osób. Część postaci – prawdopodobnie będących 
w ruchu podczas wykonywania fotografii – jest niewyraźna. Uwa-
gę zwracają drewniane kramy, z daszkami wspartymi na listwach, 
z pewnością zamykanymi po zakończeniu pracy. Na drugim pla-
nie widoczna jest kępa drzew, a teren wydaje się obniżać – być 
może w kierunku Pilicy. Przypuszczając, że prezentowany widok 
przedstawia kierunek północny, można założyć, iż zdjęcie zostało 
wykonane w godzinach przedpołudniowych – cień domów od 
strony prawej pierzei (wschodniej?) jest dosyć głęboki.

Na odwrocie widnieje, umieszczona centralnie, eliptyczna pie-
częć zakładu fotograficznego: B. WILKOSZEWSKI. FOTOGRAF 
oraz odręczny napis ołówkiem: № 11.
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2. mnki/H/1792/2, wyS. 32,5, Szer. 37,6 cm

Centralną częścią kompozycji ujętej na drugiej fotografii jest 
widok w kierunku wschodnim na drogę dojazdową oraz bramę 
prowadzącą do pałacu szczekocińskiego – obecna ulica Senator-
ska. Przy drodze widać częściowe drewniane ogrodzenie. Po lewej 
stronie, dominujące w tym kadrze, znajduje się nieuregulowane 
rozlewisko Pilicy z widoczną kępą drzew. Za nią – po lewej – znaj-
duje się dwukondygnacyjny, sześcioosiowy, murowany budynek 
młyna na Zarzeczu, nakryty stromym dachem. Lekko z prawej, 
na dalszym planie, widoczna jest centralna część pałacu.

Na odwrocie eliptyczna pieczęć: B. WILKOSZEWSKI. FO-
TOGRAF oraz odręczny napis ołówkiem: № 8.
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3. mnki/H/1792/3, wyS. 32,5, Szer. 37,5 cm

Kolejna fotografia przedstawia widok na bramę wjazdową od 
strony pałacu, w kierunku zachodnim i musiała być wykona-
na z pierwszego piętra pałacu. Na pierwszym planie widoczna 
jest murawa dziedzińca, po bokach wysokie drzewa, centralnie 
otwarta brama wjazdowa, po bokach której są zamknięte furtki. 
Za bramą widoczna jest droga, zaś cały kadr zamykają w głębi 
wieże kościoła pw. św. Bartłomieja.

Na odwrocie eliptyczna pieczęć: B. WILKOSZEWSKI. FO-
TOGRAF oraz odręczny napis ołówkiem: № 7.



166

4. mnki/H/1792/4, wyS. 32,5, Szer. 37,5 cm

Czwarta fotografia przedstawia widok na pałac od strony 
ogrodu – pierwszy plan zajmuje trawnik, na którym – z lewej – 
widoczne są trzy stojące osoby dorosłe: dwóch mężczyzn w ciem-
nych garniturach i kapeluszach oraz jedna kobieta (z prawej) w ja-
snej sukni i kapeluszu. Przed nimi siedzi dwoje dzieci (wszystkie 
osoby patrzą w kierunku fotografa) oraz pies (z lewej), w głębi 
– z prawej i lewej strony kadru – widoczne są wysokie drzewa, zaś 
centralnie pałac, gdzie na ganku ogrodowym stoją dwie kobiety 
z lewej strony.

Na odwrocie eliptyczna pieczęć: B. WILKOSZEWSKI. FO-
TOGRAF oraz odręczny napis ołówkiem: Szczekociny.
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5. mnki/H/1792/5, wyS. 32,7, Szer. 37,6 cm

Fotografia piąta stanowi bardzo plastyczną kompozycję 
i przedstawia na pierwszym planie trawnik, a centralnie i w głębi 
wysokie drzewa zajmujące całą szerokość kadru. W głębi ogro-
dzenie dziedzińca ujęte kamiennymi, boniowanymi filarami. 
W części centralnej widoczna jest zamknięta brama, po bokach 
furtki, z których lewa jest otwarta.

Na odwrocie eliptyczna pieczęć: B. WILKOSZEWSKI. FO-
TOGRAF oraz odręczny napis ołówkiem: № 9.
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6. mnki/H/1792/6, wyS. 32,5, Szer. 37,5 cm

Szósta fotografia przedstawia widok na ogród pałacu. 
Na pierwszym planie, z lewej, widoczna jest kępa wysokich 
drzew, z prawej fragment kwatery (kwiatowej?) o ułożeniu 
sinusoidalnym, centralnie – na trawniku – dwóch mężczyzn 
w ciemnych garniturach i kapeluszach, jedna kobieta w jasnej 
sukni i kapeluszu oraz dwoje dzieci (wszyscy stoją poza jednym 
dzieckiem, które siedzi na kucyku – z prawej). W głębi, po 
prawej drzewa, centralnie staw, a na dalszym planie perspektywę 
zamykają wysokie drzewa.

Na odwrocie widnieje pieczęć: B. WILKOSZEWSKI. FOTO-
GRAF oraz odręczny napis ołówkiem: № 4.
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7. mnki/H/1792/7, wyS. 32,8, Szer. 37,7 cm

Fotografia siódma przedstawia widok od wschodu na Zarze-
cze i obecną ulicę Paderewskiego. Na pierwszym planie, z lewej, 
fragment rozlewiska Pilicy. Z prawej ujęty jest mężczyzna w ja-
snych spodniach, białej koszuli, zapiętej pod szyją ciemną musz-
ką, w ciemnym surducie, w czapce i z laską w prawej dłoni. Na 
drugim planie – z lewej – dwie kobiety nad brzegiem rozlewiska, 
z prawej – w głębi, przed drewnianym ogrodzeniem – mężczyzna 
w ciemnym ubraniu patrzy w kierunku fotografa. W głębi, po 
dwóch stronach, zagrody chłopskie kryte strzechą w schodki lub 
płasko. Pomiędzy zabudowaniami, na środku drogi, dwie osoby 
zwrócone w kierunku fotografa. 

Na odwrocie widnieje pieczęć zakładu: B. WILKOSZEWSKI. 
FOTOGRAF oraz odręczny napis ołówkiem: № 10.
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8. mnki/H/1792/8, wyS. 23,5, Szer. 32,7 cm

Ósma fotografia przedstawia odkryty powóz, zaprzężony w dwa 
konie, który stoi przed frontem pałacu. Na koźle siedzi stangret 
Teofil Janus w ciemnym ubraniu, białej koszuli, w rękawiczkach 
i z batem w ręku, a za nim – przodem do kierunku jazdy – dwie 
kobiety w kapeluszach, w rękawiczkach, z parasolkami: Elżbieta 
Halpert i Beatrix Corbett Halpert7. Na ich kolanach widoczny 
jest pled. Pomiędzy powozem a wejściem do pałacu stoi mężczy-
zna z odkrytą głową.

Na odwrocie widnieje odręczny napis ołówkiem: № 4.

7 Ocalić od zapomnienia. Szczekociny na starej fotografii, s. 108.
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9. mnki/H/1792/9, wyS. 17,9, Szer. 25,5 cm

Fotografia dziewiąta przedstawia wnętrze pałacu. Na pierw-
szym planie – z lewej – stół o marmurowym blacie, na którym 
stoją dwa wazony z pokrywami oraz jedno niskie naczynie. Nad 
stołem widoczny jest fragmentarycznie żyrandol, w głębi – z le-
wej – lustro nad kominkiem, na którym stoi wazon i świecznik. 
Na dalszym planie – w narożu – piec we wnęce, przed nim stół 
nakryty tkaniną, na nim lampa naftowa, po bokach krzesła i ka-
napa wzdłuż ściany, obok – w głębi, z prawej – otwarte ościeża 
drzwi prowadzące do kolejnego pokoju. W głębi, po lewej, znaj-
duje się również para XIX-wiecznych dekoracyjnych waz berliń-
skich, posiadających nakrywy w kształcie koguta, które znajdują 
się obecnie w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego Muzeum 
Narodowego w Kielcach i są eksponowane na wystawie stałej we 
wnętrzach Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich.

Na odwrocie widnieje odręczny napis ołówkiem: Szczekociny.
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10. mnki/H/1792/10, wyS. 17,9, Szer. 25,5 cm

Ostatnia fotografia przedstawia widok od południowej strony 
ogrodu – na pierwszym planie widoczny jest trawnik i roślinność 
ogrodowa, centralnie ujęta jest na zdjęciu galeria pomiędzy pała-
cem, a oficyną południową, zaś w głębi po prawej i na dalszym 
planie, pałac – widoczne są dwie rzeźby wieńczące centralną część 
fasady. Arkady galerii zamknięte są na dole żeliwnymi kratami, 
widoczna jest również otwarta brama, umożliwiająca przejście od 
ogrodu na dziedziniec pałacu. 

Na odwrocie brak jest odręcznych adnotacji.
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Album szczekociński Wilkoszewskiego jest nie tylko intere-
sującym, ale również cennym źródłem, dokumentującym Szcze-
kociny pod koniec XIX wieku. Istotne pozostają zwłaszcza uję-
cia, zatrzymane w obiektywie Wilkoszewskiego, które prezentują 
miejsca już nieistniejące – jak choćby plac targowy czy wnętrza 
pałacu. Wydaje się prawdopodobne, że fotografie mogły być też 
wykonywane na zamówienie rodziny Halpertów, ówczesnych 
gospodarzy pałacu szczekocińskiego oraz tam przechowywane. 
Można również przypuszczać, że album w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Kielcach nie jest kompletny oraz mógł być uzu-
pełniony fotografiami wykonanymi podczas innej sesji. Trudno 
jest bowiem sobie wyobrazić, że fotograf nie wykonałby zdjęć ko-
ścioła parafialnego, a takie w opisywanym zbiorze nie występują. 
Nadto ostatnie trzy fotografie nie są opatrzone pieczątką zakładu 
Wilkoszewskiego, różnią się rozmiarami – są wyraźnie mniejsze-
go formatu – oraz jakością wykonania. Być może są też nieco 
późniejsze. Jeśli brać także pod uwagę odręczną numerację na od-
wrociach kart, to jest ona również niepełna, a karty oznaczone 
cyfrą „4” są dwie. Trzy karty pozbawione są numeracji odręcznej, 
a dwie z nich opatrzone są jedynie napisem: Szczekociny. Wydaje 
się zatem, że opisany zbiór może być kompilacją zdjęć z dwóch 
kompletów. Jak prezentowały się inne ujęcia Szczekocin w obiek-
tywie wybitnego twórcy, pozostaje kwestią dalszych badań.

Składam uprzejme podziękowania Andrzejowi Orlińskiemu, 
społecznemu kustoszowi Szczekocińskiej Izby Regionalnej za 
dużą serdeczność, twórczą współpracę i pomoc w poznawaniu 
dziejów Szczekocin oraz opracowaniu niniejszego referatu. 

Summary

BroniSław wilkoSzewSki alBum “Szczekociny” in tHe col-
lectionS of tHe national muSeum in kielce

The History Departament of the National Museum in Kielce 
possesses in its collections an album of photographs Szczekociny 
by Bronisław Wilkoszewski. The set from the 1880s consists of 
ten cards with photographs stuck on cardboard or placed loosely. 
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The pictures show: the market square, the Szczekociny palace and 
its interiors, the courtyard and the garden, as well as the area 
of Zarzecze. The album is a valuable monument documenting 
Szczekociny of the late 19th century, especially the places that 
have not survived to our times - such as the market square. Pre-
sumably, the collection is incomplete and could have been com-
plemented with photographs taken at other times.
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informacja o autoracH

Grzegorz Dudała – historyk, archiwista i dokumentalista 
konserwatorski, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Instruktor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Szczekocinach, gdzie w ramach warsztatów 
i zajęć  popularyzuje genealogię rodzin związanych z dziejami 
swojej małej ojczyzny. Autor opracowań historycznych i regio-
nalistycznych w Szczekocińskim Roczniku Historycznym i wielu 
innych publikacjach. Od wielu lat jego preferencjami badawczy-
mi są zagadnienia nowożytnej sztuki sepulkralnej. Członek Sto-
warzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic, wieloletni 
współpracownik Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki 
i Biblioteki Miejskiej w Szczekocinach.

Lech Frączek – ur. 1977 r. w Krakowie, w roku 2011 uzyskał 
tytuł doktora nauk historycznych na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią społeczno-
-gospodarczą północno-zachodniej Małopolski XIX–XX wieku, 
demografią historyczną oraz genealogią. Jest autorem dwóch mo-
nografii „Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808–1914 
w świetle ksiąg metrykalnych” oraz „Rzemieślnicy szczekocińscy 
od XVIII do połowy XX wieku”, a także kilkudziesięciu artyku-
łów naukowych. Swoje badania popularyzuje na spotkaniach re-
gionalnych towarzystw historycznych i genealogicznych.

Paweł Grzesik – historyk, kierownik Działu Historii Muzeum 
Narodowego w Kielcach, zajmuje się historią XIX i XX wieku, 
a zwłaszcza okresem II RP, zabytkami regionu świętokrzyskiego, 
a także dziejami Armenii i Ormian polskich.
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Andrzej Orliński – szczekocinianin, emerytowany inżynier. 
Członek Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Oko-
lic. Autor wielu artykułów prasowych, współautor i redaktor wy-
dawnictw dotyczących historii lokalnej. Współzałożyciel i spo-
łeczny opiekun Szczekocińskiej Izby Pamięci, gdzie prowadzi 
zajęcia i warsztaty z młodzieżą szczekocińskich szkół oraz prelek-
cje dla mieszkańców miasta. 

Janina Skotnicka – ukończyła etnografię w Katedrze Et-
nografii Słowian na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
w 1974 roku. Po studiach podjęła pracę w Dziale Etnografii Mu-
zeum Narodowego (Świętokrzyskiego) w Kielcach, od 1991 roku  
na stanowisku kustosza, kierownika Działu Sztuki Ludowej. 
W roku akademickim 2001/2002 ukończyła Podyplomowe Stu-
dium Muzeologiczne przy Instytucie Etnologii UJ. Od 2003 do 
2016 roku pracowała na stanowisku starszego kustosza, opiekując 
się bogatą i różnorodną kolekcją sztuki ludowej, popularyzując 
i promując rodzimą kulturę poprzez wystawy, wykłady i publi-
kacje. Od 2016 roku pracuje nadal w Dziale Sztuki Ludowej 
(w niepełnym wymiarze godzin) na stanowisku kustosza.

Andrzej Henryk Żak – urodził się 1 lipca 1960 roku w Czę-
stochowie. Ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi na UMCS w Lublinie. Od trzydziestu lat pra-
cuje jako nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku. Od dwudziestu lat peł-
ni funkcję wicedyrektora tej szkoły. Jest żonaty i posiada czworo 
dorosłych dzieci. Pozazawodowo jest pasjonatem genealogii i hi-
storii. Z ziemią szczekocińską związany jest poprzez sentyment 
do miejsca, skąd wywodzą się jego rodzinne korzenie. W Grabcu 
urodził się jego dziadek Stefan Żak. Przodkowie o tym nazwisku 
zamieszkiwali tą wieś co najmniej od połowy XVII wieku.


