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Wstęp

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zapraszamy do przeczytania książki o Wiślicy i miejscowo-
ściach tworzących gminę. Początki bytności ludzi na tych terenach, bez wątpie-
nia, sięgają czasów powstania Państwa Polskiego. Wiemy to dzięki badaczom, 
którzy od przełomu XIX i XX w. dokonali tu zaskakujących odkryć archeolo-
gicznych. Związane są one w  dużej mierze z  okresem wczesnego średniowie-
cza. Są to m.in. pozostałości kościoła pw. św. Mikołaja z tzw. „misą chrzcielną”, 
fundamenty dwóch kościołów romańskich – obecnie eksponowane w podzie-
miach naszej bazyliki, fundamenty zespołu palatalnego z dwoma kaplicami na 
miejskim wzniesieniu zwanym „Regia”, fundamenty kościołów pw. św. Marcina 
i Świętego Ducha czy wreszcie grodzisko leżące na podwiślickich łąkach. Od-
krycia te przyczyniły się do dużego zainteresowania przeszłością Wiślicy i oko-
lic. Stały się także powodem do dumy z osiągnięć naszych przodków.

Wiele minionych pokoleń postawiło po sobie tutaj ślady swego życia i pracy. 
Znaczna część tego dziedzictwa niestety nie przetrwała do naszych czasów, ale 
to co pozostało i  to, co da się odtworzyć, może być podstawą budowy naszej 
przyszłości. Kultura i przeszłość ziemi wiślickiej są bowiem naszymi dobrami 
równie ważnymi jak ziemia, która nas żywi. Dobra te należy tak wykorzystać, 
aby mogły być pomocne w codziennych, trudnych zadaniach związanych z re-
witalizacją naszego miasteczka. Dlatego nasz skuteczny program aktywizacji 
społeczności lokalnej oraz rozwoju gospodarczego i kulturowego w dziedzinie 
agroturystyki, usług i handlu uwzględnia dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Wśród osób, które promują naszą historię jest pan Dariusz Kalina. Napisał 
niniejszą książkę o naszej Małej Ojczyźnie. Dokumentuje ona i propaguje wie-
dzę o historii oraz prezentuje to, co udało się nam osiągnąć w ostatnich latach. 
Niewątpliwie jednym z ważnych osiągnięć było przywrócenie praw miejskich 
dla naszej prastarej Wiślicy w 2018 roku.

Życzymy miłej lektury i zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Wiślicy 
i okolic.

Stowarzyszenie 
„Wiśliczanie”



AKT LOKACJI 
Miasta Wiślica1

 W imię Pańskie. Amen. 
 Na wieczną rzeczy pamiątkę. 

Jako że pośród pożytków ludzkiej natury nic nie jest uważane za godniej-
sze niż pamięć, stosowną jest rzeczą dokonania ludzi uwieczniać na piśmie 
oraz podpisem świadków, ażeby nie zaginęły z upływającym czasem. 

Dlatego My, Władysław, z Bożej łaski król Polski, oraz najwyższy władca 
ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej oraz Li-
twy, a także pan Pomorza i dziedzic Rusi, itd., niniejszym podajemy do wia-
domości tych, których powiadomić trzeba, wszystkim obecnym i przyszłym, 
do których dotrze wiadomość ta dotrze: 

Pragnąc polepszyć położenie miasta Naszego Wiślicy, na usilne prośby te-
goż miasta obywateli, którzy dając wystarczające świadectwo, powiadomili 
Nas, iż ich prawa i przywileje spaliły się i całkowicie zginęły od pastwy po-
żaru, dajemy im i  przydzielamy prawo obywatelskie, którym posługują się 
i  z  którego czerpią korzyść inne Nasze miasta, na przykład Kraków, San-
domierz, a wspomniane miasto Wiślicę ze wszystkimi przyległościami, wedle 
tego jak w  jego granicach na całej długości, szerokości i  wokół, od pradaw-
nego czasu zostało rozgraniczone i wydzielone, przenosimy na zawsze spod 
prawa polskiego i jakiegokolwiek innego pod prawo magdeburskie. Usuwamy 
tamże wszelkie prawa polskie, miary i wszystkie zwyczaje, które zwykle bar-
dzo często czynią zamieszanie w prawie magdeburskim. Wyjmujemy także, 
uwalniamy i oswobadzamy na zawsze wójta, obywateli i jakichkolwiek miesz-
kańców wspomnianego miasta spod wszelkiej jurysdykcji i władzy wszystkich 
kasztelanów Naszego królestwa, wojewodów, starostów, sędziów, podsędków 
i  ich urzędników, by nie odpowiadali przed nimi albo kimś z  nich w  spra-
wach wielkich i  małych, jak kradzież, rozlew krwi, zabójstwo, podpalenie, 
poćwiartowanie oraz w jakichkolwiek innych, ani nie musieli ponosić jakich-
kolwiek kar. Obywatele i mieszkańcy wspomnianego miasta będą odpowiadać 
przed swoim wójtem, wójt zaś przed Nami i Naszym sądem generalnym, by-
leby jednak zostali wezwani pismem opatrzonym Naszą pieczęcią, jeśli wójt 
wspomnianego miasta zaniedba się w wykonywaniu sprawiedliwości; każdy 
1 Tekst aktu lokacyjnego z 1409 r., nadanego przez króla Polski Władysława Jagiełłę. Tłumaczenie  
ks. prof. Tadeusz Gacia.



zaś ma odpowiadać na zarzuty na podstawie wspomnianego wyżej prawa 
niemieckiego. W wyżej zaś wymienionych sprawach kryminalnych i zagrożo-
nych karą główną dajemy wójtowi wspomnianego miasta pełną i wszelką wła-
dzę sądzenia, wyrokowania i wymierzania kary wedle tego, czego domaga się 
i czego żąda wspomniane prawo niemieckie we wszystkich swoich artykułach, 
punktach i klauzulach, zachowując wszakże Nasze prawa królewskie  zawsze 
nienaruszone. 

Na poświadczenie niniejszego pisma została przy nim przywieszona pie-
częć Naszego Majestatu.

Działo się w  Krakowie we wtorek po niedzieli Oculi2 w  Roku Pańskim 
1409, w obecności tych oto czcigodnych w Chrystusie ojców: Mikołaja, arcybi-
skupa Świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, Wojciecha, biskupa poznańskiego 
oraz szlachetnych: Jana z Tarnowa, kasztelana krakowskiego i Piotra Kmity 
z Wiśnicza, wojewody krakowskiego, Krystyna z Ostrowa, wojewody sando-
mierskiego i Mikołaja z Michałowa, kasztelana wojnickiego oraz bardzo wie-
lu innych Nam wiernych i wiargodnych.

Dane przez ręce czcigodnego Mikołaja, prepozyta kościoła Św. Floriana 
na przedmieściu Krakowa, Wicekanclerza Królestwa Polskiego, szczerze ce-
nionego przez Nas.3

2 III niedziela Wielkiego Postu, od pierwszych słów Introitu (śpiewu na rozpoczęcie mszy) w rycie rzymskim. 
(Według znalezionych przeze mnie informacji wtorek po tej niedzieli byłby 13 marca – przyp. tłumacza).
3 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego 
we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału 
Krajowego, t. 6, Kraków 1876, nr 21. Por. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dokumenty 
pergaminowe, nr 30, 59.



Motto:

Ginące co raz bardziej z roku na rok zabytki naszej drogiej przeszłości wołają 
o szybki ratunek i o pomoc nie tylko instytucyi na straży tych zabytków stojącej, 
ale całego społeczeństwa polskiego, wszystkich, którym przeszłość Ojczyzny jest 
drogą. Sypiące się w gruzy ruiny dumnych niegdyś zamków, rozpadające się śre-
dniowieczne kościoły i rozrzucone nierzadko po kraju renesansowe pałace i inne 
budowle, należą już nie do tego, lub owego właściciela, który nieraz na ich nisz-
czenie patrzy obojętnym okiem, ale są własnością całego społeczeństwa polskiego, 
wszystkich rozumiejących znaczenie tych pomników kultury. Każdy też ma pra-
wo, a nawet obowiązek, przyjść z pomocą w zachowaniu lub podtrzymaniu, jeżeli 
już nie restauracyi dawnego stanu każdej pamiątki4.

 prof. Jerzy Mycielski
 Uniwersytet Jagielloński
 prezes
 Towarzystwa Opieki nad Polskimi
 Zabytkami Kultury i Sztuki w Krakowie

4 Odezwa Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki do Marszałków Rad Powiatowych,  
15 IX 1906, Zespół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Kultury i  Sztuki w  Archiwum Narodowym 
w Krakowie, sygn. ANK/2621, za: A. Sznapik, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami 
Kultury i Sztuki przed I wojną światową – próba działalności ponadzaborowej, „Studia z dziejów Rosji i Euro-
py Środkowo-Wschodniej”, LVI (2), Kraków 2011, s. 5–26.
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Wprowadzenie

Wiślica to miasto leżące nad rzeką Nidą, niedaleko od rzeki Wisły, w połu-
dniowej części województwa świętokrzyskiego. Przez miasto wiódł stary trakt 
łączący w monarchii wczesnopiastowskiej, między wiekiem X, a końcem wieku 
XIII, trzy główne siedziby Królestwa: Wrocław, Kraków i Sandomierz  (Boleslaus 
vero, in Wratislaw, et in Cracovia, et in Sandomir, sedes regni principales obtinuat). 
Pisze o tym kronikarz Gall Anonim w swoim dziele: Cronica et gesta ducum sive 
principum Polonorum (z  łac.: Kronika i czyny książąt 
czyli władców polskich)5. Z nowszych już badań wie-
my, że miejscami, w których rezydowali władcy Pol-
ski, a zatem ośrodkami władzy były: Gdańsk, Giecz, 
Gniezno, Kalisz, Kraków, Kruszwica, Ostrów Lednic-
ki, Płock, Poznań, Przemyśl, Sandomierz, Włocławek 
Wrocław – oraz Wiślica. Dopiero od koronacji Wła-
dysława I Łokietka w 1320 r. funkcję tę pełnił Wawel6.

Bez wątpienia od swego zarania Wiślica związa-
na jest z dynastią Piastów. Z nich największe swoje 
piętno na tej części Małej Polski odcisnął Henryk 
Sandomierski. W  posiadanie dzielnicy sandomier-
skiej ze stolicą w Sandomierzu wszedł dopiero po 
złamaniu tzw. testamentu Krzywoustego, co się doko-
nało poprzez bunt jego rodzonych braci i możnych przeciwko księciu senioral-
nemu Władysławowi II Wygnańcowi w 1146 roku. 

Po powrocie z krucjaty do Ziemi Świętej do kraju powziął myśl o chrystianiza-
cji Prusów. Do Zagości sprowadził zakon joannitów, którym darował osady nadni-
dziańskie leżące nieopodal Wiślicy. Ufundował też dla Kościoła kosztowne świąty-
nie murowane m.in. w Opatowie i Wiślicy, gdzie w kolegiacie pw. NMP w Wiślicy 
został pochowany, obok tzw. płyty orantów powstałej w latach 1175–1177. 

Płyta wiślicka, bo również takiego w stosunku do niej używa się określenia, 
odkryta została w 1959 r. podczas badań archeologicznych, którymi w ramach 
Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem kierował prof. Andrzej Toma-
szewski. Znajdowała się ona w krypcie  zburzonego kościoła z XII w., pod dwo-
ma przęsłami sklepienia (zachowały się trzy bazy kolumn), na którego miejscu 
powstała kazimierzowska kolegiata. 

5 Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, [w:] Monumenta Poloniae Historica, pod red. K. Male-
czyńskiego, t. 2, Kraków 1952, s. 151.
6 Z. Pianowski, Sedes regni principales: Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle euro-
pejskim, Kraków 1994, s. 18; Civitates Principales: wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. 
Katalog wystawy, pod red. T. Janiaka, D. Stryniaka, Gniezno 1998.

Henryk Sandomierski, mal. J. Matejko.
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Płyta podzielona jest na dwa pola z  przedstawieniami figuralnymi oraz 
bordiury, które oddzielają pola i otaczają całość. W górnym polu umieszczono 
przedstawienie duchownego stojącego między mężczyzną z brodą i chłopcem, 

Płyta Orantów za: Kolegiata Wiślicka. Konferencja naukowa zamykająca badania wykopalisko-
we, Kielce 1965, il. 34.
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zapewne chodzi o Henryka Sandomierskiego i jego syna Kazimierza. W dol-
nym ukazany jest mężczyzna z  brodą pomiędzy kobietą w  czepcu i  mło-
dzieńcem – interpretowani jako Kazimierz Sprawiedliwy (brat Henryka 
Sandomierskiego), żona Helena Znojemska i syn Bolesław7. Nad postaciami 
z  górnego pola umieszczono dwa gryfy strzegące Drzewa Życia, a  poniżej 
łaciński napis, (zachowany we fragmencie): Hi conculcari querunt ut in astra 
levari possint et pariter ve... (z łac. Ci chcą być podeptani, aby mogli być wzniesieni 
do gwiazd i zarówno...)8. 

Przed wejściem do krypty znajdował się grób, interpretowany jako miej-
sce spoczynku księcia Henryka Sandomierskiego, a nakrywała go kamienna 
płyta z romańską rzeźbą z przedstawieniem mężczyzny (zwaną „rzeźbą Wi-
sielca”, utożsamianą jako przedstawienie budowniczego kościoła z  czasów 
Kazimierza Wielkiego, eksponowana obecnie w podziemiach kościoła). 

Drzewo Życia wyrastające ze źródła Wody Żywej, które chronią gryfy. Relief interpretowany 
jest jako pozostałość tympanonu portalowego kościoła romańskiego „pierwszego”,  

pochodzącego z czasów Kazimierza Sprawiedliwego w Wiślicy,  
za: Kolegiata Wiślicka. Konferencja naukowa zamykająca badania wykopaliskowe, Kielce 1965, il. 349.

7 Istnieje hipoteza, że mężczyzną z dolnego pola i zarazem fundatorem płyty jest Bolesław Kędzierzawy 
z żoną i synem Leszkiem.
8 L. Kalinowski, Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej, [w:] Speculum Artis. 
Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989; tenże, „Hi conculcari querunt”czyli kto pragnie 
być deptany na płycie wiślickiej, tamże.
9 (…) Gryf uchodził za największego z ptaków. Opowiadano, że przy wschodzie słońca leci on naprzeciw światłu 
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Przy tym grobie w krypcie skrywał się, czy też szukał ukojenia i wspar-
cia, ich potomek Władysław Łokietek, w okresie walk z rycerzami Wacława II 
Przemyślidy i jego poplecznika Jana Muskaty, biskupa krakowskiego. Tam – jak 
pisze Jan Długosz– żarliwie się modlił do Matki Bożej, i gdy powiedział: „Okaż 
się nam Matką”, usłyszał odpowiedź: „Wstań, Władysławie, idź, zwyciężysz”.

O grodzie wiślickim wzmiankują najstarsze źródła pisane. Znajdować się 
w nim musiała siedziba władcy, ale także kaplica, która została wymieniona 
w dokumencie z 1079 r. dotyczącym odebrania patronatu nad ówczesnymi 
kościołami księciu polskiemu za zabójstwo biskupa krakowskiego Stanisława 
ze Szczepanowa. Męczeńska śmierć z  rąk polskiego władcy przerodziła się 
w kult świętego Stanisława z chwilą przeniesienia jego zwłok w 1088 r. do ka-
tedry krakowskiej. Wedle przekazu Kroniki Wincentego Kadłubka powstała 
tradycja dotycząca rozbicia dzielnicowego Polski jako kara za zbrodnię, która 
stała się przyczyną upadku Polski, zniszczeń kraju i cierpień jego mieszkań-
ców. Pisze o tym Wincenty z Kielc (według innej wersji: Jan z Kielczy), zmar-
ły po 1262 r.: Piastowe dziedzictwo rozpadło się, ale tak jak rozczłonkowane 
ciało biskupa, miało się na powrót scalić10.

Kaplica w  Wiślicy, której patronat został odebrany władcy polskiemu 
w 1079 r. właśnie w związku z tym wydarzeniem, znajdowała się w grodzie  
panującego w  Wiślicy. Problem polega na  tym, że na jej terenie występują 
dwa grodziska wczesnośredniowieczne11. 

Od roku 1166 Wiślica stanowiła stolicę księstwa dzielnicowego, a  kie-
dy przeszła pod nadzór administracyjny z  Sandomierza, została na długo 
(XIII-XVIII w.) siedzibą kasztelanii, a potem stolicą powiatu. Tu odbywały 
się roczki sądowe, zjazdy rycerstwa (a potem również szlachty) za panowa-
nia króla Władysława Łokietka oraz jego syna Kazimierza Wielkiego, który 
właśnie tu ogłosił w 1347 r. na zjeździe rycerskim słynne Statuty Wiślickie12.

Była także Wiślica miastem lokowanym, po raz pierwszy zapewne już 
w  trzeciej ćwierci XIII w., ponownie za panowania Kazimierza Wielkiego, 
a  wedle przepisów prawa magdeburskiego w  1409 r. przez Władysława Ja-
giełłę. Był tu wreszcie i zamek królewski odwiedzany przez królów polskich. 
i rozłożonymi skrzydłami zagarnia promienie słoneczne, że żyje w złotych gwiazdach. (…) Gryfy powszechnie 
uchodziły za strażników i poszukiwaczy złota, w którym się lubowały. W ogóle widziano w nich, tak jak w smo-
kach, strażników wszystkich ukrytych skarbów i symboli, które starożytni uznawali za święte. Przypisywano gryfom 
ogromną siłę, mogły pokonać i zabić uzbrojonego mężczyznę. Dlatego też, jako symbol dzielności rycerskiej, włączo-
no je do heraldyki (…)”, D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska,  
P. Pachciarek, R. Turzyński, wybór ilustracji i komentarz T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 342–343.
10 Vita minor, wydał W. Kętrzyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 4 (1884) i [w:] Vitae et miracula 
sanctorum Poloniae patronorum Adalberti et Stanislai, Lwów 1883. Średniowieczne żywoty i cuda patronów 
Polski, przeł. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1987, s. 273–279.
11 Jednak w 1990 r. Eligia Gąssowska, wojewódzki konserwator zabytków w Kielcach, pisząc o weryfikacji 
zabytków w woj. kieleckim pisała: „…z domniemanych trzydziestu kilku wczesnopiastowskich centrów 
administracyjnych (por. spisy A. Żakiego i E. Dąbrowskiej), pozostało tylko grodzisko w Wiślicy i to jedno 
(!), a nie dwa jak sugerowano w literaturze”, E. Gąssowska, Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwa-
torski w Kielcach. Plan działania, „Peregrinus”, z. 1, Kielce 1990, s. 13.
12 Statut Wiślicki w polskim przekładzie z r. 1460, [wstęp Z. Celichowski], Kórnik 1876.
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Statuty wiślickie, rys. Karol Marconi. 

Stanowił on siedzibę królewską i wygodną stację na trasie podróży władcy 
po kraju, ale także był miejscem zarządu części nadnidziańskich dóbr państwo-
wych, królewskich, z czasem zwanych wiślickim starostwem niegrodowym. 

Właśnie w poszukiwaniu jego pozostałości zaczęto w połowie XX w. ba-
dania archeologiczne, co w konsekwencji doprowadziło do odkrycia prawdzi-
wych skarbów sztuki romańskiej, z których mieszkańcy są tak bardzo dumni. 
Dały one początek również niezwykłej dyskusji naukowej, toczącej się po dziś 
dzień, a dotyczącej tzw. misy chrzcielnej odnalezionej podczas prac archeolo-
gicznych pod fundamentami kościoła pw. św. Mikołaja. Ten zabytek archeolo-
giczny, dla wielu jest dowodem dokonanego chrztu jeszcze w okresie tzw. pań-
stwa Wiślan, nieco przed oficjalnym przyjęciem przez Mieszka nowej wiary 
w 966 r. W literaturze przez dłuższy czas panowało przekonanie, że być może 
Wiślica miała większe znaczenie w  okresie plemiennym, o  czym wspomina 
miejscowa, stara tradycja. 

Nie wiadomo gdzie znajdowała się „stolica” owego Państwa Wiślan. We-
dług dotychczasowej literatury tzw. wielkie grody Wiślan miały być zlokali-
zowane w: Demblinie, Krakowie, Naszacowicach, Stradowie, Podegrodziu 
(Grobla i  Zamczysko), Stawach, Zawadzie Lanckorońskiej, Trzcinicy, Ma-
łogoszczu i Wiślicy13. Panował nad nimi książę pogański, o którym w IX w. 
wspomina się w Żywocie św. Metodego, czyli Legendzie panońskiej: 

13 E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły, Wrocław 1973, s. 167–169, 254–255; G. Leńczyk     
Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski, Kraków 1983. 
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Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak że spełniło 
się wiele przepowiedni jego (…) Książę pogański, silny bar-
dzo, siedzący na Wiśle, urągał wiele chrześcijanom i krzywdy 
im wyrządzał. Posławszy zaś do niego [kazał mu] powiedzieć 
[Metody]: Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się z wła-
snej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony 
w niewoli na ziemi cudzej i będziesz mnie wspominał. Tak też 
się stało (…)14.

Wyniki badań archeologicznych, oraz ich powiązanie w okresie obcho-
dów milenijnych (1966) skłoniły badaczy do powiązania odkrytych relik-
tów archeologicznych w Wiślicy z przekazem Legendy Panońskiej. Tak na-
rodziła się dyskusja naukowa, a w ślad za nią nowa legenda o początkach 
chrześcijaństwa w Polsce. Wedle najnowszych interpretacji wyników badań 
archeologicznych, początki Wiślicy nie sięgają czasów plemiennych. Za-
pewne dopiero u schyłku X w. powstała osada na „wyspie miejskiej”, przy 
której w  połowie XI w. powstał kościół pw. św. Mikołaja datowany wedle 
starszej literatury na IX–X wiek, a obecnie na koniec XI stulecia. 

Aktualne stanowisko prezentuje Jerzy Gąssowski, który wykazał, że 
wszystkie znaleziska z terenu Wiślicy, datowane dotychczas na IX w. (to jest: 
grodzisko „w łąkach”, kościół pw. św. Mikołaja z tzw. „misą chrzcielną”) moż-
na datować najwcześniej na XI stulecie15.

Niewielka osada Wiślica z kościołem podlegała grodowi w Stradowie, 
który stracił na swym znaczeniu w drugiej połowie XI wieku, co jest zwią-
zane z  odbudową organizacji państwowej przez Kazimierza Odnowicie-
la. Właśnie po jego opuszczeniu centrum decyzyjne zostało umieszczone 
w  Wiślicy i  wkrótce obok Krakowa i  Sandomierza stało się one jednym 
z ważniejszych ośrodków administracyjnych w ówczesnej Małej Polsce.

Miasto przeżywało kilka razy okres swojej świetności, ale od czasów „po-
topu” szwedzkiego w połowie XVII w., który uderzył w materialne podsta-
wy bytu miast polskich, powoli traciło na znaczeniu. W roku 1869 r. zabrano 
miastu prawa miejskie.

Przez całą swą historię Wiślica rywalizowała z sąsiednim Nowym Korczy-
nem, miastem królewskim, ulubioną siedzibą króla Władysława Jagiełły. Było 
to drugie po zamku wawelskim miejsce pobytu władcy z rodziną i z dworem. 
Tu król chętnie przebywał, spędzał dni świąteczne, polował na ptactwo wod-
ne, tu zimowały konie królewskie z Krakowa. Na zamku nowokorczyńskim 
przebywali jego synowie, a których wychowanie powierzył nie komu innemu 
14 Zob. H. Łowmiański, Początki Polski, t. 3, Warszawa 1967; W. Chrzanowski, Kronika Słowian,  
t. 1, Rzesza Wielkomorawska i kraj Wiślan, Kraków 2008.
15 J. Gąsowski, Archeologia Wiślicy. Hipotezy i kontrowersje, [w:] Wiślica. Nowe badania i interpretacje…, s. 13–19.
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jak Janowi Długoszowi, mieszkańcowi Wiślicy. W nowym Korczynie znajdo-
wał się niezwykle ważny dla całego Ponidzia port rzeczny, a przy nim spichle-
rze, skąd wysyłano ziarno zbóż do Gdańska. Sławę miejscowego rolnictwa 
potwierdza popularne niegdyś przysłowie:

Cztery rzeczy były w Koronie najlepsze:
krakowski trzewik,
poznańska panna,
przemyskie piwo,
wiślicka żemła [chleb]16.

Dziś szczyci się Wiślica przywróconymi w 2018 r. prawami miejskimi. 
Władze czynią intensywne starania, by uczynić z dawnego miasta królew-
skiego jedno z  najważniejszych miejsc województwa świętokrzyskiego, 
perłę kultury polskiej, tak pod względem religijnym, duchowym, jak i ar-
tystycznym. 

Prezentowana czytelnikom książka powstała na zamówienie Burmistrza 
Miasta i Gminy Wiślica w 2018 r. Za swoje główne zadanie ma zaprezento-
wać wyniki kwerendy źródłowej dotyczącej wszystkich miejscowości oraz 
zabytków, z których wiele nie zachowało się do dnia dzisiejszego (jak choćby 
budownictwo dworskie).

W trwającej dziś dyskusji naukowej dotyczącej dziejów Wiślicy dominują 
tematy związane z okresem wczesnego średniowiecza. Na uboczu pozostały 
tematy związane z późniejszymi losami miasta, a także okolicznych miejsco-
wości, równie co i ona starych i szacownych.

Wydawnictwo ma zamierzony charakter popularno-naukowy, co usank-
cjonowane zostało krótkim terminem potrzebnym na przygotowanie pu-
blikacji. Jest to więc jedynie próba uporządkowania wiedzy ze wskazaniem 
tematów badawczych, a tym samym zapowiedzią nowych wydawnictw, pre-
zentujących dzieje i zabytki Miasta i Gminy Wiślicy. 

16 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 2, Warszawa, 
1970, s. 188.
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O Wiślicy pisali...

Od bardzo dawna z Wiślicą związane były opowieści, 
z których jedna wskazuje na jej niezwykle odległy w czasie 
moment powstania, sięgający nawet czasów pogańskich17. 

Właśnie legendarnym początkom poświęcone są pierw-
sze publikacje dotyczące Wiślicy, w  których przytoczono 
romansową opowieść o Walgierzu i Helgundzie. Są to: Her-
by rycerstwa polskiego na pięcioro Xiąg rozdzielone Bartosza 
Paprockiego, książka drukowana w 1584 r., a także Kronika 
Polski Marcina Bielskiego wydana w Krakowie w 1597 r.18. 
Czytamy w niej:

O tej Wiślicy piszą, że kiedyś to miasto było bardzo bu-
downe i  obronne (jakoż ma miejsce po temu), ale na ten 

czas był przez Ruś z gruntu zburzoną19. Pisze i to o nim (zwłaszcza Anonimos 
jeden20), że tam było niejakie książę Wisław, a  tego grabia 
niejaki z Tyńca, który był z domu Toporów, pojmał y u siebie 
więził: którego użaliwszy się jednego czasu żona jego w nie-
bytności męża swego z wieże wyciągnęła. A ta była Francuz-
ka jednego Francuzkiego Króla córka: imie jej było Heligun-
da do której grabia z Tyńca Walcer tym sposobem przyszedł: 
Będąc na dworze Króla Francuzkiego upodobała go była 
sobie ta panna, a gdy jej Ojciec zań dać nie chciał że to był 
cudzoziemiec, nabrawszy z nią klejnotów i skarbów zjechali 
potajemnie w nocy. Czego mu zayrzał Niemiec jeden co téj 
Pannie też rad służył, gonił go y czynił z nim o pannę. Jednak 
zabit Niemiec, a Walcer i z Królewną do Polski przyjechał. 

17  J. Krzyżanowski, W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980, s. 35, Tynieckie tedy podanie o dzielnym Wal-
gierzu i zdradzieckiej Helgundzie w formacji swej wykazuje wyraźnie pokrewieństwo z bajkami o zdradzieckiej 
matce lub siostrze, krewniaków zaś ma nie tylko w średniowiecznej epice łacińskiej oraz w bylinach rosyjskich, ale 
również w bajkach indyjskich i rosyjskich. J. Krzyżanowski, Walgierz Udały, [w:] Słownik folkloru polskiego, 
Warszawa 1965, s. 423–424.
18 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego na pięcioro Xiąg rozdzielone, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858,  
s. 10; Kronika polska Marcina Bielskiego nowo ... przez syna jego wydana – wersja Kroniki wszytkiego świata 
Marcina Bielskiego uzupełniona i wydana w 1597 przez Joachima Bielskiego, Kraków 1597, s. 109–110.
19  Wydarzenie to miało miejsce w 1135 r.
20 Kronika Anonimosa w dziełach Bielskiego i Paprockiego zapewne jest tożsama z „Kroniką wielkopol-
ską” (MPH. Series nova, t. 2, Chronica Poloniae Maioris, caput 29, s. 41), która czerpałaby ze …źródeł 
czeskich, bo ta opowieść, oczywiście bez Tyńca, była i  tam znana; K. Potkański, Kraków przed Piastami,  
[w:] idem, Lechici, Polanie, Polska. Wybór pism, oprac. wyd., posłowie G. Labuda, Warszawa 1965, s. 245–
246, za: M. Cetwiński, „Nie tylko Walgierz i Helgunda”, czyli Paprocki jako historyk krytyczny, Rocznik Pol-
skiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria Nova, t. 13, s. 5–32, przyp. 8.
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Ilustracja do Legendy o Helgundzie i Walgierzu Wdałym  
autorstwa Stanisława Hiszpańskiego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Ta tedy jako się raz dała wziąć jednemu, dała się wziąć potem i drugiemu: 
zjechała także z tym Wisławem Wiślickim Książęciem gdy męża jej doma nie było 
dwie lecie: bo jako się zwykł przed tym służbami bawić, tak y ożeniwszy się sie-
dzieć go doma było teszno. Potem gdy przyjechał do domu dziwował się temu bar-
dzo że żona przeciwko jemu nie wyszła która była zawzdy zwykła to czynić: spyta 
o nię: powiedzą mu że z Książęciem Wiślickim precz zjechała: z wielkiego gniewu 
zaraz do Wiślice bieżał chcąc jako prędko y niespodzianie zbieżać Wisława y ze-
mścić się tęgo nad nim, by też tam y gardło dać. Wisława na ten czas doma nie było, 
w łowiech był, ale żona wyźrzawszy oknem uyrzy go z strafunku y zbieży prędko 
do niego y obłapi jako męża swego skarząc się z płaczem przed nim i że ją gwałtem 
wziął : y aby się tego nad nim zemścił, radzi mu aby się do komory na chwilę skrył: 
a gdy będzie czas po temu da mu znać aby mógł tym łatwiéj zdrajcę swego pożyć  
y z nią bezpieczniej uyść. Uwierzył nieborak, a gdy Wisław przyjechał, ukazała mu 
Walcera męża swego, którego on poimawszy kazał tak dobrze żelazem opatrzyć, że 
niepodobna rzecz aby miał kiedy wyniść. Ktemu na złość więtszą kazał go w kunę 
sadzać tam kędy z Heligundą legał, a straż nad nim siestrze zlecił która, jeszcze była 
panną: bo że nad dziwy była szpetną, nikt iey pojąć nie chciał. Jął ją tedy sobie na-

O Wiślicy pisali...
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mawiać po cichu on Grabia obiecując ją pojąć i z nią mieszkać dobrze do śmierci, 
by tylko z więzienia wyszedł, co gdy jey poprzysiągł, odemknęła go y miecz z głowy 
wyjąwszy bratu gdy spał, onemu go dała. Także, gdy się ocuci Wisław y z swoją He-
ligundą, rzecze do nich Walcer grabia: co byście wy też rzekli, kiedy bym ja te pęta  
y kunę złamawszy was pozabijał: zlęknie się zaraz Heligunda y do Książęcia Wi-
sława poszeptem rzecze: miły wieręć broni twéj w głowach nie masz. Odpowie iey 
Wisław, nie bóy się miła, trudnoćby mu tę kłotki otworzyć i tę kunę złamać. On tego 
domawia, a Walcer grabia z mieczem gołym do nich prosto skoczy, tak że ich obu 
wespół przebił, a żalu y despektu swego znacznie się zemścił21. 

Zdaniem Gerarda Labudy pierwowzór tej legendy mógł powstać w drugiej po-
łowie XII wieku na dworze księcia Henryka Sandomierskiego, albo też jego młod-
szego brata Kazimierza II Sprawiedliwego22. Według Karola Potkańskiego zawie-
ra wspomnienie jakichś utarczek pomiędzy miejscowymi „dynastami” w okresie 
przedpiastowskim23. Motyw przewodni tego romansu zafascynował „miłośników 
starożytności”. W roku 1837 jego pierwszą literacką wersję opublikował Kazimierz 
Władysław Wójcicki, w książce Klechdy. Starożytne podania i powieści ludowe24, ale 
znana jest również z literackiego opracowania Stefana Żeromskiego.

W  okresie panowania Bolesława Krzywoustego Wiślica z  otaczającym ją 
obszarem kasztelanii (wymieniony bywa również Chroberz), nadana została 
Borysowi Kolomonowiczowi, królewiczowi węgierskiemu, antagoniście Beli II 
władcy Węgier. Polski książę w wyniku nacisków dworu cesarza niemieckiego, 
zmuszony został do odstąpienia od popierania swego zięcia, a Borys czując się 
zdradzony, w odwecie wydał gród wiślicki na rzeź i zniszczenie najeźdźcom25. 

Przyczyny tego najazdu podał ks. Adam Naruszewicz w 1781 r.26: 
„Wołodar książę przemyski (…) zmówiwszy się z Włodzimierzem książę-

ciem kijowskim, w  czasie bytności Bolesława Krzywoustego w  Pomeranii, na-
jechał Polskę. Piotr Donin rządzący krajem, pod nieobecność króla, nie mając 
dostatecznych sił do wygnania z granic polskich Wołodara, użył podstępu; al-
bowiem przybywszy do Wołodara, zjednał sobie jego przychylność i zaufanie, 
a potem będąc z nim na polowaniu, przy pomocy zasadzonych ludzi, pojmał 
21 Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844–1855), t. 2: Gubernia 
radomska: opisy, oprac. K. Guttmejer, Warszawa 2010.
22 G. Labuda, Powieść o Walgierzu z Tyńca i o Wisławie z Wiślicy, [w:] Źródła, sagi i legendy do najdawniej-
szych dziejów Polski, Warszawa 1961, s. 243–298.
23 K. Potkański, Kraków przed Piastami, s. 248; S. Zakrzewski, Źródła podań tyniecko-wiślickich, „Kwartalnik 
Historyczny”, t. 28: 1914, s. 351–486; M. Cetwiński, „Nie tylko Walgierz i Helgunda”…, s. 10, przyp. 32.
24 K. W. Wójcicki, Klechdy. Starożytne podania i powieści ludowe, Warszawa 1837, s. 10–11.
25 Monumenta Poloniae Historica, wyd. A. Bielowski, W. Kętrzyński, Lwów-Kraków 1864-1893, t. 2,  
s. 334–335, 443–444, 510–515.
26 Księdzu A. Naruszewiczowi zawdzięczamy również lakoniczny opis wizyty króla polskiego Stanisława 
Poniatowskiego w Wiślicy w 1787 r. podczas jego sentymentalnej podróży. Władca przybywszy do mia-
steczka odwiedził kolegiatę, a następnie udał się w gościnę do pobliskiego Jurkowa, przyjęty przez ówcze-
snego dziedzica, Piotra Ożarowskiego. Por. A. Naruszewicz, Dyaryusz Najjaśniejszego Stanisława Augusta 
króla na Ukrainę w Roku 1787, Warszawa 1805, s. 413–414.
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go i w Książu, w więzieniu osadził, gdzie przez cały rok trzymał. Rościsław syn 
Woładara, za krzywdę ojca zaprzysiągł zemstę Polakom i kiedy Borysowi pre-
tendentowi tronu węgierskiego przez Bellę wygnanemu Bolesław Krzywousty 
dał na przytułek miasto Wiślicę, warowną naówczas murami, posadą miejsca 
skalistą i rzeką Nidą w koło zamek otaczającą, Rościsław przekupił go, aby mu 
zamek wiślicki podał, i  sam z wojskiem tajemnemi szla-
kami nie daleko niego podciągnął. Borys wezwał jakoby 
do obrony zamku okolicznych obywateli, którzy gdy się 
zgromadzili na zamek, tenże bramy otworzył i wszystkich 
na rzeź Rościsławowi wydał, który też wymordował ich 
i miasto spalił27. 

W  innym nieco świetle przedstawia odnośny ustęp 
„Kroniki Polskiej” dotyczący grodu Wisława Toporczy-
ka. Przytacza go Kazimierz Stronczyński, który odwie-
dził w 1844 r. Wiślicę wraz z komisją do badania zabyt-
ków starożytności: Borys ubiegał się o tron węgierski z Belą 
II synem Almusa, którego stryj Koloman a ojciec poprzed-
niego Króla Stefana kazał oślepić. Stefan zszedł ze świata 
bezpotomnie, Borys zaś był jego bratem z drugiej żony Kolomanowej spłodzonym. 
Bojarowie, których Bela za doradców Kolomanowych, a za przyczynę ślepoty swo-
jej uważał, obawiając się zemsty, sami bawiącego w Carogrodzie Borysa nakłaniali 
do upominania się o prawa swoje, a kiedy ten połączony z Rusinami i Polakami 
walną bitwę wojskom Beli wydał, wśród boju go opuścili. To było przyczyną jego 
ucieczki do Polski. Koloman nie chciał uważać Borysa za syna, mając w  podej-
rzeniu o przeniewierzenie się matkę jego Przedysławę z domu Ruską Księżniczkę, 
którą dla tego w stanie ciężarnym od siebie oddalił, a dobrodziejstwo czarną od-
płacając niewdzięcznością kiedy się Bolesław na zjazd z Cesarzem Niemieckim do 
Bamberga udał, zatrwożywszy okoliczną szlachtę grożącem jakoby niebezpieczeń-
stwem ze wszystkiem co miała najdroższego do zamku ją sprowadził i połączonym 
z Pieczyngami Rusinom (z któremi był w zmowie), potajemnie oddał w niewolę. 
Przy tej okoliczności zamek został spalony28.

Podróżujący po Polsce od 1787 r. Zygmunt Vogel wykonywał widoki 
obiektów zabytkowych i miast, posiadających dzisiaj dużą wartość dokumen-
tacyjną. Niezwykle interesująco prezentuje się najstarszy obrazek związany 
z kościołem Świętego Ducha w Wiślicy, wykonany przez jego współpracow-
nika Jana Zachariasza Freya. Wydany został w  1806 r. w  albumie pt. Zbiór 
sławniejszych pamiątek narodowych w Polsce29.

27 A. Naruszewicz, Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa…, t. 3: Panowanie Piastów, War-
szawa 1781, s. 270 i nn.
28 Kazimierza Stronczyńskiego opisy i  widoki zabytków w  Królestwie Polskim (1844–1855), t.2: Gubernia 
radomska: opisy, oprac. K. Guttmejer, Warszawa 2010.
29 Zbiór sławniejszych pamiątek narodowych w Polsce, Warszawa 1806.

Kazimierz Stronczyński (Strączyński)

O Wiślicy pisali...
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Pierwsze próby omówienia historii miasta i wydarzeń historycznych z nim 
związanych miały miejsce w początkach XIX w.30 W tym samym czasie powsta-
ły pierwsze interesujące ilustracje prezentujące stan zabudowy miasta, jak i jego 
zabytków (publikowane w okresie późniejszym)31.

Najważniejszym wydarzeniem w  badaniu dziejów Wiślicy była wspo-
mniana wizyta komisji Kazimierza Stronczyńskiego w 1844 roku. Była ona 
wynikiem zlecenia inwentaryzacji zabytków na terenie całego kraju przez 
Radę Administracyjną Królestwa Polskiego. Wykonane przez niego dzieło 
było zapowiedzią powstania polskiego zabytkoznawstwa i konserwatorstwa.

Uznając wysoką rangę osady w dziejach kraju, poświęcił Wiślicy wiele 
uwagi i miejsca w swoim opracowaniu. Oprócz legendy o Wisławie i Hel-
gundzie (do której ustosunkował się dość sceptycznie), w oszczędnych sło-
wach opisał miasto, kościół na przedmieściu Gorysławice, wspomniał także 
o  zamku królewskim, ale nie mógł wskazać jego śladów. Natomiast wiele 
miejsca poświęcił zespołowi kościoła kolegiackiego, z kościołem, z dzwon-
nicą i z tzw. Domem Długosza. Opisy znakomicie uzupełnia pięć akwareli 
autorstwa Tadeusza Chrząńskiego. 

30 T. Święcki, Opis starożytney Polski, t. 1, Warszawa 1828, s. 174–175; M. Baliński, T. Lipiński, Staro-
żytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. 1. Cz.I–1 Warszawa 
1844, s. 324–334.
31 L. Grajewski, Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.), Warszawa 
1972, poz. 4691; 21083–21086, 24804–24806.

Widok kaplicy św. Ducha w Wiślicy, rys. Jan Zachariasz Frey,  
za: Zbiór sławniejszych pamiątek narodowych w Polsce..
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Kazimierz Strączyński/Tadeusz Chrząński. Wiślica – ilustracja pierwsza. 
Zespół kościoła w Wiślicy: kościół, dzwonnica i Dom Długosza ujęte od strony zachodniej. 
Autor „usunął” narożnik południowo-wschodni pierzei rynku zasłaniający Dom Długosza. 
Zastanawiająco prezentowane jest przedpole – przed zespołem przebiega główna ulica i głów-
ny plac miasta. Całkowitej zmianie uległa elewacja frontowa kościoła. Szczyt wykonany był 
z cegły. Ściana poniżej miała dwie romańskie wieże, wsparte wielkimi przyporami. Widocz-
na jest u góry wnęka z postacią króla. Dzwonnica jest bez nakrycia, które utraciła w 1831 r., 
z tymczasową sygnaturką. Dom wikariuszy ma małe okna w ścianie szczytowej oraz szeroką 
szkarpę. W okresie renowacji pod kierunkiem Szyszko-Bohusza wmurowano w tę ścianę duże, 
dwudzielne okno na piętrze. Mur wydzielający cmentarz przykościelny od ulicy ma półkoliście 
zamknięty portal, drugi mniejszy, obecnie zachowany i trzeci od strony wschodniej, widoczny 
na kolejnej akwareli. Posadzono na cmentarzu trzy topole (czwarta widoczna od wschodu), 
które, jak świadczą XIX w. źródła, miały chronić sąsiadujące obiekty od uderzenia pioruna. 

O Wiślicy pisali...
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Kazimierz Strączyński/Tadeusz Chrząński. Wiślica – ilustracja druga. 
Kościół wraz z Domem Długosza przedstawione od wschodu. Okna w prezbiterium kościo-
ła są częściowo zamurowane. W miejscu drewnianego domu przylegającego do muru cmen-
tarza stoją obecnie budynki gospodarcze. W murze wykonana była furta kamienna z trzema 
schodkami. Na cmentarzu widoczne topole, za nimi widoczny tył piętrowego domu, w pie-
rzei wschodniej rynku. Teren obecnego Placu Solnego – zarośnięty trawą. 
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(po lewej) Kazimierz Strączyński/Tadeusz Chrząński. Wiślica – ilustracja trzecia. 
Wejście do kościoła od strony północnej, analogicznie wejście znajduje się po stronie połu-
dniowej kościoła. Zaznaczono na nim portal renesansowy z  1621 r. (albo z  1691 r.), który 
został rozebrany podczas odsłaniania gotyckiego portalu w 1923 r. Poza tym widoczne są po-
zostałości gotyckiego portalu z herbami.
(po prawej) Kazimierz Strączyński/Tadeusz Chrząński. Wiślica – ilustracja czwarta. 
Akwarela przedstawia zachowaną obecnie tablicę fundacyjną nad portalem południowym. Na 
uwagę zasługuje polichromia, dziś już nieistniejąca. K. Stronczyński pisze o niej: Tablica nade 
drzwiami bocznemi w prawéj scianie nawy. Podzieloną jest ona na dwie części; w górnéj w wypukłéj 
płaskorzeźbie przedstawia siedzącą na tronie Maryę piastującą małego Jezusa; przed Nią klęczy 
w majestatycznym ubiorze Król Kaźmirz, trzymając w ręku kościół wiślicki; u nóg jego tarcza z or-
łem herbowym. Za Królem stoi Biskup Krakowski. Dolna część zawiera w 6ciu wierszach wypukło 
wyrobiony następujący napis: Anno d.m.ccc.l. pnceps- excellentissiq Kazimirus- scds- dei- gra- polo-
nor- rex- eccliam- scte- marie vislicien- quadro- fabricat- lapide cuq beficii- meor- clerus vislicien et 
pplus- decq sui operis anno d.m.ccc.lx. quarto aureis insc psit literis, co się czyta: „Anno domini 1350 
princeps excellentissimus Kazimirus secundus Dei gratia polonorum rex ecclesiam sanctae Mariae 
Visliciensis quadro fabricavit lapide, cuius beneficii memor clerus visliciensis et populus, decus sui 
operis anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto (:1464:) aureis inscripsit lite-
ris”. Rzeźba powleczona farbami, litery były początkowo złocone32 

32 Kazimierza Stronczyńskiego opisy..., s. 132.

O Wiślicy pisali...
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Kazimierz Strączyński/Tadeusz Chrząński. Wiślica – ilustracja piąta. 
Według podpisu K. Stronczyńskiego, figurka przedstawia króla Władysława Łokietka. 

Dziś wiemy, że prezentuje postać króla Kazimierza Wielkiego. Nad figurką umieszczono napis, 
poniżej orła polskiego. U spodu umieszczono herb rodowy Łokietka, oraz napis wychwalający 
dokonania władcy. Akantowe obramienie wskazuje, że pochodziło ono z początku XVIII w. 
Zachowało się we fragmencie na plebani, z przemalowanym medalionem (poniżej).
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Oryginał snycerski należący do wyposażenia 
kolegiaty w Wiślicy, znajduje się w Muzeum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego (nr inw. 10563). Posążek króla 
datuje się zwykle na lata 1370–1380 i zestawia z rzeź-
bami w  krakowskim klasztorze klarysek (tzw. Ma-
donna I  oraz św. Józef - „figurka jasełkowa”). Odlew 
gipsowy wykonany został podczas konserwacji figury 
przeprowadzonej przez M. Gąseckiego w 1938 r. Od-
powiada stanowi rzeźby po rekonstrukcji lewej ręki 
z berłem oraz sterczyn korony33.

33 Por. Sztuka w Krakowie w latach 1350–1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, red. A. Bochnak. Kraków 1964, s. 131.

Resztka obramienia figury Kazimierza Wielkiego z olejno malowanym przestawieniem fron-
tonu kościoła, Domu Długosza i dzwonnicy, w okresie po rekonstrukcji dokonanej przez  

B. Szyszko-Bohusza.

O Wiślicy pisali...
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Z wizyty komisji K. Stroczyńskiego w Wiślicy pozostały jeszcze inne przed-
stawienia. Dwa z nich opublikowane zostały w Opisach..., pierwsza prezentuje 
domniemaną figurkę (drugą z kolei) Władysława Łokietka wykonaną z kamie-
nia, co ważne bez głowy. Według przekazu pochodziła ona z owej niszy w ścia-
nie frontowej kościoła. Figura ta jest zachowana i  eksponowana (w  całości 
z głową) na wystawie w Muzeum Collegium Maius w Krakowie. 

Kamienna rzeźba króla Kazimierza Wielkiego (a nie Władysława Łokietka!) z frontonu ko-
ścioła w Wiślicy, stan obecny. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
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Druga rzeźba (obecnie prezentowana na 
ekspozycji muzealnej w  podzimiach kościo-
ła w  Wiślicy), przed pracami B. Szyszko-Bo-
husza, znajdowała się na zewnątrz kościoła. 
Szyszko-Bohusz napisał: Na ścianie bocznej tego 
samego przybudowania wykonana jest na kamie-
niu w płaskorzeźbie niezgrabna postać jakby wi-
szącego człowieka, a  także postaci legendarnego 
budowniczego świątyni, tzw. Wisielca.

Zamieścił on również rysunek nagrobka figuralnego Anny Stawiskiej 
ze Stawiszyc.

Kamienna płyta z postacią „Wisielca”, 
rys. K. Stronczyński.

Nagrobek z kościoła w Wiślicy Anny ze Stawiskich, rys. K. Stronczyński.

O Wiślicy pisali...
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Inny rysunek znajduje się w „Pamiętniku” K. Stronczyńskiego, przedsta-
wia reliefową głowę ks. Jana Neyszy, lecz został pominięty w  omawianym 
opracowaniu, podobnie jak zrysowany przez siebie plan kościoła, zamiesz-
czony w „Brulionie”34. Natomiast na uwagę zasługuje jeszcze jedno z pierw-
szych przedstawień herbu miasta Wiślicy. 

Dzieło Kazimierza Stronczyńskiego pozostawało w formie rękopisu bar-
dzo długo. Książkowe jego wydanie miało miejsce dopiero w 2009 r. 

Piszący o Wiślicy w kolejnych latach 
Franciszek Sobieszczański poświęcił zespo-
łowi kościoła kolegiackiego więcej uwagi. 
Jest autorem kilku artykułów dotyczących 
tego niezwykle cennego zabytku35. Nie-
wykluczone, że aktywność ta związana 
była z  katastrofalnym stanem budowli na-
leżących do zespołu kościoła (świątyni, 
dzwonnicy i Domu Długosza, którą nawet 
w  pewnym momencie na pewien czas za-
mknięto). Był to początek serii mniejszych 
lub większych publikacji poświęconych 
Wiślicy i  leżącym nieopodal niej miejsco-
wościom, umieszczonych w dziełach zwar-
tych, jak również w czasopismach36..

34 Kazimierza Stronczyńskiego opisy…, s. 235.
35 F.M. Sobieszczański, Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce, zawierające opis dziejów 
i zabytków budownictwa, rzeźby, snycerstwa, malarstwa i rytownictwa, z krótką wzmianką o życiu i dziełach 
znakomitszych artystów krajowych lub w Polsce zamieszkałych, t. 1, Warszawa 1847, s. 305-306; tenże, Ko-
ściół pokolegiacki w Wiślicy, „Tygodnik Ilustrowany”. R:1860, nr 45,s. 419–420; tenże, Statua króla Wła-
dysława Łokietka [recte: Kazimierza Wielkiego] w Wiślicy „Tygodnik Ilustrowany”. R: 1861, nr 118, s. 252; 
tenże, Tablica erekcyjna w kościele wiślickim „Tygodnik Ilustrowany”. R: 1862, nr 129, s. 108–109.
36 J. Wiślicki, Opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, 
handlowym, zwyczajowym i obyczajowym, t. 2, Warszawa 1850, s. 2-18; J.N. Chądzyński, Historyczno-sta-
tystyczne opisy miast starożytnych w Ziemi Sandomierskiej leżących z dodaniem powieści z rzeczywistych wy-
darzeń pod tytułem Pustelnik w iłżeckiej puszczy, t. 3, Warszawa 1855, s. 3–21; W. Szymanowski,Królestwo 
Polskie czyli najdokładniejszy obraz tego kraju pod względem statystycznym, jeograficznymi historycznych 
wspomnień (...) z óśmiu tablicami przedstawiającemi znakomitsze okolice i gmachy Królestwa oraz ubiory lu-
dowe, Warszawa 1859, s. 63–64.

Herb miasta Wiślicy narysowany na kartach dzieła K. Stronczyńskiego.

Franciszek Sobieszczański
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Na szczególną uwagę zasługują artykuły dokumentujące prace powoła-
nego w latach 70. XIX w. komitetu odbudowy pod kierownictwem ks. Ludwi-
ka Strondało37. Prace dotyczyły m.in. naprawy więźby dachowej i  pokrycia 
dachów na dzwonnicy, Domu Długosza oraz kościele38, wzmocnienia pół-
nocnej ściany prezbiterium, rozbiórki i budowy nowej zakrystii, itp. Artykuły 
wydane w czasopiśmie „Kłosy” wydano także w formie książeczki rozprowa-
dzanej jako „cegiełka” na rzecz finansowania prac komitetu39.

37 [Sprawozdanie komitetu odbudowy kościoła w Wiślicy], „Gazeta Kielecka” 1879 nr 95, s. 1–2.
38 Dachówka na remont podarowana została przez dziedzica dóbr Rytwiany, D. Kalina, Gmina Rytwiany. 
Dziedzictwo kulturowe, Rytwiany 2016, s. 245.
39 Kościół pokollegiacki w Wiślicy. Dzwonnica, plebania, teraźniejszy proboszcz ks. Ludwik Strondało i jego dzia-
łalność w sprawie tych budowli, „Kłosy” 1881 nr 817 s. 119–122, il.; Tamże nr 818 s. 143–144.

Kościół w Wiślicy, rys. Michał Elwiro Andriolli, za: Kościół pokollegiacki w Wiślicy, dzwonnica, 
plebania, teraźniejszy proboszcz ksiądz Ludwik Strondało i jego działalność w sprawie tych bu-

dowli przez ks. N. z ryciną, Warszawa 1881, s. 2.

O Wiślicy pisali...
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Do chwili obecnej brak jest opracowania po-
święconego dziejom wyposażenia ruchomego 
kościoła, zniszczonego w  1915 r. Tym bardziej 
należy odnotować niewielki artykuł poświęcony 
obrazowi NMP z tutejszego kościoła40. 

Dwa znamienne artykuły, powstałe pod 
koniec XIX wieku są autorstwa Michała Rawity-
-Witanowskiego. Pierwszy z  nich zamieszczony 
został w  „Kłosach” i  wymienia zabytki ruchome 
i  nieruchome na terenie zespołu kościoła, a  ilu-
struje je znakomicie seria rysunków profesora 
Jana Gwalberta Olszewskiego41. 

40 X., Stary obraz. [„Madonna z Dzieciątkiem” w kościele w Wiślicy], „Rola” 1894 nr 19, s. 317.
41 M. Rawicz Witanowski, Wiślica, „Kłosy” nr 818.

Michał Rawita-Witanowski

Kościół w Wiślicy, rys. J. Olszewski, ok. 1893 r.



33

Portal kościoła w Wiślicy; Drzwi Twardowskiego; Rzeźba przedstawiająca Władysława Łokietka na murze 
kościoła w Wiślicy, rys. J. Olszewski, ok. 1893 r.

Dom Długosza w Wiślicy. Rys. J. Olszewski. Budowla jak widać jest krótsza od strony 
wschodniej, zaś od zachodniej pojawiła się przypora wzmacniająca ścianę szczytową.  

Po prawej okna domu Długosza, z herbem Wieniawa. Stan przed pracami B. Szyszko-Bohusza. 
rys. J. Olszewski, ok. 1893 r.

O Wiślicy pisali...
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Drugi ze wspomnianych artykułów zamieszczony został na łamach Słow-
nika geograficznego Królestwa Polskiego. Jest to pierwszy opis miasteczka, jego 
budowli, zajęć mieszkańców, urzędów itp.42

Jako jeden z  pierwszych opisał wyposażenie kościoła kolegiackiego  
ks. Franciszek Navarra w 1912 r.: W wielkim ołtarzu obraz starożytny P. Jezusa; 
w jednym z bocznych owo wyobrażenie z kamienia Bogarodzicy, przed którą mo-
dlił się niegdyś Łokietek, z prawej strony tego ołtarza, zawieszony na filarze wielki 
obraz N. Marii Panny z opisem erekcyi kolegiaty. Skarbiec, oprócz okazałych ubio-
rów kościelnych, posiada kilkanaście kielichów, z których jeden z XV w.; pacyfikał  
z 1604 r. z wizerunkiem św. Anny; monstrancja srebrna, grubo  pozłacana, gotyc-
ka, dar Zygmunta III, oraz monstrancja srebrna, z postacią Kazimierza Wielkie-
go zanoszącego modły NMP. Przed kościołem, w narożniku cmentarnym stoi 4-ro 
piętrowa murowana dzwonka, ozdobiona niegdyś czteroma wieżycami gotyckiemi, 
stanowiła piękne dzieło sztuki mularskiej z XV w. Dzwonnicę tę wzniósł własnym 
nakładem Jan Długosz, historyk, a zarazem prałat tutejszy kolegiaty. Kanonicy wi-
śliccy bywali pisarzami dworu (notarius curiae) za Kazimierza Wielkiego i Jadwi-
gi. Prepozyt wiślicki pojawia się w r. 1214. Istnieje widocznie już wtedy kolegiata. 
Z miasta pochodził poeta łaciński z początku XVI w., znany p.n. Jana z Wiślicy…43 

Ważną publikacją jest wydana w  1912 r. monografia Zagości (fundacji 
związanej z Henrykiem Sandomierskim) pióra Kazimierza Tymienieckiego, 
wydana nakładem Akademii Umiejętności. Prezentuje ona nie tylko proces 
powstania i uposażenia zakonu joannitów w Zagości, ale również pejzaż kul-
turowy Ponidzia we wczesnym średniowieczu44. 

42 M. Rawita-Witanowski, B. Chlebowski, Wiślica, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego, 
t. 13, Warszawa 1893, s. 573–577.
43 F.P. Navarra, Monografia kościołów dyecezyi kieleckiej, t. 2, Warszawa 1912, s. 260–264.
44 K. Tymieniecki, Majętność książęca w Zagościu i pierwotne uposażenie klasztoru Joannitów na tle osadnic-
twa dorzecza dolnej Nidy. Studyum z dziejów gospodarczych XII w. (z 2- ma mapami.), Kraków 1912.

Kamienna figura na marmurze kościoła w Wiślicy, rys. J. Olszewski, ok. 1893 r.
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Przełomem dla poznawania dziejów świątyń 
parafialnych i  związanych z  nimi pamiątek na-
rodowej kultury są publikacje księdza Jana Wi-
śniewskiego, autora wielu monografii dekanatów 
z  terenu dawnej diecezji krakowskiej. Podobnie 
jest w  przypadku parafii funkcjonujących w  oko-
licy Wiślicy. Publikacja zawiera oprócz opisania 
świątyni, wówczas jeszcze w  trakcie odbudowy 
ze straszliwych zniszczeń, omówienie niektórych 
dokumentów z nią związanych, opis kapituły i  jej 
uposażenia, spis kanoników i  innych dygnitarzy 
kościelnych, a  również opisy innych kościołów 
„powiślickich”. Jest to niezwykle ważne, jako że nie-
którzy z kanoników wiślickich pełnili w nich role 
duszpasterskie45. Wskazał on na silny związek Jana Długosza z Wiślicą, któremu 
szczególnie kościół kolegiacki jak i parafialny w Chotlu Czerwonym zawdzię-
czają bardzo wiele. Nazwisko księdza wymieniane jest w późniejszych opraco-
waniach dotyczących działalności fundacyjnej J. Długosza46.

Podsumowując literaturę XIX wieku poświęconą Wiślicy, należy odnoto-
wać nieliczne publikacje związane z kulturą ludową. Nieco miejsca poświęcił 
jej Oskar Kolberg, opisując podanie o  założeniu 
Wiślicy i pochodzeniu jej nazwy oraz wesele chłop-
skie z Kuchar. Szczególnie brakuje nam opisów tra-
dycyjnego budownictwa ludowego, dworskiego, 
folwarcznego, zwyczajów dnia codziennego47. Po-
wodów takiego stanu rzeczy z pewnością naliczyć 
można by wiele, dla nas najważniejszymi faktami 
wydają się: fakt dzierżawienia dawnych majątków 
królewskich i  kościelnych przypadkowym dzier-
żawcom, zainteresowanych jedynie eksploatacją 
powierzonego majątku (a podobnie rzecz się miała 
również w dobrach prywatnych), zubożenie miesz-
kańców jak i właścicieli ziemskich po 1831 i 1864 r.,  
czy zdominowanie okolicznych ośrodków miej-
skich przez ludność żydowską. Nie bez znaczenia 
45 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i 
Wiślickiem, Marjówka Opoczyńska 1927.
46 A. Buczek, Mecenat artystyczny Jana Długosza w dziedzinie architektury, [w:] Dlugossiana. Studia histo-
ryczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, Kraków 1980, s. 108-140; M. Rożek, Fundacje artystyczne Jana 
Długosza, [w:] Jan Długosz. W pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980 r.), 
red. F. Kiryk, Olsztyn 1983, s. 75–95. J. Smoleńska, Działalność budowlana Jana Długosza, „Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki” 1969, z. 3–4, s. 161–179.
47 O. Kolberg, Lud: jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka i tańce. Kieleckie. Cz. 1, Kraków 1885, s. 87–94; tamże, s. 299–300.

Oskar Kolberg

Ksiądz Jan Wiśniewski

O Wiślicy pisali...
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był przygraniczny charakter okolicy, słabe połączenia komunikacyjne ze sto-
łecznymi Kielcami. Wyjątkami były dwory: w Jurkowie, w Czarkowach i w są-
siednich Wawrowicach –  o których w dalszym ciągu bardzo mało wiemy. 

Dopiero rozwój powstałych w latach 30. XIX w. ośrodków zdrojowych 
w Busku-Zdroju i w Solcu-Zdroju skłonił organizatorów życia towarzyskie-
go kuracjuszy do poprowadzenia wycieczek w kierunku Wiślicy i Nowego 
Korczyna. Jednak właśnie stan materialny tych miejscowości i  ich miesz-
kańców powodował, iż najczęściej ograniczano się do zwiedzania kraso-
wych jaskiń w rejonie Skorocic48. 

Pojawiły się jednak pocztówki, świadczące o   rodzącym się zaintereso-
waniu miasteczkiem. Zapewne pierwsze w  historii papierowe pozdrowienie 
z Wiślicy stworzył Bronisław Wilkoszewski. W roku 1881 otworzył stałą filię 
swego zakładu w Busku-Zdroju, wykorzystując popularność tej miejscowości 
jako uzdrowiska. Gdy osiadł na stałe w Łodzi, buski zakład wydawał pocztówki 
z tematyką wiślicką. 

Działalność prowadził również wzmiankowany Komitet Odbudowy 
Kolegiaty. Wspierany był przez Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Prze-
szłości z Krakowa, które wydawało drukiem karty z przedstawieniami znisz-
czeń, traktowane jako „cegiełki” do zbierania funduszów na prace49.

48 J. Dymnicki, Busko i jego zdroje, Warszawa, 1860, s. 223–225; J.L. de Verdmon, Przewodnik ilustrowanypo 
Busku i okolicy, Kielce, 1900, s. 48–49; tenże, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Króle-
stwie Polskiem, Warszawa 1902, s. 303–304; S. Thugutt, Przewodnik po Królestwie Polskiem. Cz.1: Kieleckie 
i Radomskie, Warszawa 1914, s. 71–72.
49 M. Janik, Fotografia w guberniach kieleckiej i radomskiej w latach 1839–1918, „Rocznik Muzeum Narodo-
wego w Kielcach”, t. 15, s. 99.

Pocztówka z kościołem katolickim w Wiślicy, fot. B. Wilkoszewski.
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Zniszczona kolegiata wiślicka. Reprodukowane karty pocztowe na terenie 
Krakowa w  celu zbierania funduszy na odbudowę kolegiaty wiślickiej. Ze zbiorów 
Krzysztofa Lorka. 

  
Zniszczona kolegiata wiślicka. Reprodukowane karty pocztowe na terenie 

Krakowa w  celu zbierania funduszy na odbudowę kolegiaty wiślickiej. Ze zbiorów 
Krzysztofa Lorka. 

Kościół w Wiślicy, Nakł. i fot. St. Sanecki, Kielce–Busko–Pińczów 1908. 

Lata 1914-1916, Kolegiata Narodzenia NMP uszkodzona podczas I wojny światowej.  
Reprodukowana karta pocztowa na terenie Krakowa w celu zbierania funduszy na odbudowę 

kolegiaty wiślickiej. Ze zbiorów Krzysztofa Lorka.
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Zniszczona kolegiata wiślicka. Reprodukowane karty pocztowe na terenie Krakowa w celu 
zbierania funduszy na odbudowę kolegiaty wiślickiej. Ze zbiorów Krzysztofa Lorka.

Zniszczona kolegiata wiślicka. Reprodukowane karty pocztowe na terenie Krakowa w celu 
zbierania funduszy na odbudowę kolegiaty wiślickiej. Ze zbiorów Krzysztofa Lorka. 

O Wiślicy pisali...
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Pierwszą placówką, która zwróciła uwagę na dziedzictwo kulturowe na 
terenie gminy Wiślica było nie pamiętane dziś, aby nie powiedzieć, że zupe-
nie zapomniane, powstałego w Krakowie w 1902 r. Towarzystwo Opieki nad 
Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki. 

Jego poprzednikami były założone w  1888 r. Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej, a  w  1897 r. Towarzystwo Miłośników Historii i  Zabyt-
ków Krakowa. Działalność konserwatorów, historyków sztuki i pasjonatów-
-amatorów skupiała się przede wszystkim na samym Krakowie oraz Galicji. 
Wkrótce jednak zaczęto odczuwać potrzebę zorganizowania towarzystwa, 
którego działania obejmowałyby wszystkie polskie zabytki, niezależnie od 
rozbiorowych granic i prawdopodobnie właśnie w tym można upatrywać ge-
nezy powołania do życia Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Kul-
tury i Sztuki. Siedzibą towarzystwa miało być Muzeum Narodowe50.

Podstawą jego działalności byli delegaci, którzy mieli za zadanie inwen-
taryzowanie zabytków, a także próbowali z wydziałem Towarzystwa prowa-
dzić pionierskie działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego z terenu 
trzech zaborów. Statut stwierdzał, że celem są:
• wyszukiwanie i inwentaryzowanie zabytków sztuki i kultury mających zwią-

zek z przeszłością Polski, gdziekolwiek się one znajdują.
• opieka nad zabytkami przez chronienie ich od zniszczenia, tudzież nabywa-

nie i gromadzenie ruchomych zabytków.
50 A. Sznapik, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki przed I wojną 
światową – próba działalności ponadzaborowej, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”,  
LVI (2), Kraków 2011, s. 4.

Wiślica, wnętrze kolegiaty. Reprodukowana karta pocztowa na terenie Krakowa  
w celu zbierania funduszy na odbudowę kolegiaty wiślickiej. Ze zbiorów Krzysztofa Lorka. 
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• rozbudzanie w społeczeństwie polskim znajomości i zamiłowania do zabyt-
ków polskiej sztuki i kultury.
Towarzystwo nakłaniało członków do inwentaryzacji zabytków w  po-

szczególnych regionach. Ponieważ jednak delegaci nieraz byli dyletantami 
w  dziedzinie historii sztuki czy archeologii, Towarzystwo już w  pierwszym 
roku swego istnienia wydało „Regulamin dla badania i inwen-
taryzowania dzieł sztuki i przemysłu artystycznego”, w którym 
czytamy: Inwentaryzacja polega na dokładnym ich spisaniu w for-
mie najzwięźlejszej, z  wyliczeniem opisowem cech i  właściwości 
artystycznych, któremi się odznaczają. Potrzebna jest do pozna-
nia, ocenienia, sprawdzenia, konserwacji i  ewidencji zabytków 
rozproszonych po całym kraju. Nie może ona pomyślnych skutków 
osiągnąć bez pomocy reprodukcji dokładnej, która jest poniekąd 
zasadniczą podstawą każdego badania naukowego, a tem bardziej 
staje się niezbędną tam, gdzie naukowo ścisła definicya dla braku 
znajomości przedmiotu może być utrudniona51.

W 1912 r. architekturę kościoła opisał po raz pierwszy Adolf Szyszko-Bo-
husz, który w przyszłości poprowadzi odbudowę kolegiaty i Domu Długosza 
po zniszczeniach wojennych52.

Na posiedzeniu Zarządu w 1912 r. po raz pierwszy przypomniano wszystkim 
badaczom „łokietkową” i  „kazimierzowską” Wiślicę53, a  gdy w  trakcie ostrzału 
artyleryjskiego doszło do wielkiego uszkodzenia kolegiaty, Towarzystwo starało 
się podjąć działania praktyczne, jak ratowanie zniszczonej kolegiaty w Wiślicy54. 

Zniszczenia wojenne paradoksalnie przyczyniły się do zainteresowania 
większego kręgu badaczy. Uszkodzenia odnotowano w  centrum miasta – 
spłonęła cała pierzeja wschodnia rynku, a budynki zespołu kościelnego zosta-
ły mocno uszkodzone. Bryła kościoła prezentowała się przerażająco. Przybyły 
do Wiślicy Tadeusz Szydłowski, napisał potem we wspomnieniach: 

„Gdy dżdżystego jesiennego wieczoru w r. 1915, po niezmiernie uciążliwej 
całodziennej jeździe furą od samego Krakowa stanąłem po raz pierwszy w Wiślicy 
i ujrzałem ponurą ruinę kościoła: strzaskaną, pogruchotane dachy, zwalone zupeł-
nie sklepienia dwunawowego wnętrza, a z każdej prawie strony duże w ścianach 
wyłomy i pęknięcia – przyszło mi zaraz rozważyć pytanie zasadnicze: czy należy 
rekonstruować tę straszliwie zniszczoną świątynię, dorabiać od nowa szereg nie-
51 A. Sznapik, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki…, s. 12.
52 A. Szyszko-Bohusz, M. Sokołowski, Kościoły polskie dwunawowe, zabytki w nich ocalałe, czy też pośrednio 
się z nimi wiążące i król Kazimierz Wielki, „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki” 1912, t. 8, s. 17-89
53 [Posiedzenie Wydziału Architektonicznego Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki iKultury 14 
V]. „Wiadomości Budowlane” 1912 nr 24, s. 410. 
54 Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki za lata 1916–1919, 
[w:] Protokoły i sprawozdania z działalności Towarzystwa i podróży służbowych członkówdelegowanych przez 
wydział…, A. Sznapik, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki…, s. 21.

A. Szyszko-Bohusz. 
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istniejących szczegółów, czy uda się osiągnąć na tej drodze wynik historycznie dość 
wierny i artystycznie dość szczęśliwy. Mówili ludzie miejscowi: tych poszarpanych 
murów, nadwątlonych aż do fundamentów, odbudowywać nie warto, nie będą już 
mocne i trwałe: za wielki i za kosztowny to trud, któremu biedna parafia nie po-
doła; gdy po wojnie przyjdą lepsze czasy łatwiej wznieść będzie nową budowlę, 
odpowiadającą dzisiejszym potrzebom55.

Pierwsze publikacje o  charakterze informacyjnym pojawiły się już 
w  1916 r.56, a  w  jednej z  nich możemy przeczytać: Utworzył się komitet pod 
prezesurą pułkownika Zygmunta Grzymały Dobieckiego, w  skład którego wcho-
dzą kierownik rządu cywilnego obwodu starosta Stefan Różecki, js. Dziekan  
K. Aksamitowski, ks. Skibiński, hr. Józef Michałowski, inż. K. Kruk oraz dwaj kon-
serwatorzy z ramienia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Polsce, P. Szydłowski 
i inż. Wyczański z Krakowa. Komitet zainaugurował energiczną akcję ratunkową 
i zamierza zwrócić się do społeczeństwa o pomoc. Na razie pierwsze komenda obwo-
dowa wyasygnowała 2 tys. koron oraz p. Maria Dembińska 1 tys. Koron57.

Wkrótce władze w Kielcach zainteresowały się mocno uszkodzonym ko-
ściołem, którego zniszczona bryła zagrażała upadkiem58. Trudności wynika-
jące z czasu wojny uniemożliwiały rozpoczęcie prac remontowych. Niemniej 
prace zabezpieczające podjęte przez mieszkańców pod kierunkiem księdza 
proboszcza zostały w odrodzonej Polsce zauważone59.

55 T. Szydłowski, O odbudowie Kolegiaty Wiślickiej: wspomnienia i refleksje konserwatorskie, „Ochrona Zabytków 
Sztuki”, 1930/1931, cz.1, z. 1–4, s. 85–95.
56 J. Bystroń, O zniszczeniach wojennych w okolicach Pińczowa i Nidy a zwłaszcza o kościele pińczowskim, 
bożnicy i cmentarzu oraz kolegiacie wiślickiej fundacji Kazimierza Wielkiego, „Wiadomości Numizmatyczno-
-Archeologiczne” 1916 nr 9, s. 82.
57 b.a., Odbudowa kolegiaty w Wiślicy, „Nowości Ilustrowane” 1916, nr 35, s. 7.
58 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, Rzut poziomy zachodniej części kościoła w Wiślicy, powiat 
pińczowski, (kalka)l, sygn. 25086.
59 Odbudowa kolegiaty w Wiślicy, „Dziennik Zarządu Miasta Warszawy”, 1921 nr 109, s. 7; Kolegiata wiślicka. 
Apel do społeczeństwa, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie”, R. 2: 1922, s. 199–201; Odbudowa wiślickiej 
kolegiaty „Gazeta Kielecka”, 1922, nr 6.

Tadeusz Szydłowski (1883–1942) – pierwszy rządowy konser-
wator zabytków dla Galicji Zachodniej, w latach 1919–1929 
wojewódzki (okręgowy) konserwator zabytków w Krakowie. 
Fot. własność rodziny. Za: A. Gaczoł, Możliwości i ograniczenia 
wojewódzkich konserwatorów zabytków w pierwszej połowie XX 
wieku (na przykładach z terenu obecnego województwa małopol-
skiego), „Wiadomości Konserwatorskie”, 47/2016, s. 87.
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Nad zrujnowanym kościołem pochylił się 
Tadeusz Szydłowski60, konserwator zabytków 
w Galicji Zachodniej. Był jednym z pierwszych 
inwentaryzatorów zabytków sztuki polskiej na 
terenie Małopolski – już w  1919 r. ukazały się 
pierwsze informacje na temat zniszczeń wojen-
nych, w tym na terenie Kielecczyzny61. Wkrót-
ce jednak, zorientowawszy się podczas oglę-
dzin „obnażonych ran” kościoła (zerwany dach, 
odpadłe tynki spod których ukazały się starsze 
wątki architektoniczne i  malaturę), przekonał 
się o wielkim znaczeniu kościoła w Wiślicy dla 
historii sztuki, nauki i historii Polski62. Wkrótce 
umieścił Wiślicę na liście „pomników epoki piastowskiej”63. Natomiast Ka-
zimierzowi Wyczyńskiemu udało się zwrócić uwagę na nieznane nikomu 

romańskie pozostałości w  murach zachod-
niej ściany kościoła. Była to pierwsza zapo-
wiedź „wiślickich odkryć”64. 

W 1921 r. Józef Żurowski65, konserwator 
zabytków przedhistorycznych na zachod-
nią Małopolskę i Śląsk, dokonał pierwszego 
opisu zabytków z terenu Małopolski. Poja-
wił się również na terenie grodziska w Wi-
ślicy, dokonując pierwszych w  dziejach 
badań powierzchniowych. Fragmenty zna-
lezionej ceramiki wskazywały na możliwość 
starszego niż XIV w. datowania osadnictwa 
w tym rejonie66. 

60 Od 1928 profesor uniwersytetu w Wilnie, od 1929 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był jednym z pierw-
szych inwentaryzatorów zabytków sztuki polskiej na terenie Małopolski. https://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/Szydlowski-Tadeusz;3983741.html
61 T. Szydłowski, Ruiny Polski: opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na zie-
miach Małopolski i Rusi Czerwonej, Warszawa 1919. 
62 T Szydłowski, O Wiślicy i jej zabytkach, „Prace Komisji Historii Sztuki”, Kraków 1922, t. 2, s. XXXVI. 
63 T Szydłowski, Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i Kieleckiem, Kra-
ków 1928, 162–166.
64 K. Wyczyński, O romańskiej epoce kollegiaty w Wiślicy „Prace Komisji Historii Sztuki” 1922, t. 2 s. XXIII–XXV. 
65 Od 1921 do 1922 r. pełnił obowiązki pomocnika kustosza Muzeum Archeologicznego PAU, a od 1921 
do 1923 r. pracował jako asystent przy katedrze archeologii przedhistorycznej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. W 1926 r. objął urząd sekretarza Komisji Antropologii i Prehistorii PAU, który sprawował do śmierci.
66 J. Żurowski, Sprawozdanie z  działalności Urzędu Konserwatorskiego okręgu krakowskiego, „Wiadomości 
Archeologiczne”, 1921, t. 6, s. 172-174.

O Wiślicy pisali...
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W celu ratowania i ochrony „Zamczyska króla Łokietka” (czyli tzw. „wy-
spy grodziskowej”) w 1929 r. dokonał administracyjnej zamiany gruntu 2 ha 
350 m2, który należał do właścicieli prywatnych na grunt w Koniecmostach. 
W ten sposób stanowisko to zostało rezerwatem archeologicznym podlegają-
cym Państwowemu Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Jak się później 
okazało, było to wydarzenie niezwykle ważne w historii badań nad Wiślicą67. 
Chyba właśnie jemu przypisać zapewne należy pierwsze skojarzenie Wiślicy 
z okresem plemiennym68.

Tematyką dziejów przedhistorycznych i wczesnodziejowych zaintereso-
wany był Włodzimierz Antoniewicz, związany od 1920 r. z Uniwersytetem 
Warszawskim, kierownik Katedry Archeologii Pierwotnej i Wczesnośrednio-
wiecznej (po 1945 r. pod nazwą Katedra Archeologii Polski), profesor nad-
zwyczajny (od 1924). W 1929 r. ukazała się jego Archeologia Polski, w której to 
pozycji zamieszczona została pierwsza wzmianka o grodzisku w Wiślicy, któ-
re wydawało się być starsze niż wskazywała to nazwa („Zamek Łokietka”)69.

Były to pierwsze zapowiedzi przyszłych badań 
i odkryć w Wiślicy, do których doszło jednak po za-
kończeniu drugiej wojny światowej. Uwagę badaczy 
ale również opinii publicznej zajmował w tym czasie 
najważniejszy zabytek wiślicki jakim był zespół ko-
ścioła kolegiackiego. Trwały przy nim prace remon-
towe i  restauratorskie, a  przy okazji odkryto wątki 
romańskie wewnątrz kościoła oraz malowidła ścienne 
w  prezbiterium, które wyłoniły się spod odpadnię-
tych warstw pobiały. Prace te dokumentuje niewielka 
książeczka wydana w Krakowie przez Komitet Odbu-
dowy Kolegiaty w Wiślicy70. W osobnym obszernym 
artykule proces odbudowy kolegiaty o  zagadnienia 
konserwatorskie w retrospektywnym ujęciu przedsta-
wił Tadeusz Szydłowski71. 

Mało dziś pamiętany Aleksander Patkowski, „ojciec regionalizmu polskiego”, 
radca Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego72, w roku 1931 
67 AP w Kielcach, Wojewódzki Konserwator Zabytków I, sygn. 12.
68 J. Żurowski, Wiślanie i  Krakowianie doby wczesnohistorycznej w  świetle wykopalisk archeologicznych lat 
ostatnich, Sprawozdania z  Czynności i  Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności w  Krakowie, 1926, t. 31,  
nr 10, s. 13–16.
69 W. Antoniewicz, Archeologia Polski: zarys czasów przedhistorycznych i  wczesno-dziejowych ziem Polski, 
Warszawa 1929. 
70 W. Mole, Kilka uwag o malowidłach ściennych w Wiślicy, „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930/1931 cz. 1  
z. 1-4 s. 98–101; 1939 r.
71 T. Szydłowski, O odbudowie Kolegiaty Wiślickiej; wspomnienia i refleksje konserwatorskie, „Ochrona Zabyt-
ków Sztuki”, 1930/1931, cz.1 z. 1–4 s. 85–95.
72 [A.N.], Ikona naszego regionalizmu, „Nasz Region. Świętokrzyski Informator Samorządowy”, nr 11–12 
(46-47), 2010, s. 8.
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wydał drukiem „Pamiętnik Świętokrzyski 1930”. Było to, i wciąż jest, wydawnic-
two niezwykle ważne, dotyczące dziedzictwa kulturowego ziemi kieleckiej, mające 
charakter naukowy, ale jednoczenie popularyzatorski. Znalazły się na jego łamach 
artykuły o  fundamentalnym wówczas znaczeniu dla historii i  zabytkoznawstwa 
z obszaru dawnego województwa sandomierskiego. Bezpośrednio tematyki zwią-
zanej z Wiślicą dotyczą artykuły: Stanisława Arnolda, pt. Podziały administracyjne 
województwa sandomierskiego do końca w. XVIII, Mariana Friedberga, Rozsiedlenie 
rodów rycerskich w województwie sandomierskim w w. XV, Jerzego Remera woje-
wódzkiego konserwatora zabytków w Kielcach, Opieka nad zabytkami sztuki. Za-
rys historyczny, uwagi i postulaty, czy Tadeusza Szydłowskiego, Badania i odkrycia 
w zakresie historii sztuki na terenie sandomiersko-kieleckim (w latach ostatnich)73.

Podczas prac drogowych na rynku wiślickim 
w  1935 r. odkryto fundamenty murowanego ratu-
sza wzmiankowanego w materiale źródłowym. Rok 
późnij zdecydowano, że wykopane duże bloki ka-
mienne z  jego fundamentów zostaną wywiezione 
za miasto, koło grodziska. Zostały one potłuczone 
przez Niemców w czasie okupacji z przeznaczeniem 
na utwardzenie dróg w osadzie74. 

Podsumowaniem prac naprawczych przy kole-
giacie jest opracowanie Jerzego Żarneckiego precyzu-
jące stan zachowania substancji zabytkowej w Wiślicy 
na rok 193675. Dalsze prace przerwała wojna.

Do Wiślicy badacze przybyli w  1949 r., ale po 
raz pierwszy z warszawskiego ośrodka. Nieco wcze-
śniej ukazały się dwie niewielkie publikacje, wska-
zujące na zainteresowanie grodziskiem (czyli tzw. 
„Zamkiem króla Łokietka”, a aktualnie „wyspą grodziskową”) badaczy okresu 
wczesnego średniowiecza – pierwsza autorstwa Jerzego Widajewicza dotycząca 
tzw. Państwa Wiślan76, a druga dotycząca działalności Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie77. Pisze na ten temat Zofia Wartołowska: 

Ponieważ już przed wojną w Katedrze istniały zainteresowania problematyką 
wczesnego średniowiecza i doceniano znaczenie badań grodzisk dla poznania roz-
woju form życia gospodarczego i społecznego, a nadto prowadzono inwentaryzację 
grodzisk i prace wykopaliskowe na grodzisku w Sąsiadce, pow. Zamość, pracownicy 
73 Pamiętnik Świętokrzyski 1930, pod red. A. Patkowskiego, Kielce 1931.
74 J. Jamróz, Dawny zamek i ratusz w Wiślicy, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 1948, nr 1 s. 93–94.
75  J.  Żarnecki, Zabytki Wiślicy, Kraków 1939, s. 15.
76 J. Widajewicz, Państwo Wiślan, Studium Słowiańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1947, Seria A, nr 2.
77 L. Sawicki, Działalność Wydziału Konserwacji i Badań Zabytków w terenie w latach 1945-1947, „Sprawoz-
dania Państwowego Muzeum Archeologicznego”, 1948, t. 1, z. 1–4, s. 85–141.
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Katedry już z konkretnym dorobkiem włączyli się w prace Kierownictwa Badań. 
W ramach tych prac prof. Wł. Antoniewicz i dr Z. Wartołowska rozpoczęli w r. 1949 
systematycznie badania grodziska w Wiślicy, a dr Z. Wartołowska kontynuowała 
inwentaryzację grodzisk w  Polsce. Z  chwilą powstania Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN, który przejął wszystkie prace prowadzone przez Kierownictwo 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego, przy Katedrze Archeologii w 1953 r. 
powstała stacja archeologiczna IHKM PAN dla badań grodziska w Wiślicy oraz 
pracownia inwentaryzacji grodzisk, która z czasem przekształciła się w Zakład Pol-
skiego Atlasu Archeologicznego, kierowany przez prof. Wł. Antoniewicza78.

Badania na stanowisku „Zamek” prowadzone były w  latach 1949–1956, 
a kierowali nimi Włodzimierz Antoniewicz79 i Zofia Wartołowska, która samo-
dzielnie kierowała pracami w roku. Już pierwsze wyniki skłoniły autorów badań 
do sformułowania kontrowersyjnej hipotezy, że Wiślica we wczesnym średnio-
wieczu była ośrodkiem chrześcijańskiego obrządku słowiańskiego związanego 
z państwem wielkomorawskim. Jej podstawą miały być właśnie wyniki badań 
w Wiślicy pozwalają na przesunięcie daty chrztu o kilkadziesiąt lat80. 

W  okresie przygotowań do obchodów tysiąclecia chrztu 
Mieszka I  w  1966 r. prowadzono w  Polsce badania archeolo-
giczne, które dostarczyły, jak się wówczas wydawało, nieza-
chwianych dowodów masowych chrztów ludności – cztery od-
kryto w Poznaniu i jeden w Wiślicy. Dzięki wielu publikacjom 
Krystyny Józefowiczówny81 oraz Włodzimierza Antoniewicza82, 
hipoteza ta zatoczyła szerokie kręgi. Jak bardzo skupiono się na 
jej „propagandowym” aspekcie, świadczy niewielkie zaintereso-
wanie innymi znaleziskami i odkryciami z terenu Wiślicy. 

78 Z. Wartołowska, Życie naukowe i dydaktyczne w Katedrze Archeologii Pierwotnej i Wczesno-średniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1945–1964, „Światowit”, t. 27, 1966, s. 100.
79 Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, rektor Uniwersytetu Warszawskiego (1936–1939), członek Pol-
skiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i zagra-
nicznych towarzystw naukowych.
80 W. Antoniewicz, Nowe odkrycia w Wiślicy cofają Millennium o kilka dziesiątków lat, „Życie Warszawy”, 
1950, nr 243, s. 5.
81 K. Józefowiczówna, Recherches sur l ’architecture de la cathedrale de Poznan, „Cahiers de Civilisation mé-
diévale”, 4, 3, 1961, s. 323–342; Z  badań nad architekturą przedromańską i  romańską w  Poznaniu, Wro-
cław 1963; Recenzja badań wykopaliskowych w  kolegiacie wiślickiej, [w:] Kolegiata wiślicka, pod red. A. 
Tomaszewskiego, Kielce 1965, s. 76; Uwagi w spornej sprawie „ baptysteriów” w Polsce X i X I wieku, „Sla-
via Antiqua”, 14, 1967, s. 31–129; Construisait-on des baptistères en Pologne aux temps des premiers Piasts?  
[w:] Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, pod red. W. Hensla, I. 3. Wrocław 1970. s. 294-312.
82 W. Antoniewicz, Recenti scoperte d ’arte preromanica e románico a Wiślica in Polonia, Roma 1961; Spra-
wozdanie Przewodniczącego Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem ll. W. i  P.W. w  latach: 1950, 
1960 i 1961, III konferencja Naukowa w dniach 13–14 kwietnia, Warszawa 1962, s. 1–15; Znaczenie od-
kryć w Wiślicy, „Silesia Antiqua”, 10, 1968, s. 105–115,za: K. Urbańczuk, Czy istnieją archeologiczne ślady 
masowych chrztów ludności wczesnopolskiej? „Kwartalnik Historyczny”, R. CII, 1995, nr 1, s. 3–18.



47

Całkowicie zapomniano o XVII wiecznym skarbie znalezionym na te-
renie grodziska z  wyrobami ze złota i  srebra, który został złożony w  ziemi 
w czasie „potopu” szwedzkiego przez bogatego Żyda83.

Skarb wiślicki. Guzy srebrne złocone. Fot. E. Buczek

Skarb wiślicki. a) dukat Karola V z r. 1641, b) dukat Republiki Frankfurckiej z 1635 r.,  
c) trojak Zygmunta III z r 1622, d) dwugrosz Jana Kazimierza z 1650 (po lewej).  

Srebrny kubek (po prawej). Fot. E. Buczek

Skarb wiślicki. Smoki srebrne oraz guzy srebrne złocone (po lewej). Przybory kosmetyczne 
z XVII w. pochodzące ze skarbu odkrytego przez W. Antoniewicza (po prawej).  

Fot. E. Buczek.

W  następnych dziesięcioleciach doszło do badań archeologicznych 
w wielu miejscach na terenie miasta. W grudniu 1958 r. przy ul. Batalionów 
Chłopskich odsłonięto relikty jednonawowego kościoła oraz kilka grobów. 
W konsekwencji tych odkryć w końcu listopada 1959 r. utworzono Zespół 
do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Po-
litechniki Warszawskiej, w ramach którego prowadzono prace na wszystkich 

83 W. Antoniewicz, Skarb w Wiślicy, Wrocław 1954, odbitka z „Dawnej Kultury”, 1954, z. 2. 
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stanowiskach w Wiślicy. Był to początek serii dokonanych odkryć na terenie 
wyspy miejskiej. Na marginesie dodać należy, iż w tym czasie powstało stu-
dium urbanistyczne miasta Wiślicy autorstwa L. Kozakiewicza opracowane 
w końcówce lat 50. XX w.84 

Jakościowa zmiana w badaniu miast małopolskich, a szczególniej miast le-
żących na terenie dawnego województwa sandomierskiego nastąpiła w 1994 r. 
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach opublikował 
doktorat Feliksa Kiryka. Praca zawiera studia nad 120 miastami dawnego wo-

jewództwa sandomierskiego (w granicach z roku 
1474) od momentu ich lokacji do schyłku epoki 
jagiellońskiej, jest kontynuacją wcześniej opubli-
kowanych dziejów miast Lubelszczyzny. Celem 
jej, według deklaracji autora, było zbadanie ile 
ośrodków miejskich lokowano bądź usiłowano 
lokować, czym były one pod względem gospo-
darczym, społecznym, etnicznym i  kulturalnym 
oraz: wydobycie czynników miastotwórczych i czyn-
ników antymiejskich, a także próba ustalenia, tam, 
gdzie stało się to możliwe, wielkości zabudowy i za-
ludnienia. Podstawę stanowiły krytyczne analizy 
dokumentów źródłowych i naukowa weryfikacja 
dotychczasowej, opublikowanej wiedzy na temat 
poszczególnych miast Sandomierszczyzny.

Konstrukcja pracy Feliksa Kiryka jest zbliżona do naukowych ujęć 
słownikowych, tak aby stanowiła ona część programu badań nad osadami 
średniowiecznej Małopolski, prowadzonych przez zespół redakcyjny 
Słownika Historyczno-Geograficznego. Opisane miasta uszeregowane zostały 
alfabetycznie. Opis zawiera nazwę (nazwy) miasta, jego przynależność admi-
nistracyjną, charakter przed lokacją (z  podaniem czynników miastotwór-
czych), chronologię lokacji, nazwisko zasadźcy. Omówiono także życie go-
spodarcze miasta – rzemiosło (przemysł), handel, rolnictwo, zamieszczono 
dane co do wielkości zabudowy, jego ludności (z określeniem przynależności 
etnicznej), życia kulturalnego. Dla łatwiejszej orientacji dane co do źródeł 
(z  uwagi na oszczędność miejsca zredukowanych do najważniejszych) za-
mieszczone zostały przy każdym mieście. Graficznym uzupełnieniem tekstu 
są wyobrażenia oryginalnych pieczęci miejskich, używanych przez kancelarie 
miejskie. Warto podkreślić, że większość tych pieczęci publikowana była po 
raz pierwszy. Na łamach tej pozycji znalazł się również opis dziejów Wiślicy85.
84 L. Kozakiewicz, Wiślica. Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego. 
PKZ Warszawa 1958-1959, mps;
85 F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVIII wiek, Kielce 1994. 
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Badania Zespół do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu 
Warszawskiego i  Politechniki Warszawskiej przyniosły wiele nowych infor-
macji dotyczących dziejów grodziska oraz zespołu miejskiego. Niestety in-
terpretacja wyników badań budziła często spory w  literaturze przedmiotu. 
Najwięcej dyskusji poświęcono z odkryciom dokonanym w obrębie kościo-
ła św. Mikołaja i  tzw. misy chrzcielnej powiązane 
z  niezwykle śmiałą hipotezą wcześniejszego o  kil-
kadziesiąt lat od oficjalnej wersji chrztu księcia 
Państwa Wiślan. Choć głosy przeciwne tej hipote-
zie dominują w  literaturze, to nie brakuje również 
jej zwolenników. W tej mierze zacytujmy fragment 
artykułu Antoniego Mironowicza z  2002 roku: 
Potwierdzeniem istnienia świątyń chrześcijańskich  
w X i XI wieku są wykopaliska archeologiczne. Ślady 
kultu słowiańskiego znajdujemy w  Ostrowie Lednic-
kim, Krakowie, Wiślicy, Przemyślu i wielu innych mia-
stach. Ośrodki te nie były pod kontrolą Kościoła łaciń-
skiego i pozostawały pod wpływem cywilizacji bizantyjskiej z liturgią słowiańską 
i pismem cyrylickim. Jednym z takich przykładów jest kościół Najświętszej Marii 
Panny (dziś św. Feliksa i Adaukta), zbudowany na Wawelu w Krakowie, który 
swym stylem architektonicznym nawiązuje do rotund czeskich, związanych z tra-
dycją cyrylo-metodiańską86. (…) W Wiślicy zachowały się liczne ślady obrządku 
słowiańskiego. Na jej terenie odnaleziono misę chrzcielną i  kościół pochodzący 
z końca X w., oraz kaplicę grobową świadczącą o niełacińskim charakterze tego 
ośrodka z  XI w. W  kaplicy odkryto cztery groby pogrzebane według zwyczaju 
chrześcijańskiego głową na wschód. Takie pochówki w kaplicach były charakte-
rystyczne dla obrządku wschodniego. W  Kościele łacińskim zmarłych chowano 
w nawach i prezbiterium. Groby wiślickie zawierają pochówki wysokich dostoj-
ników kościelnych. Na ich postawie Zofia Wartołowska wnioskuje, że w kaplicy 
pochowano biskupów słowiańskich. Potwierdzeniem tej tezy było znalezienie pro-
stokątnego palatium związanego z korpusem rotundy87. 

W celu sprawdzenia owych „licznych śladów obrządku słowiańskiego na 
terenie Wiślicy dokonano badań weryfikacyjnych na stanowiskach …kościoła 
św. Mikołaja i tzw. misy chrzcielnej (J. Kalaga 1981; J. Kalaga, W. Gliński 2001) 
oraz przy murze na „Grodzisku” (Z. Panowski 1983) przeprowadzono prace wery-
fikacyjne, a w latach 1995–1998 podjęto kierowane przez Waldemara Glińskiego 
86 A. Szyszko-Bohusz, Rotunda świętych Feliksa i Adaukta na Wawelu, „Rocznik Krakowski”, R. XVIII, Kra-
ków 1918, s. 18; V. Mole, Nowy pogląd na rotundę św. Feliksa i Adaukta, „Przegląd Historii Sztuki”, R. III, 
1932/1933, s. 23-30; K. Żabokrycka, Rotunda wawelska w świetle nowych badań i odkryć archeologicznych, 
„Studia do dziejów Wawelu”, t. II, Kraków 1960, s. 335-400.
87 Z. Wartołowska, Osada i groby w Wiślicy w świetle badań wykopaliskowych, [w:] Rozprawy Zespołu Badań nad 
polskim średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1963, s. 11, 18, 35.

O Wiślicy pisali...
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badania weryfikacyjne planu założeń palatalnych 
na kulminacji wyspy miejskiej oraz wału wschod-
niego «Grodziska-» (W. Gliński 1998, 2000;  
W. Gliński, J. Koj 1998; J. Koj, C. Adamik b.r.)88.

W roku 1997 wydana została praca zbio-
rowa, której celem była weryfikacja wcześniej-
szych badań archeologicznych prowadzonych 
w  Wiślicy w  latach 1949–1973. A  także po-
szerzenie materiału źródłowego, co stało się 
okazją do organizacji sympozjum. Opubliko-
wane materiały pozwalają na stwierdzenie, że 
wnioski wysnute z badań Zofii Wartołowskiej 
i Włodzimierza Antoniewicza przyniosły wie-
lość „legend naukowych”, jakie narosłych wo-
kół Wiślicy i  jej roli w  dziejach południowej 
Polski w  IX–XII w. Podkreślił to w  artykule 

Andrzej Tomaszewski, który wskazał pewne niedostatki metodyczne w trak-
cie dawnych badań i brak publikacji ich wyników. 

Jerzy Gąssowski wykazał, że obiekty wiązane z  okresem plemiennym 
i obrządkiem słowiańskim w postaci grodziska, kościoła św. Mikołaja, „misy 
chrzcielnej”, można datować jako powstałe najwcześniej w XI w. Według jego 
stanowiska nic nie wskazuje na to, że Wiślica była „stolicą” Państwa Wiślan 
(którą byłby gród w Stradowie). W konkluzji stwierdził, że w okresie prze-
łomu X i XI w. na terenie Wiślicy funkcjonował niewielki zespół osadniczy, 
który następnie na tyle się rozwinął, że w końcu XI w. powstał kościół z cmen-
tarzem, zapewne przy osadzie targowej. Swój niebywały rozkwit Wiślica prze-
żywała pod rządami książąt sandomierskich: Henryka Sandomierskiego i Ka-
zimierza Sprawiedliwego, w drugiej połowie XII w.

Właśnie ten element osadniczy z tego okresu jest najstarszym elementem 
urbanistycznym na terenie wyspy miejskiej. Problemy warsztatowe związane 
z interpretacją odkrytej osady świętomikołajowskiej zaprezentowały Joanna 
Kalaga, Anna Tyniec-Kępińska i Maria Weber-Kozińska. Budząca najwięcej 
dyskusji, tzw. „misa chrzcielna w Wiślicy” wedle J. Kalagi opierającej się na 
dostępnym materiale archeologicznym, oraz innych przykładów zaprezen-
towanych przez Teresę Rodzińską-Chorąży, nie może być uzna ani za „misę 
chrzcielną”, ani też jako zagłębienie służące do mieszania zaprawy. Podstawo-
88 N. Glińska, H. Młodecka, Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy w świe-
tle wyników badań chemicznych, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”,  
T. XXXVI, Rzeszów 2015, s. 199–215; N. Glińska, Wiślica we wczesnym średniowieczu w świetle dotych-
czasowych badań archeologicznych. Stan badań i problematyka badawcza, materiał udostępniony mi przez 
Autorkę. W tym miejscu autor pragnie podkreślić, że nie będąc archeologiem, posiłkować się będzie opra-
cowaniami N. Glińskiej. 
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wym faktem podniesionym przez badania weryfikacyjne jest brak kontynu-
acji owej „misy” wewnątrz murów kościoła, czyli nie miała kształtu owalu, 
w którym można by umieścić wodę. Natomiast według badań Klementyny 
Żurowskiej odnaleziony kościół, którego zachowane mury fundamentowe 
eksponowane są razem z „misą” powstał w końcu XI lub na początku XII w. 

Romański zespół rezydencjonalny na Regii, którego badania przypo-
mniała M. Weber-Kozińska, a Zbigniew Pianowski opierając się na analizie 
porównawczej innych europejskich i polskich wczesnośredniowiecznych re-
zydencji, datuje jako całość na drugą połowę XII stulecia. Stanowisko to jest 
w zgodzie z nowszymi badaniami grodu na Regii, datowanego na XI-XII w. 

W kolejnym artykule kieleccy archeolodzy Waldemar Gliński i Czesław 
Hadamik zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w ramach Arche-
ologicznego Zdjęcia Polski w 1995 r. w Wiślicy i w jej sąsiedztwie. 

Dzieje konserwacji dawnej kolegiaty, a  obecnie bazyliki przedstawiła 
Anna Piasecka, wówczas konserwator zabytków województwa kieleckiego, 
niestety ograniczając się jedynie do zmian zaszłych w XX w. 

Andrzej Tomaszewski podjął się ambitnego zamierzenia rekonstrukcji 
miasta w czasie panowania Kazimierza Wielkiego, gdy w roku 1347 ogłoszo-
no Statuty Wiślickie. Na uwagę zasługuje prezentacja kwerendy źródłowej do-
konanej przez Jerzego Bieleckiego. Jest to, jak sam 
autor wspomina w artykule, część większego zbioru 
materiałów archiwalnych, bibliotecznych, ikono-
graficznych i kartograficznych wykonanych dla Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Kielcach 
(niestety nie udało się do nich dotrzeć)89. 

Ostatnim wielkim krokiem w poznaniu historii 
Wiślicy było opublikowanie w 2006 r. pracy doktor-
skiej Piotra Kardysia. Autor w oparciu o bazę źró-
dłową prezentuje obraz dziejów  w kilku odsłonach: 
„Rola Wiślicy jako rezydencji panującego, ośrodka 
dóbr monarszych i  powiatu sądowego”, „Lokacja 
i  zabudowa miasta”, „Ustrój i  organizacja władz 
miasta Wiślicy”, „Liczebność mieszkańców Wiślicy 
w XIV – I połowie XVII wieku”, „Rozwój gospodar-
czy Wiślicy w średniowieczu i epoce  wczesno nowożytnej (do połowy XVII 
w.)”, „Szkoła kolegiacka w Wiślicy w świetle źródeł pisanych i drukowanych”, 
„Szpital św. Ducha”, „Bractwa religijne w Wiślicy” oraz „Mieszkańcy Wiślicy 
występujący w źródłach do połowy  XVII wieku”. Jest to pierwsze, uporząd-

89 Wiślica. Nowe badania i interpretacje, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, Seria B, XCVIII, 
red. Andrzej Grzybkowski, Warszawa 1997. 

O Wiślicy pisali...
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kowane skonfrontowanie wyników kwerendy źródłowej, literatury i  badań 
archeologicznych. Niestety w  publikacji zabrakło jakiegokolwiek materiału 
ikonograficznego. 

Książka prezentowana obecnie czytelnikom jest w zamiarze chronolo-
gicznym kontinuum tej pracy. Główny nacisk położony został na zarysowanie 
tematów badawczych związanych ze wszystkimi elementami dziedzictwa kul-
turowego z terenu gminy. Dlatego też skupiono się na okresie od XVII do XIX 
w., prezentując jak sądzimy, zaskakujące informacje. 
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Warunki naturalne

Miejsko–wiejska gmina Wiślica po-
łożona jest w południowej części woje-
wództwa świętokrzyskiego, w powiecie 
buskim. Oddalona jest 65,5 km od Kielc,  
72 km od Krakowa, ok. 16 km od Bu-
ska-Zdroju i 12,5 km od Nowego Kor-
czyna. Graniczy z  gminami: Busko-
-Zdrój, Czarnocin, Nowy Korczyn, 
Opatowiec, Pińczów i Złota. W swoich 
granicach administracyjnych obejmuje 
obszar 100,30 km2, co stanowi 10,3% 
powierzchni powiatu buskiego. 

Warunki naturalne oraz duże zróżni-
cowanie poszczególnych elementów przyrodniczych sprawiają, że gmina Wi-
ślica ma bardzo bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe. 

Geologia i rzeźba terenu

Zgodnie z  podziałem fizyczno-geograficznym Polski dokonanym przez 
Jerzego Kondrackiego, teren gminy Wiślica obejmuje fragmenty dwóch 
mezoregionów, należących do makroregionu Niecka Nidziańska, w ramach 
której wyodrębniają się następujące mezoregiony: Dolina Nidy w centralnej, 
i Niecka Solecka we wschodniej części gminy90.

Niecka Solecka to mezoregion zbudowany z wapieni litamniowych, gip-
sów mioceńskich oraz piasków i  żwirów. Ukształtowanie jego powierzchni 
jest bardzo zróżnicowane dzięki procesom krasowym, które tworzą tu malow-
nicze formy w postaci: jaskiń, zapadlisk, ślepych dolin. Wysokości względne 
wahają się od 20 do 50 m, zaś bezwzględne od 250 m n.p.m. (na północy) do 
170–180 m n.p.m.(na południu). Z występowaniem gipsów wiążą się źródła 
siarczanowe w okolicach Buska-Zdroju i Solca-Zdroju, ale również w Wiśli-
cy. W przeszłości na terenie miasta odnotowany był problem z dostępem do 
słodkiej wody pitnej, gdyż studnie bite na wzgórzu miejskim dawały wodę 
siarczkową, „smrodliwą i gorzką”, której nie chcieli spożywać ludzie i zwierzę-
ta. Wodę do połowy XX w. pobierano z jeziora Płyt w Wiślicy. 

90 J. Kondracki, Regiony fizycznogeograficzne Polski, „Poznaj świat”, r. 12, nr 4 (137), kwiecień 1964.

Położenie Gminy Wiślica na tle województwa  
świętokrzyskiego
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Schematyczna mapa Niecki Nidziańskiej (wg J. Flis 1963, ryc. 9).

Mapa geologiczna dawnego województwa kieleckiego, Atlas Województwa Kieleckiego, 
oprac. T. Wróblewski, Kielce 1970.
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Dolina Nidy – kraina geograficzna wchodzi w skład Niecki Nidziańskiej. 
Obejmuje środkową i dolną część doliny rzeki Nidy. Ma długość ok. 65 km 
i szerokość od 2 do 6 km, z trzema przewężeniami: pomiędzy miejscowo-
ściami Sobowice i Kopernia, między Młodzawami i Krzyżanowicami oraz 
pomiędzy Brzeźnem i Sobkowem. Miejscami zachowały się fragmenty ta-
rasów piaszczystych, które wznoszą się na wysokość ok. 12–15 m ponad 
tarasem zalewowym.

Dolina Nidy jest zróżnicowana geologicznie. Skały kredowe przykryte są 
tu osadami mioceńskimi (wapienie, margle, piaski i utwory ilaste), plejsto-
ceńskimi (lessy, gliny zwałowe i piaski polodowcowe) i holoceńskimi utwo-
rami aluwialnymi91.

Gleby

Grunty orne na terenie gminy należą do najlepszych w całym powiecie 
buskim. Są to gleby lessowe lub dobre gleby rędzinowe wykształcone na 
węglanowych skałach kredowych oraz leżące na dnie doliny gleby madowe, 
torfy, głównie w dawnych starorzeczach. Należą do kategorii gleb zbożowo-
pastewnych i pszennych. Dobre warunki glebowe i klimatyczne na tym ob-
szarze sprzyjały prehistorycznemu osadnictwu (obecność człowieka na tere-
nie ziemi wiślickiej trwa nieprzerwanie od 6000 lat). Stąd znaczną część tego 
obszaru zajmują obecnie pola uprawne, które decydują o typowo rolniczym 
charakterze gminy Wiślica. 

Gleba na terenie gminy jest na ogół urodzajna, w  niższych częściach 
nieco podmokła, a  nierzadko jest zalewana wodami rzek. W  oparciu 
o  nią od wieków prowadzona była intensywna produkcja zbożowa, co po-
twierdzają opisy lustracji począwszy od 1619 r., jak również wysokie do-
chody kościołów parafialnych odnotowane w  XV w. i  na pocz. XVI w.  
z tytułu dziesięciny. 

Na prawym brzegu Nidy znajduje się szeroka terasa lessowa, a po dru-
giej stronie dolina wcina się w gipsowe warstwy subregionu Niecki Solec-
kiej. Wśród niskich, podmokłych równin resztki skał gipsowych tworzą nie-
wielkie „wyspy” wznoszące się ponad dno doliny Nidy. Na jednej z nich, 
o wymiarach 300 x 700 m leży Wiślica. Na północ od miasta gipsy tworzą 
półwysep, na którym rozłożyła się wieś Gorysławice. 

Dobre są tu warunki dla hodowli zwierząt: koni, owiec, bydła mleczne-
go i opasowego co potwierdzają choćby nazwy najstarszych osad w rejonie 
– Oczary, Koniary, Skotniki, itp. 

91 A. Buko, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 
1990, s. 48–52; N. Glińska, Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy…, s. 201. 

Warunki naturalne
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Większość gruntów rolnych charakteryzuje się dobrą i  bardzo dobrą 
przydatnością rolniczą, co pozwala na produkcję warzywniczo-sadowniczą, 
ale uprawia się głównie zboża. Zdecydowana większość gospodarstw to go-
spodarstwa średnie, co stwarza podstawę do prowadzenia gospodarki ekolo-
gicznej. Rolnictwo stanowi zatrudnienie dla większości mieszkańców gminy.  
Tak było niegdyś, tak jest i obecnie. 

Las

Urodzajne gleby znajdujące się na terenie gminy już dawno pozbawione zo-
stały pokrywy leśnej. Duży wpływ na rodzaj lasu wywarły podłoże wapienne 
i gipsowe. W średniowieczu na terenie obecnej gminy las rósł w wielu miejscach 
– były to subkontynentalne grądy lipowo-dębowo-grabowe, w wilgotnych doli-
nach występowały łęgi wierzbowo-topolowe, na piaskach rosły bory sosnowe. 

Jeszcze na przełomie XV i XVI w. wycięto lasy i zarośla wokół Wiślicy. Pod-
czas intensyfikacji produkcji zbożowej w XVI-XVII w. na terenie Ponidzia wy-
karczowano duże połacie lasu. Ilość zamieszkującej ludności także uległa zwięk-

Gleby ziemi sandomierskiej na tle osadnictwa wczesnośredniowiecznego, za: A. Gieysztor, 
Krajobraz międzyrzecza Pilicy i Wisły we wczesnym średniowieczu. 1. Grody kasztelańskie X/XI w., 

2. Grodziska wczesnośredniowieczne, 3. Osady służebne organizacji kasztelańskiej,  
4. Inne osiedla, 5. Gleby mułowo-błotne, 6. Bielice i szczerki, 7. Gleby czarnoziemne,  

8. Gleby lessowe. [W:] Studia sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu 
sandomierskiego, Sandomierz 1967, cz. 1. pod red. T. Wąsowicz, s. 11–34, ryc. 1.



57

Mapa z 1569 r. prezentująca dwa koryta Nidy opływające Wiślicę

Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapy, 
plany, cz. 2. Komentarz, indeksy, oprac. K. Chłapowski, A. Dunin-Wąsowiczowa, 

W. Lewandowska, K. Pacuski, W. Pałucki, H. Rutkowski; red. W. Pałucki, Warszawa 1993. 

Warunki naturalne
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szeniu. Ważnym elementem rekonstrukcji środowiska naturalnego w tym czasie 
są informacje o  lasach w  lustracjach wsi królewskich poczynając od 1619 r.  
i kolejnych, a także całkowity brak informacji o bartnikach na tym terenie92. 

Drewno budulcowe i opałowe mieszkańcy Wiślicy pozyskiwali ze spławu 
drewna na rzece Nidzie, która pcha swoje wody szerokim korytem w kierun-
ku południowym, stając się rzeką spławną. W celu uregulowania komunikacji 
na Nidzie w 1598 r. wydany został z kancelarii króla Zygmunta III Wazy man-
dat w sprawie wolnej żeglugi na Nidzie, w którym czytamy: …ludziom stanu 
szlacheckiego mieszkającym odnajmujemy, że dla pewnych przyczyn Nas z Rze-
czypospolitą zachodzących umyśleliśmy rzekę Nidę rzeczoną z Chęcin starostwa 
Naszego, aż do Wisły, aby do nawigaciei sposobna być mogła, uprzątnąć rozkazać 
której rzece Wierności Waszych majętności są przyległe. Za czym, gdy rzeka po-
mieniona do nawigacji będzie sposobna, więtszy z majętności swych pożytek mieć 
mogą…93. Realizacja tego wymagała likwidacji mostów, grobli i młynów na 

92 K. Heymanowski, Znaczenie gospodarcze bartnictwa (XV–XVIII), „Sylwian” nr 11, 1971, s. 19; S. Barań-
ski, Dzieje bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej w zarysie, Kielce 1979, s. 13.
93 Mandat króla Zygmunta III z roku 1598 w sprawie wolnej żeglugi na Nidzie, z Archiwum Głównego w Warszawie 
wydobył L. F. Gliksman, „Radostowa. Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany”, R. 3, nr 1, Kielce 1938, s. 128.

Rzeka Nida i jej dopływy, za: J. Kwiatkowski, Rzeka Nida, „Ziemia”,  
1910, nr 19, s. 295–297.
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całej długości rzeki – Wiślica nie musiała się tego nakazu obawiać jako że dwa 
koryta Nidy opływały miasto. 

W początkach XIX w. Wawrzyniec Surowiecki wykonał na zlecenie mini-
stra Łubieńskiego opracowanie dotyczące gospodarczego zagospodarowania 
polskich rzek. Przypomniał wówczas, że …od roku 1447, w którym konstytucyja 
pierwszy raz wymienia rzeki krajów aż do ostatnich prawie czasów, Nida zawsze 
liczona była pomiędzy portowe (…) po Wiśle, Warcie, Bugu i innych…, a jej doli-
na ...nalezy do najrozkoszniejszych dolin kraju naszego, wystawiając na wszystkie 
strony przepyszne widoki kwiecistych łąk, żyznych pastwisk, miłych gaików, hojnym 
plonem okrytych zabrzegów, zachwyca i rozwesela wszystko wokoło siebie94.

Obecnie występowanie lasów i zarośli ogranicza się do brzegów Nidy oraz 
terenów o utrudnionym dostępie. Są to głównie fragmenty olsu porzeczkowe-
go oraz zarośla łozowe. 

94 W. Surowiecki, O rzekach y spławach Kraiów Xiẹstwa Warszawskiego, cz. 1, Warszawa 1811, s. 200-205.

Zasięg lasu i wody powierzchniowe i szlaki komunikacyjne w 1791 r. w okolicy Wiślicy,  
Mapa Szczególna Województwa Sandomierskiego K. Perthées, Paryż 1791 r.,  

Źródło: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=229231
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Podziały administracyjne

Administracja państwowa

Około połowy wieku VI zaczynają się tu osiedlać przybyłe ze wschodu 
plemiona słowiańskie z własną kulturą i religią, którą jednak dotąd słabo jesz-
cze znamy. Około wieku VIII słowiańskie skupiska osadnicze skoncentrowały 
się wokół grodów, w których zamieszkała starszyzna plemienna. Z postępem 
osadnictwa doprowadziło to do powstania większych związków plemien-
nych. W okresie poprzedzającym powstanie państwa polskiego obszar, na 
którym w późniejszym czasie powstanie osada Wiślica, znajdował się na te-
rytorium tzw. Państwa Wiślan, które zjednoczyło zamieszkujące tu plemiona 
w IX wieku95. Obejmowało ono jak się wydaje terytoria dwóch późniejszych 
tzw. ziem: krakowskiej i wiślickiej, które były powiązane między sobą – ob-
szar obu ziem wyznacza późniejsza granica diecezji krakowskiej96.

Terytorium to sąsiadowało od wschodu i północy z ziemią sandomierską, na 
której brak jest wielkich grodów typu „wiślańskiego”, takich jak Stradów, Szcza-
woryż czy Kraków i z tego wnioskują odmienność etniczną jej mieszkańców 
i nazywają ich Lędzianami97. Profesor Andrzej Buko osiadłych na terytorium 
ograniczonym od północy Puszczą Radomską, od zachodu ziemiami Wiślan, 
a od południowego wschodu Lędzian (obejmujące również region świętokrzy-
ski), określa jako plemię Sandomierzan98.

Wielkie grody Wiślan znajdowały się w Krakowie, Stradowie, Demblinie, 
Naszacowicach, Podegrodziu (Grobla i Zamczysko), Stawach, Zawadzie Lanc-
korońskiej, Trzcinicy nad Ropą, na Bocheńcu koło Małogoszcza i w Wiślicy. 
Niewiele jeszcze wiadomo nam na temat roli jaką spełniały w czasach funkcjo-
nowania, część z nich mogła pełnić funkcję refugialną, czyli służyć za schronie-
nie okolicznej ludności w czasie zagrożenia, ale można założyć, że niektóre z nich 
były ośrodkami wojskowymi i administracyjnymi. Pod tym względem wyróżnia 
się grodzisko w Stradowie, które liczy sobie około 25 hektarów powierzchni99.
95 J. Widajewicz, Państwo Wiślan, Kraków 1947; S. Zajączkowski, Podziały plemienne Polski w okresie po-
wstania Państwa. Geografia plemienna ziem polskich [w:] Początki państwa polskiego, t. 1, Poznań 1962,  
s. 97; G. Labuda, Organizacje państwowe Słowian Zachodnich w okresie kształtowania się Państwa Polskiego  
[w:] Początki Państwa Polskiego…, s. 49 i nn.
96 W. Pałucki, Granice i podziały polityczno-admintracyjne [w:] Atlas historyczny Polski. Województwo sando-
mierskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapy, plany, cz. 2. Komentarz, indeksy, oprac. K. Chłapowski, A. 
Dunin-Wąsowiczowa, W. Lewandowska, K. Pacuski, W. Pałucki, H. Rutkowski, red. W. Pałucki, Warszawa 
1993, s. 31–49.
97 A. Gardawski i J. Gąssowski, Polska starożytna i wczesnośredniowieczna, Warszawa 1961, s. 119–120.
98 A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2005, s. 87.
99 M. Wawrzeniecki, Grodzisko w Stradowie w pow. pińczowskim, gminie Chroberz, guberni kieleckiej, „Ma-
teriały Antropologiczne, Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 9, 1908, s. 173-178; J. Żurowski, Sprawozda-
nie Urzędu Konserwatorskiego na okrąg Krakowski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 6, 1921 s. 169-180;  
H. Zoll-Adamikowa, Archäologische Quellen aus dem Burgwallkomplex Stradów – Methoden und Perspek-
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Gród w Stradowie.  
Fotografia użyczona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

Nosi ono nazwę Zamczysko i ma ono kształt podkowy zwróconej w stro-
nę wąwozu, którym płynie rzeczka. Poza głównym grodem istniały podgrodzia 
zwane: Barzyńskie, Mieścisko i Waliki – zajmujące razem z grodem obszar 24 ha.

Grodzisko obronne wczesnośredniowieczne jest największym tego typu 
obiektem w Polsce, zasiedlonym w czasie od VIII do początku XI wieku. Wła-
ściwy gród, pełniący funkcję administracyjną w tym czasie miał powierzchnię 
1,5 hektara i był otoczony złożonym systemem wałów obronnych, których 
wysokość od strony fosy dochodziła do 12 m. Z trzech stron otaczały go roz-
ległe podgrodzia o łącznej powierzchni około 40 hektarów. Kres jego użytko-
wania wyznaczają zbadane warstwy pożarowe z początków XI wieku. Badania 
archeologiczne prowadzone wewnątrz grodu i na podgrodziach ujawniły śla-
dy licznych chat budowanych techniką zrębową, budynków gospodarczych, 
jam zasobowych, pieców i palenisk100.

Przeprowadzone badania archeologiczne skłaniają badaczy do postawienia 
tezy, iż to właśnie Stradów był grodem stołecznym Wiślan, którzy nie stawili opo-
ru wojskom Polan, którzy zdecydowali się podbić Małopolskę, ale przyjmuje się, 
że głównym grodem Państwa Wiślan był Kraków, na co wskazuje archeologiczne 
rozpoznanie wzgórza wawelskiego i późniejsze znaczenie tego ośrodka101.

tiven von Bearbeitung und Auswertung. [w:j Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa -Mehrjährige 
Grabungen und ihre Auswertung. Symposion Mikulčice, 5–9 September 1994, wyd. Č. Stana i L. Poláček, Brno 
1996, s. 69–83; A. Tyniec-Kępińska, Nowe spojrzenie na fortyfikacje grodu właściwego w Stradowie, woj. Kielce, 
„Sprawozdania Archeologiczne”, t. XLVIII, 1996, s. 33.
100 Cytat z  rozdziału „Kielecczyzna archeologiczną Mekką” autorstwa Ewy i  Szymona Orzechowskich 
w książce „Mała Ojczyzna- Świętokrzyskie, dziedzictwo kulturowe”, Zakład Wydawniczy SPS, Kielce 2002 r.
101 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Ziem Wiślickiej, Wrocław 1965, s. 257–268.
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Gród w Stradowie, widok od strony zachodniej.  
Fotografia użyczona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

Plan grodziska w Stradowie. Materiał udostępniony przez  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

Obszar zamieszkany przez Wiślan położony był w dorzeczu górnej Wisły, 
a jego granice oparte były na północnym wschodzie o Puszczę Szydłowską, na 
zachodzie sięgając źródeł rzeki Pilicy, a na południu o Góry Karpaty. Niestety, 
bardzo niewiele wiadomo nam o dziejach tego plemienia do drugiej połowy IX w.  
Dopiero słynny Żywot świętego Metodego zawiera pierwsze wzmianki na jego te-
mat. Wedle tego przekazu książę władający tym terytorium „silny wielce”, który 
czynił wiele szkody chrześcijanom mieszkającym na południu od jego granic. 
Metody posławszy zaś do niego [kazał mu] powiedzieć Dobrze będzie dla ciebie, 
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synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony 
w niewoli na ziemi cudzej i będziesz mnie wspominał. Tak też się stało…102

Przyjmuje się, że dokonano wówczas chrystianizacji Ponidzia, nieco przed 
oficjalnym przyjęciem przez Mieszka nowej wiary w roku 966. Śladem i do-
wodem tego wydarzenia może być tzw. „misa chrzcielna” odnaleziona podczas 
prac archeologicznych pod fundamentami kościoła pw. św. Mikołaja w Wiślicy.

Na podstawie Żywotu świętego Metodego wnioskuje się, że w latach 873-885 
Państwo Wiślan zostało podbite przez władcę Państwa Wielkomorawskiego, 
Świętopełka Wielkiego103.  Tak krótka i jedyna wzmianka dotycząca terytorium 
Małopolski, stała się zarzewiem wielu hipotez, którymi badacze próbują wyja-
śnić zarówno początki państwa polskiego, jaki i chrystianizacji wszystkich jego 
plemion. Podkreślić należy, że dotychczas nie ma dowodów na to, że Państwo 
Wiślan zostało przyłączone do Państwa Wielkomorawskiego, a jedynie okres 
trwający do początku X w. to czas pewnej zależności Państwa Wiślan lub tylko 
okres wpływów o wiele bardziej rozwiniętej kultury wielkomorawskiej104.

Po śmierci Świętopełka Wielkiego, władcy Państwa Wielkomorawskiego, 
w roku 894, tron objął jego syn Mojmir II. Okres jego władania wypełniły 
usilne starania o utrzymanie państwowości, które przekreślone zostały przez 
najazdy Madziarów (904–907). Dopiero w roku 955 w bitwie nad rzeką Lech 
zatrzymał Węgrów król niemiecki Otton I. Niewykluczone, że w związku wła-
śnie z tym doniosłym dla środkowej Europy wydarzeniem Państwo Wiślan 
zostało przyłączone przez księcia czeskiego Bolesława I Okrutnego. 

Władca ten był dziadkiem Bolesława Chrobrego, który miał otrzymać wła-
dzę nad terytorium Wiślan z jego nadania. Po śmierci swojego ojca, Mieszka I 
w 992 roku, w drodze do tronu pokonał swoich braci. W ten sposób Małopol-
ska na trwałe złączyła się z terytorium państwa Piastowego.

Przebieg wydarzeń mógł wyglądać również inaczej, i  terytoria Wiślan 
przyłączono jeszcze za życia księcia Mieszka I, ale we współpracy z  synem 
i miejscową, małopolską arystokracją. Według Stanisława Smolki, Mieszko I 
lub Chrobry podporządkowali sobie szczepy i plemiona należące do Państwa 
Wiślan, a starszyzna plemienna podbitych czy też przyłączonych na drodze 
politycznej grup nie została przez nich zniszczona, ale stała się zaczątkiem 
miejscowych rodów rycerskich. Dynastowie ci utrzymali część swojej władzy 
i terytorium plemiennego, która stanowiła gniazdo dziedzicznych posiadło-
ści rodu (m.in. Gryfów czy Janinów)105.

W końcu X stulecia książę Bolesław Chrobry połączył Małopolskę z pań-
stwem piastowskim, co potwierdza przekaz Thietmara z 999 r. dotyczący fun-
102 Zob. H. Łowmiański, Początki Polski, t. 3, Warszawa 1967; W. Chrzanowski, Kronika Słowian, t. 1, Rze-
sza Wielkomorawska i kraj Wiślan, Kraków 2008.
103 H. Łowmiański, Początki Polski…,  t. 3, s. 118.
104 K. Wachowski, Śląsk w dobie przedpiastowskiej, Wrocław 1997, s.68–69.
105  S. Smołka, Mieszko Stary i jego wiek , Warszawa 1959, s.587, 618, 619.
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dacji arcybiskupstwa gnieźnieńskiego106. Co za tym idzie, między 990 a 1000 r. 
dawne grody Państwa Wiślan zostały przejęte przez Bolesława Chrobrego, 
ale tylko gród w Stradowie nie został zniszczony czy opuszczony, jak dawne 
grody plemienne. Obok Krakowa i Sandomierza stał się jednym z najważniej-
szych ośrodków administracyjnych w ówczesnej Małej Polsce107.

W okresie od około 1000 r. wzrastała rola polityczna i kulturalna Krako-
wa, gdzie znajdowała się siedziba biskupstwa. Za panowania Kazimierza I   
Odnowiciela miasto stało się główną siedzibą książęcą. Ziemie południowej 
Polski podzielone były na prowincje: wrocławską, krakowską i  sandomier-
ską108. W czasie panowania pierwszych Piastów (XI–XIII w.) administracja 
państwowa była dwustopniowa – złożona z prowincji z grodami stołecznymi. 
W kronice Galla Anonima określone zostały jako sedes regni princypales, pro-
wincje natomiast dzieliły się na okręgi grodowe zwane kasztelaniami109. 

Od przełomu XII i XIII wieku została zapoczątkowana zamiana dawnego 
systemu grodów kasztelańskich na nowy, oparty na zachodnioeuropejskich 
wzorcach. Na terenie prowincji krakowskiej znajdowały się grody kasztelań-
skie w Czechowie, Małogoszczu, Połańcu i Wiślicy. Pierwsza informacja do-
tycząca kasztelanii wiślickiej pochodzi z 1135 r., kiedy w tragiczny sposób 
zakończył się pierwszy etap funkcjonowania grodu wiślickiego, który został 
zniszczony przez Rusinów i Połowców110.

Wokół grodów kasztelańskich funkcjonowały osady służebne i jenieckie na-
leżące do księcia. System osad służebników obsługujących w naturze potrzeby 
księcia powstał w X wieku, ale od końca następnego stulecia zaczął ulegać rozpa-
dowi, z powodu upowszechnienia się pieniądza w wymianie handlowej i opłaca-
niu obowiązkowych świadczeń ludności. Co bardzo charakterystyczne, w okoli-
cy Wiślicy nie występują charakterystyczne nazwy takich osad, z czego wynika, 
że teren ten nie był wówczas we władaniu ówczesnej elity politycznej regionu111.

Na obszarze ziemi wiślickiej było 17 osad służebnych, położonych w doli-
nie Nidy i 7 wsi kasztelańskich: Bosowice, Charbinowice, Gorysławice, Opa-
towiec, Piotrkowice, Urzuty i Winiary. Na podstawie dokumentu książęcego 
z 1252 r. wystawionego dla klasztoru buskiego, w którym książę uwalnia wsie 
106 G. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, Poznań 1988; Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. 
Wojciechowska, Wrocław 2006, s. 155.
107 H. Łowmiański, Początki Polski: z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e. T. V: Okres lechicki (ciąg dalszy). 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
108 T. Lalik, Sandomierskie we wcześniejszym średniowieczu. Prowincja, księstwo, województwo, [w:] Stu-
dia sandomierskie, red. T. Wąsowicz, J. Pazdur, Sandomierz 1967, s. 45–47; K. Modzelewski, Organiza-
cja gospodarcza państwa piastowskiego X–XIII wiek, Wrocław–Kraków–Warszawa–Gdańsk 1975, s. 106; 
J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. –1370), [w:] Wielka historia Polski, red. S. Grodziski,  
M. Zgórniak, Kraków 1999, s. 110–112, 214–215.
109 Z. Wojciechowski, Ze studiów nad organizacją Państwa Polskiego za Piastów, Lwów 1924, s. 62.
110 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław–Warszaw–
Kraków 1965, s. 69–74, 138-41, 172–176.
111 K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław–Kraków 1958, s. 52–56.
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należące do klasztoru w Busku od sądownictwa kasztelana wiślickiego, należy 
do tej listy dodać jeszcze cztery wsie: Broninę, Busko, Sławoszów i Tuczępy112.

Na terenie kasztelanii wiślickiej znane są osady hodowlane: kobylników 
(wsie Kobylniki w gminie Wiślica, 
powiat buski, oraz w gminie Skalb-
mierz, powiat kazimierski), skotni-
ków – hodowcy wołów (Skotniki 
Małe, Skotniki Duże, wsie w gminie 
Busko-Zdrój), owczarzy (Owcza-
ry, gmina Busko Zdrój), świniarzy 
(Świniary, gmina Solec-Zdrój), 
łagiewników, czyli producentów 
napojów np. piwa (dwie osady – 
w gminie Busko-Zdrój oraz w gmi-
nie Chmielnik, powiat kielecki)113, 
żyrdników (Żerniki gmina Busko 
Zdrój), szczytników (dziś: Skotni-
ki, gmina Busko-Zdrój). Ponadto 
stwierdzamy istnienie czterech 
osad jenieckich: Morawiany (gmina Bejsce, powiat kazimierski), Pieczonogi 
(gmina Oleśnica, powiat staszowski), Pieczyniegi (gmina pow. Miechów) oraz 
Prusy (gmina Stopnica, powiat buski).

Według Elżbiety Dąbrowskiej gospodarka prowadzona na terenie ziemi wi-
ślickiej w okresie wczesnośredniowiecznym reprezentowała znaczny potencjał, 
który oparty był na gospodarce ekstensywnej – hodowli, oraz rozwiniętemu rol-
nictwu i rzemiosłu. Tutaj też przebiegały dwa szlaki handlowe ruski i węgierski114.

W 1139 r. Bolesław Krzywousty testamentem ustalił i wprowadził nowy 
podział terytorialny Polski i zasady następstwa tronu między swoich synów 
(ale Kazimierz II zwany później Sprawiedliwym, nie otrzymał pierwotnie 
własnej dziedziny). Henryk Sandomierski otrzymał ziemię sandomierską ze 
stolicą w Sandomierzu po rzekę Bug. 

Według R. Grodeckiego, po bezpotomnej śmierci Henryka Sandomierskie-
go (1166 r.), Kazimierz Sprawiedliwy otrzymał całość jego dzielnicy, jednak po-
stawa Bolesława Kędzierzawego i Mieszka Starego doprowadziły do jej rozbio-
ru na trzy części, z czego jedynie Księstwo Wiślickie przypadło Kazimierzowi 
i zachowało swoją odrębność w latach 1166–1173. Pod panowaniem jego i jego 
małżonki, Heleny z nojemskiej (córki księcia Konrada II z dynastii Przemyśli-
dów), Księstwo Wiślickie zostało doprowadzone do znacznego rozkwitu115. 
112 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem…, s. 97.
113 K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław–Kraków 1958, s. 52-56.
114 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem…, s. 176.
115 / R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1, Kraków 1995, s. 177.

Osady służebne w kasztelanii wiślickiej, za: T. Lalik,
Kształtowanie się miast za pierwszych Piastow, [w:]
Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, t. 2:

Społeczeństwo i kultura, red. K. Tymieniecki, Poznań
1962, s. 109.
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W tym czasie ziemia krakowska weszła w skład dzielnicy senioralnej. W roku 1173 
dzielnica ta należała do aktualnego seniora, Mieszka III Starego, ale wkrótce, w wy-
niku przeprowadzonego w  latach 1177-1191 buntu przeciw niemu, ziemią kra-
kowską zawładnął Kazimierz II Sprawiedliwy, książę zwierzchni Polski. 

Po dokonanym podziale w 1146 dzielnicy senioralnej, ziemia wiślicka 
na stałe została włączona do księstwa sandomierskiego, by potem stanowić 
powiat wiślicki województwa sandomierskiego. Jeszcze w latach 1230–1231 
występował efemeryczny urząd wojewody wiślickiego, a także potem w hie-
rarchii urzędniczej województwa sandomierskiego kasztelan wiślicki jest wy-
mieniany przed sandomierskim116. 

Jako stolica odrębnej dzielnicy Sandomierz występuje w źródłach z końca 
XI wieku, w okresie podziałów przeprowadzonych jeszcze za życia księcia Wła-
dysława Hermana. Nie posiadamy jednak ściślejszych informacji o obszarze, 
jaki ta dzielnica w tym czasie obejmowała. Na podstawie wzmianek w Kronice 
Galla Anonima można przypuszczać, iż obejmowała ona cały obszar dzielnicy 
sandomierskiej w XII w., zatem z Lublinem, ale bez Wiślicy, nie dochodząc do 
rzeki Pilicy przebiegała wzdłuż rzeki Radomki, przekraczała górny bieg rzeki 
Kamiennej i dochodziła do zbiegu rzeki Białej i Czarnej Nidy. Jednocześnie gra-
nica ta pokrywała się z ówczesnym podziałem kościelnym, oddzielając diece-
zję krakowską od gnieźnieńskiej. Nie jest wykluczone, że pochodziła z czasów 
dawniejszych, co najmniej z wieku X, stanowiąc ślad wcześniejszej organizacji 
terytorialnej. Na tak zakreślonym obszarze grody skupione były wzdłuż strate-
gicznej linii Wisły: Sandomierz, Zawichost, Sieciechów. 

Granicząca z  dzielnicą sandomierską prowincja krakowska przed 1138 r.  
sięgała dalej na wschód niż to miało miejsce w XIII w. Znajdująca się tam kasz-
telania połaniecka, została podzielona. E. Dąbrowska przytacza opinię S. Ar-
nolda, który opierając się na przynależności parafii połanieckiej do prepozytury 
wiślickiej uważa, że przynależała zawsze do ziemi wiślickiej117. Uznaje się, że 
kasztelania ta powstała stosunkowo późno, w okresie rozbicia dzielnicowego, 
w związku ze zmianami granic ziem sandomierskiej i wiślickiej – pierwszy kasz-
telan połaniecki, Mirosław, pojawia się w źródłach w 1227 roku118.

Po klęsce suchodolskiej w 1244 r. teren kasztelanii został podzielony – część 
zachodnia przylgnęła do kasztelanii wiślickiej, a część wschodnia z grodem po-
łanieckim weszła w skład ziemi sandomierskiej. Stan taki utrzymał się do upad-
ku Rzeczypospolitej w końcu XVIII w. Od tego czasu ważna osada Stopnica 
wykazywana była po „wiślickiej” stronie, a Połaniec – po „sandomierskiej”119.
116 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem…, s. 138–139; 172–176; Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. 
Spisy, oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora. A. Sochacka, P. K. Wojciechowski, B. Wyrozumska,  
pod red. A. Gąsiorowskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 252.
117 S. Arnold, Terytoria plemienne…, s. 86–87; E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem…, s. 144.  
118 Urzędnicy małopolscy XII–XIV w. …, s. 158.
119 Miasto i gmina Stopnica. Dzieje i zabytki, pod red. D. Kaliny, Kielce-Stopnica 2015; D. Kalina, Zamek 
w Stopnicy. Wstęp do problematyki badawczej, Kielce–Stopnica 2014. 
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Świadczy to o ówczesnej przynależności kasztelani wiślickiej do prowin-
cji krakowskiej, podobnie jak i innych grodów położonych w dolinie rzeki 
Nidy. Jej terytorium pozostawało w zasięgu oddziaływania Krakowa, znacz-
nie większego od Sandomierza, ważnego politycznie grodu120.

Gród Małogoszcz wyznaczał północno – zachodnią granice oddziaływa-
nia Wiślicy. Kasztelania małogoska sąsiadowała z Księstwem Wiślickim, kasz-
telanią czechowską, wspomnianą po raz pierwszy w 1228 r.121, która zamykała 
jakby dolinę Nidy, która była w drugiej połowie XII wieku osią osadnictwa, 
by później stać się jej sztuczną granicą. Drogi wychodzące z Małogoszcza kie-
rowały się ku Sandomierzowi i do centrów dóbr kościelnych: Kielc, Tarczka, 
Łagowa, Świętego Krzyża. Na przeprawach w Pińczowie, Umianowicach, 
Wiślicy, Chrobrzu, Imielnie stały grody. Sieć drożna, jakkolwiek o charakte-
rze prowincjonalnym, z czasem nabierała znaczenia strategicznego, jako al-
ternatywa do dróg pierwszej kategorii, była również świadectwem polityki 
gospodarczej. Świadczą o tym najstarsze targi i komory celne: w Jędrzejowie 
1166 r., w Czechowie 1213 r., w Małogoszczu 1136 r., w Wawrzeńczycach 
1206 r., w Krzyżanowicach 1247 r., jak również lokalne targowiska. Do naj-
starszych dróg należała z pewnością droga Kraków–Kije czy Kraków–Mało-
goszcz wiodąca przez Jędrzejów122.

Posiadanie Małogoszcza umożliwiało sprawowane kontroli w Małopolsce 
książętom sieradzko-łęczyckim, zaś książętom krakowskim i sandomierskim 
zapewniało możliwość szachowania sił wielkopolskich. Stąd region ten obfi-
tował w historii w wiele doniosłych starć bitewnych. Gród należał pierwotnie 
do prowincji, której wschodnia granica i południowa pokrywała się z zasię-
giem archidiecezji gnieźnieńskiej, natomiast Kielce podlegały władzy kasz-
telana czechowskiego, należąc do ziemi wiślickiej, prowincji sandomierskiej, 
zaś w podziale kościelnym podlegając biskupstwu krakowskiemu123. Z anali-
zy dokumentu z 1136 r. wynika że wraz z Łęczycą, Sieradzem, Wolborzem, 
Skrzynnem, Spicymierzem i  Rozprzą znajdował się w  obszarze tzw. połu-
dniowo-wschodnich grodów prowincji łęczyckiej. Stąd wniosek, iż granice 
kościelne były starsze od granic administracji państwowej, te bowiem ulegały 
częstym zmianom w związku z reorganizacja wewnętrzną kraju124. Po śmierci 
Bolesława Krzywoustego w 1138 r. Małogoszcz wraz z Łęczycą i Pajęcznem 
wszedł w skład oprawy wdowiej księżnej Salomei, a po jej śmierci w 1146 r. 
kasztelania małogoska dostała się pod wpływy Sandomierza,  o czym świad-
czy dokument z 1155 r. Henryka Sandomierskiego nadający prawo łowienia 

120 T. Lalik, Sandomierskie we wcześniejszym średniowieczu…, s. 53.
121 KDMłp. T. 3, nr 395.
122 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem…, s. 105.
123 KDKK, t. I, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1884, nr 60.
124 J. Kamińska, Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, s. 102–114.
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bobrów w rejonie Małogoszcza i Kij zakonnikom z Zagości125. Jednak w la-
tach 1167–1173 był obok Czechowa, Połańca i  Wiślicy jednym z  czterech 
grodów Księstwa Wiślickiego, którym władał Kazimierz Sprawiedliwy126.

W dobie walk książąt dzielnicowych w latach 1230–1244 gród małogoski 
nabrał szczególnego znaczenia strategicznego – stąd Konrad Mazowiecki mógł 
kontrolować poczynania Henryka Brodatego i Bolesława Wstydliwego, podob-
nie jak i zdobyte wcześniej Kielce127. Po klęsce suchodolskiej (1243) kasztelania 
ta weszła w skład ziemi sandomierskiej i pozostała w jej obrębie do upadku Rze-
czypospolitej. W nieodległej przyszłości nabierze jeszcze większego znaczenia. 

Drugą ważną kasztelanią był Czechów. Gród leżący na granicy dwóch 
ziem (sandomierskiej i wiślickiej), chronił od strony północnej i wschodniej 
jej granice, a przepływające przez jej teren rzeki Czarna i Wschodnia, i towa-
rzyszący im szeroki pas lasu były naturalną granicą pomiędzy nimi128. Z dru-
giej połowy XII stulecia mamy wiadomości o siedzibie politycznej i admini-
stracyjnej, znajdującej się we wsi Czechów. Jest to stanowisko archeologiczne 
„Stawy”, gdzie stwierdzono istnienie grodziska „wiślańskiego” zlokalizowa-
nego na wyspie w odgałęzieniach rzeki Nidy. Natomiast w pobliskiej wsi Kije 
pozostał kościół, w którym funkcjonowały we wczesnym średniowieczu dwie 
prebendy. Prawo patronatu nad jedną z nich posiadał komes Żyra (Sire), wo-
jewoda mazowiecki, występujący w latach 1161–1187 kolejno u boku książąt: 
Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego i Kazimierza Sprawiedliwego.

Po jego śmierci Gedeon, biskup krakowski został spadkobiercą, w  tym 
również miał prawo do pierwszej prebendy. Prawo do drugiej prebendy 
w Kijach należało do komesa Wojsława, dziedzica wsi Kije. Gdy biskup kra-
kowski Wincenty Kadłubek bez jego wiedzy przeniósł ją do kolegiaty NMP  
w Kielcach, wielmoża ów sądownie upomniał się o swoje prawa. W roku 1213 
doszło do ugody pomiędzy biskupem, a Wojsławem, w wyniku której preben-
da pozostała przy kieleckim kościele, natomiast Wojsław otrzymał prawo fun-
dowania przy kościele w Kijach altari (ołtarza). Wszelkie stosunki panujące 
w tej części Małopolski zmiótł drugi najazd Mongołów z zimy 1259-1260 r., 
którego wojska spaliły okoliczne ośrodki władzy jak Czechów, Kielce, Mało-
goszcz i wyludniły przestrzeń między nimi. Zniszczenia zostały wkrótce usu-
nięte, skoro w roku 1326 wieś Kije figuruje w źródłach jako siedziba dekana-
tu, którego terytorium rozciągało się od Czarnej Nidy na północy, po Wiślicę 
na południu. Gród Czechów, wspomniany w 1228 r. (a sama osada w 1166 r. 

125 KDPol. T. 2, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1858, nr 4.
126 R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1, Kraków 1995, s. 157.
127 M. Łodyński, Stosunki w sandomierskiem w latach 1234-1239 „Kwartalnik Historyczny”, R., XXV, z. 1, s. 321.
128 T. Lalik, Sandomierskie we wcześniejszym średniowieczu. Prowincja, księstwo, województwo, [w:] Studia 
sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego, red. T. Wąsowicz, J. Paz-
dur, Sandomierz 1967, s. 45–47; K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII 
wiek, Wrocław 1975, s. 106; J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. –1370), Kraków 1999, Wiel-
ka historia Polski, t. 2, s. 110–112, 214–215.
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i  1233 r.), został zniszczony przez Tatarów w  1241 r. podobnie jak Kielce 
i  Małogoszcz. Pragnąc podnieść gospodarkę na terenie własnego księstwa, 
książę sandomierski Bolesław Wstydliwy wydał przywilej dla klasztorów cy-
sterskich będących na jego terytorium na poszukiwanie złóż minerałów129. 
Nadania ziemi lub dziesięcin na rzecz Kościoła z terenów pogranicznych ra-
zem stanowiły podstawę systemu stabilizacji politycznej oraz obronny pogra-
nicza ziem krakowskiej i sandomierskiej130. 

Polityka książąt sandomierskich polegała na popieraniu osadnictwa ry-
cerskiego na obszarach przygranicznych131 celem rozwoju gospodarczego 
i ochrony granic. W tym czasie na Ponidziu doszło do intensyfikacji osadnic-
twa rycerskiego – w rejonie Mokrska osiedli Jelitowie-Nagocice (niewyklu-
czone że wymieniony w 1244 r. Florian pochodził z Mokrska), a jego dobra 
ciągnęły się od Węgleszyna nad Białą Nidą do Korytnicy nad Nidą132. Możny 
ród Różyców rozsiadł się wokół Imielna, którego znaczenie podkreślał ważny 
ośrodek kościelny133. Powały były właścicielami Kij z równie ważnym ośrod-
kiem kościelnym, w 2 poł. XII wieku posiadali Kije, Czechów, Samostrzałów, 
Rembieszyce, Gołuchów, Skowronno, Podłęże. Z kolei Gryfici-Świebodzice 
osadzeni zostali w dorzeczu Mierzawy (jeszcze przez Konrada Mazowiec-
kiego) i  środkowej Nidy z  pierwotnym gniazdem rodowym w  Brzeźnicy  
(1109-1118) – w 1153 r. posiadali 8 wsi w otoczeniu Jędrzejowa. Na zachód 
od Jędrzejowa Henryk Brodaty osadził rycerstwo z terenu Śląska134.

Kasztelania wiślicka według Dobrowskiej obejmowała rejon który  
…zamyka się w granicach odpowiadających zasięgowi późniejszej kasztelanii 
wiślickiej, ustalonych przez Z. Wojciechowskiego, S. Arnolda i Z. Budkową. 
Główny jej trzon stanowi dorzecze dolnej Nidy. Na zachodzie sięgała ona aż 
po linię Nidzicy, obejmując, być może, i Skalbmierz. W okolicach Sancygniowa 
granica kasztelanii wiślickiej skręca gwałtownie na północny wschód i omijając 
kompleks dóbr jędrzejowskich dochodzi do Nidy na wysokości Pińczowa. Pół-
nocny zasięg kasztelani jest bardzo trudny do odtworzenia. Niewątpliwie w ob-
rębie jej znajdowało się Busko, Kije zaś należy zaliczyć do kasztelanii czechow-
skiej. Sporna jest przynależność Zagości. Wobec występowania w sąsiedztwie 
wiślickich osad służebnych, należałoby włączyć Zagość do kasztelanii wiślickiej. 
129 Przywilej ten z 1249 r. zobowiązujący cystersów wąchockich do poszukiwań i eksploatacji soli, złota, 
srebra, ołowiu, miedzi i cyny – spowodował, że stali się oni służbą geologiczno-górniczo-hutniczą; anga-
żował ich także do poszukiwania, wydobycia oraz topienia kruszców metali nieżelaznych w tym ołowiu 
miedzi w okolicy Chęcin. Wydaje się, że z przywileju skorzystano. Dawał on wolności te na terenie księstw 
krakowskiego i sandomierskiego, 3 część soli, złota i srebra 5 – tej, ołowiu i miedzi, cyny 3-ciej temuż klasz-
torowi, Z. Wójcik, Górnictwo i hutnictwo w dobrach cysterskich, w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, 
s. 69; Codex diplomaticus Poloniae, wyd. L. Rzyszczewski i A. Muczkowski, Varsoviae 1847, s. 54–56.
130 D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe gminy Chmielnik…, s. 52.
131 W. Semkowicz, Włodycy polscy, „Kwartalnik historyczny”, R. XXII, s. 50–52.
132 K. Potkański, Dzieła wszystkie…, s. 219–220.
133 KDMog. nr 11
134 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem…, s. 81.
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Wschodnią jej granicę wyznacza dolina czarnej. (...). Nie jest natomiast znany 
południowy zasięg kasztelanii135.

Wraz z odbudową Państwa Polskiego w 1320 r. pojawiała się konieczność 
dokonania nowego podziału administracyjnego państwa. Na terenie tzw. ziemi 
wiślickiej, na której funkcjonowała kasztelania wiślicka, przed połową XIV w. 

pojawił się powiat szydłowsko-stopnic-
ki. Niewykluczone, że już król Kazimierz 
Wielki zamierzał utworzyć w  Szydłowie 
ważny ośrodek administracyjny i politycz-
ny, z czym związana była budowa zamku, 
murów miejskich, kościoła parafialnego 
oraz szpital ubogich136. Królewskie dobra 
szydłowskie przed 1390 r. należały do wiel-
korządców krakowsko – sandomierskich, 
a wkrótce wydzielone zostały w osobny ze-
spół majątkowy. Pierwsza wzmianka o sta-
roście szydłowskim pochodzi z 1395 r., ale 
istnieje hipoteza, że w  latach 1394–1395 
na szydłowskim zamku przetrzymywany 
był w honorowej niewoli przez króla Wła-
dysława Jagiełłę książę Świdrygiełło, a zam-
kiem i  dobrami z  nim związanymi zarzą-
dzał podskarbi Hinczka z  Rogowa, jeden 
z pierwszych starostów szydłowskich137. 

System grodów kasztelańskich został wyparty przez powiaty, przy pozosta-
wieniu tytularnego urzędu kasztelana. Początkowo województwo sandomierskie 
dzieliło się na dziesięć powiatów sądowych, a  mianowicie: chęciński, opatowski, 
pilzneński, radomski, sandomierski, stężycki, szydłowsko-stopnicki, tarnowski i wi-
ślicki. Reformy organizacji sądowych w  latach 1465–1478 zmniejszyły ilość jed-
nostek tych do siedmiu, opatowski włączając do sandomierskiego, likwidując szy-
dłowski podzielono jego terytorium pomiędzy wiślicki i sandomierski, a tarnowski 
został włączony do pilzneńskiego. Teren powiatu stężyckiego od schyłku XVII wie-
ku nazywany był ziemią stężycką, w średniowieczu należał do ziemi radomskiej138.
135 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem…, s. 47. 
136 L. Kajzer, Zamek w Szydłowie w świetle badań terenowych 1999 roku. Komunikat, [w:] Przemiany architek-
tura rezydencjonalnej w XV-XVIII w. na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wybrane przykłady, 
Materiały z sesji naukowej – Kielce 18 września 1997, red. J. L. Adamczyk, Kielce 1999, s. 155–157.
137 F. Sikora, Starostwo szydłowskie z jurysdykcją grodzką w latach 1394–1438, [w:] Przeszłość z perspektywy 
źródeł materialnych i pisanych, „Archeologica Historica Polona”, t. 15/2, Kraków 2005, s. 140.
138 W. Pałucki, Kasztelania czechowska, Warszawa 1964, s. 91-98; tenże, Podziały administracyjne…,  
s. 46–47; Z. Kaczmarczyk, Monarchia Kazimierza Wielkiego, t. 1, Organizacja państwa, Poznań 1939, s. 193–295;  
S. Arnold, Podziały administracyjne województwa sandomierskiego do końca w. XVIII, [w:] Pamiętnik Święto-
krzyski 1930, Kielce 1931, s. 60–63; T. Koba-Ryszewska, Przeszłość administracyjna ziem województwa kie-
leckiego, [w:] Z dziejów Ziemi Kieleckiej 1918–1944, Warszawa 1970; A. Tetrycz, Geneza województwa sando-
mierskiego. Stan badań, [w:] Pamiętnik Sandomierski, t. 3, Sandomierz 1997, s . 115–130.

Granice podziałów administracyjnych wojewódz-
twa sandomierskiego do końca XVIII w. za: S. 

Arnold, Podziały administracyjne..., s. 57, ryc. 20.
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Ziemia sandomierska X-XIV wiek, za: J. Z. Pająk, Historia podziałów administracyjnych,  
[w:] Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, red. G. Okła, Kielce 2002, s. 20.

Powiat wiślicki zajmował 2429 km2 (dla przykładu chęciński – 2977 km2), 
istniało w nim 430 wsi i 275 części wsi (w chęcińskim odpowiednio: 230 i 33), 
co daje średnią na 100 km2 – 18,7% (w chęcińskim 7,9%)139. Pierwszą sie-
dzibą powiatu wiślickiego był zamek wiślicki, ale niestety jak dotąd, nie zna-
my jego pewnej lokalizacji. W opisie Jana Długosza rezydencja królów pol-
skich znajdowała się w najwyższym miejscu na terenie miasta, na tzw. Regii. 
W XIV wieku Kazimierz Wielki dokonał znacznych zmian na terenie miasta, 
a przede wszystkim otoczył je murami obronnymi. Pierwsza wzmianka doty-
cząca rezydencji królewskiej w Wiślicy pochodzi z 1388 r. Na jej podstawie 
możemy jedynie wnioskować, że siedziba była w części wybudowana z drew-
na i że założenie to obejmowało jeden duży dom drewniany, choć podczas 
badań archeologicznych z 1967 r. stwierdzono obecność gruzu kamiennego 
i cegły gotyckiej140.
139  Z. Trawicka, Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572–1696, Kielce 1983, s. 8–9.
140 W. Gliński, Zespół paliatalny w Wiślicy w świetle badań archeologicznych, [w:] Osadnictwo i ar chitektura 
ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, red. A. Buko, Z. Świechowski, Warsza wa 2000, s. 257–268;  
D. Kalina, Busko i jego Zdrój…, s. 100.  
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Królowi Władysławowi Jagielle przypisać należy przesunięcie ośrodka są-
dowego z Wiślicy do Nowego Korczyna. Realizował on zamysł Kazimierza 
Wielkiego, który zaczął budowę murowanego zamku obronnego na terenie 
Nowego Miasta Korczyn. Został on wybudowany na prawym brzegu Nidy, 
obok istniejącej od poł. XIII wieku osady miejskiej. Zamkowy teren nosi dziś 
nazwę „Zawodzia” i położony jest na terenie wsi Podzamcze141. Od począt-
ków XV w. stał się stałym miejscem zjazdów generalnych, gdzie władca odby-
wał regularne sądy in curia dla powiatów pilzneńskiego i wiślickiego oraz zie-
mi lubelskiej. W latach 1403–1408 dokonano nowych inwestycji, w związku 
z planami przeniesienia do Nowego Korczyna z Wawelu skarbca królewskie-
go oraz nadania rezydencji królewskiej bardziej reprezentacyjnego charakte-
ru. Od 1405 r. miało miejsce wyłączenie z wielkorządów krakowskich dóbr 
Nowy Korczyn, który zaczął funkcjonować jako prokuratoria, czyli rzędztwo, 
a  w  późniejszych wiekach został przekształcony w  starostwo niegrodowe 
nowokorczyńskie. Od wieku XV Nowy Korczyn pełnił funkcję drugiego po 
Krakowie centrum politycznego Małopolski. Tu odbywały się zjazdy szlach-
ty, sejmiki generalne, tu król prowadził działalność dyplomatyczną, a w po-
szukiwaniu spokoju szukał relaksu w polowaniu na ptactwo wodne142.

Powiat wiślicki przetrwał do końca XVIII w., a potem powiat znalazł się 
w granicach monarchii austriackiej, w części noszącej nazwę Galicja Zachod-
nia. W tym czasie zarząd administracji terenowej umieszczony został najpierw 
w Krakowie, a następnie po 1803 r. we Lwowie. Terytorium to podzielono na 
cyrkuły – najpierw było ich dwanaście, a od 1804 r. sześć. Podstawową jed-
nostką administracyjną zostało dominium, obejmujące terytorium posiadane 
przez jednego właściciela ziemskiego.

W roku 1809 w wyniku wojen napoleońskich powiat znalazł się w granicach 
Księstwa Warszawskiego. Powstał wówczas wzorowany na francuskim nowy 
podział administracyjny: kraj podzielony został na departamenty, które z kolei 
dzieliły się na powiaty: krakowski, hebdowski, jędrzejowski, lelowski, pilicki, 
olkuski, krzeszowicki, miechowski, skalbmierski, stopnicki i szydłowski. 

W każdym departamencie władzę administracyjną sprawował prefekt, 
podlegali mu podprefekci, którzy władali powiatami. Na terenie byłych wo-
jewództw: krakowskiego i sandomierskiego utworzono w 1810 r. dwa depar-
tamenty: krakowski i radomski. Busko znalazło się w departamencie krakow-
skim i powiecie stopnickim. Zaprowadzony został podział administracyjny 
obowiązujący już na pozostałych ziemiach Księstwa Warszawskiego. 

141  D. Kalina, W. Gliński, Zamek w Nowym Mieście Korczynie, [w:] Późnośredniowieczne zamki…, s. 117–144; 
D. Kalina, Busko i jego Zdrój…, s. 104.
142 F. Sikora, Początki starostwa nowomiejskiego korczyńskiego, [w:] Społeczeństwo Polski średnio wiecznej, t. 6, 
red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 182–183.  
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Galicja Zachodnia wg Józefa Lichtensterna z 1806 r., T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795–1809 
Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976.

Rozporządzeniem namiestnika Królestwa Polskiego z 16 stycznia 1816 r. 
terytorium kraju podzielono na osiem województw, których granice w za-
sadzie pokrywały się z  granicami dawnych departamentów. Były one po-
dzielone na obwody, obejmujące dwa lub trzy powiaty. Stopnica znalazła się 
w województwie krakowskim, w skład którego wchodziły: miasto Miechów 
oraz cztery obwody: kielecki, obejmujący powiaty: kielecki i jędrzejowski; 
miechowski, obejmujący powiaty: miechowski, skalbmierski i  krakowski; 
olkuski, obejmujący powiaty: olkuski, pilicki i lelowski; stopnicki, obejmu-
jący powiaty: szydłowski i stopnicki143.

W roku 1837 dokonano nowego podziału – dawne województwa zamie-
niono na gubernie. W 1841 r. zrezygnowano z nazwy „gubernia krakowska”, 
którą zmieniono na „gubernię kielecką”; komisje wojewódzkie zamieniono 
na „rządy gubernialne”, a ich prezesów na gubernatorów cywilnych. Nieba-
wem, w roku 1842 wprowadzono kolejną reformę – dawne obwody zmie-
niono na powiaty z naczelnikiem powiatu na czele, a powiaty na okręgi. 
143 M. Kallas, Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975, s. 29–30.
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Z początkiem 1845 r. połączono gubernię sandomierską i kielecką, w ten 
sposób tworząc gubernię radomską z siedzibą w Radomiu.

Po 1866 r. władze carskie dokonały nowego podziału Królestwa Polskiego 
na dziewięć guberni: ponownie utworzono gubernię kielecką, która składała 
się z siedmiu powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, miechowskiego, olku-
skiego, pińczowskiego, stopnickiego i włoszczowskiego. W 1869 roku ukoń-
czono reformę gminną, odbierając na terenie tejże guberni kilkudziesięciu 
miastom prawa miejskie i nadając im status osad, którą między innymi było 
odtąd także miasto Wiślica144.

W następnych latach, aż do wybuchu I wojny światowej, w podziale admi-
nistracyjnym tego obszaru nie zaszły ważniejsze zmiany. Równocześnie z prze-
prowadzonym wówczas uwłaszczeniem chłopów wprowadzono także reformę 
gminną, która zlikwidowała istniejące dotychczas patrymonialne stosunki na 
wsi. Ustanowione zostały gminy, złożone z osad, gromad i kolonii, których 
członkami byli posiadacze ziemi lub nieruchomości. Na czele gminy stał wójt, 
chłopi posiadający ponad 1,5 morgi gruntu i ukończone 25 lat otrzymali prawo 
wyboru oraz uczestnictwa w zgromadzeniach gminnych. Chłopi posiadający 
powyżej trzech mórg mieli bierne prawo wyborcze. Z samorządu wiejskiego 
wykluczono ziemian, właścicieli folwarków oraz domowników dworów. 

W tym czasie tereny obecnej gminy Wiślica znalazły się w dwóch ówcze-
snych powiatach – pińczowskim i stopnickim. Wiślica i leżące po stronie za-
chodniej wsie podlegały gminie w Chotlu Czerwonym, zaś wsie leżące na 
wschód od Nidy gminie Korczyn (w tym już leżąca obok Wiślicy wieś Kucha-
ry) i Szczytniki. Stan taki trwał do czasów I wojny światowej (1914–1918)145.

W trakcie wojny rzeka Nida była przez ponad pół roku linią frontu au-
striacko-rosyjskiego. Teren przyfrontowy wiązał się z licznymi kontrybucja-
mi i zniszczeniami. Po zajęciu tych ziem przez Austro-Węgry wiosną 1915 r. 
siedzibę powiatu stopnickiego przeniesiono do Buska. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości utrzymano utworzone przez państwa walczące w cza-
sie wojny okręgi, które zmieniły nazwę na powiaty. Dekretem Naczelnika 
Państwa Polskiego, Józefa Piłsudskiego z 27 listopada 1918 r. powołano do 
życia rady gminne. Złożone były one z wójta i 12 członków wybranych przez 
zebrania gminne na kadencję trwającą trzy lata. Organem uchwałodawczym 
było zgromadzenie gminne, kolegialnym została rada gminy. Gminie prze-
wodniczył wójt wybierany przez zgromadzenie gminne.

Po uchwaleniu Konstytucji Marcowej (1921), Polska podzielona została 
na województwa, powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie.

144 J. Z. Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, [w:] Region świętokrzy-
ski. Mit czy rzeczywistość? red. J. Wijaczka, Kielce 2001, s. 57. D. Kalina, Busko i jego Zdrój…, s. 91–100.
145 J. Z. Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego…, s. 57. D. Kalina, Bu-
sko i jego Zdrój…, s. 91–100.
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Mapa powiatu buskiego w 1933 r., Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej 
Polskiej, za: Główny Urząd Statystyczny (Referat Kartograficzny); mapa schematyczna, 
pokazująca: „PODZIAŁ NA GMINY WEDŁUG STANU Z DNIA 1.IV.1933 ROKU”,  

www.mapywig.org, data pobrania 22 X 2014 r.

Ustawą z 22.03.1933 r. ustrój gmin wiejskich uległ zmianie. Organem stano-
wiącym i kontrolującym została rada gminy złożona z wójta, jako przewodniczą-
cego, podwójciego, ławników i radnych. Organem zarządzającym i wykonaw-
czym został zarząd gminy, w którego skład wchodził wójt, podwójci i ławnicy.

Po wybuchu II wojny światowej, 26 października 1939 r., okupacyjne 
władze niemieckie dokonały nowego podziału administracyjnego kraju. Po-
wstało w jego efekcie Generalne Gubernatorstwo. Dekretem PKWN z dnia 
21 sierpnia 1944 r. przywrócony został poprzedni porządek, czyli przywróco-
no nazwę powiatu stopnickiego z siedzibą w Busku, ale w związku z ogrom-
nymi zniszczeniami Stopnicy podczas walk w 1944 r., powiat stopnicki zo-
stał ostatecznie zlikwidowany, a na jego miejsce w 1948 r. powołano powiat 
buski. Mocą ustawy z dnia 20 marca 1950 r. zlikwidowano dotychczasowy 
samorząd terytorialny, a kompetencje dotychczasowej władzy przekazano 
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Powiaty pińczowski i stopnicki, Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Na podsta-
wie najnowszych źródeł opracowany, pod red. J. M. Bazewicza, Warszawa 1906.
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gminnym, miejskim i powiatowym Radom Narodowym oraz ich organom 
wykonawczym, prezydiom Gminnych Rad Narodowych, Miejskich Rad Na-
rodowych oraz Powiatowych Rad Narodowych. Wówczas (01.01.1951 r.) na 
arenie dziejowej pojawiła się gmina Wiślica w miejsce zlikwidowanej gminy 
Chotel Czerwony146. Dalsze zmiany zaszły w 1954 r., do gminy Wiślica przy-
łączono wsie należące do przedwojennych gmin wiejskich.

Część południowa obecnej gminy znajdowała się wówczas w granicach 
gminy Grotniki z siedzibą w Badrzychowicach oraz w gminie Czarkowy. We-
dług stanu z dnia 1 lipca 1952 r. gmina Grotniki składała się z 12 gromad: 
Badrzychowice, Górki, Grotniki Duże, Grotniki Małe, Kawęczyn, Ostrowce, 
Podraje-Podzamcze, Sępichów, Strożyska, Szczerbaków i Ucisków. Gmina 
Czarkowy z siedziba w Krzczonowie według stanu z dnia 1 lipca 1952 r. skła-
dała się z 17 gromad: Charzewice, Czarkowy, Dębiany, Kamienna, Kocina, 
Kolosy, Krzczonów, Mikołajów, Ostrów, Rzemienowice, Sokolina, Stropie-
szyn, Szczytniki, Trębaczów, Wawrowice, Zagajów i Zięblice. Zniesiona zo-
stała w 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. 

Część północna gminy Wiślica, przed 1954 r. znajdowała się w grani-
cach gminy Radzanów z siedzibą władz gminy Olganowie i gminie Zagość. 
Gmina Radzanów składała się z 11 gromad: Baranów, Bilczów, Dobrowoda, 
Gluzy Szlacheckie, Hołudza, Łatanice, Olganów, Piasek Wielki, Radzanów, 
Wolica i Zbludowice. 

Gmina Zagość w 1948 roku obejmowała gromady: Bogucice I, Bogucice II 
i Grochowiska, które przyłączono do gminy Pińczów, a w roku 1952 skła-
dała się z 10 gromad: Kowala, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice-Gacki, 
Krzyżanowice Średnie, Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Winia-
ry, Wola Zagójska i Zagość.

W latach 1954-1972 najmniejszą jednostką podziału terytorialnego Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej była gromada, która z gromadzkimi radami 
narodowymi funkcjonowała od reformy 1954 r. (aż do ich zniesienia z dniem 
01.01.1973 r.). Z terenu gminy Wiślica oddzielone zostało sołectwo Bilczów, 
przyłączone do gminy Busko-Zdrój w 1984 r.147

146 Dz.U. z 1950 r. Nr 41, poz. 367.
147 AP w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju. Akta dotycząca przejęcia sołectwa Bilczów  
z gminy Wiślicy, sygn. 35. 
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Granice sołectw gminy Wiślica

Obecnie w skład gminy wchodzi miasto Wiślica i sołectwa: Brzezie, Cho-
tel Czerwony, Gluzy, Gorysławice, Górki, Hołudza, Jurków, Kobylniki, Ko-
niecmosty, Kuchary, Łatanice, Ostrów, Sielec, Skorocice, Skotniki Dolne, 
Skotniki Górne, Szczerbaków, Szczytniki i Wawrowice.



79

Starostwa nowokorczyńskie, wiślickie i zagojskie

Starostwo grodowe nowokorczyńskie

W roku 1390 doszło do podziału wielkorządztwa krakowskiego na dwa 
odrębne: krakowskie i sandomierskie. Nowy Korczyn stał się siedzibą pod-
rzędztwa nowokorczyńskiego, podzielonego na klucz korczyński i wiślicki148. 
W roku 1405 miało miejsce kolejne ważne wydarzenie – wyłączenie z wielko-
rządów krakowskich Nowego Korczyna, który zaczął funkcjonować jako pro-
kuratoria, czyli rzędztwo149. Od około 1412 r. zaczął działać tutaj sąd grodzki. 
W roku 1416 Wyszotę alias Gronostaja, rządcę korczyńskiego, zaczęto tytuło-
wać tenutariuszem, a w dwa lata później, nazywano starostą. Nowy Korczyn 
stał się samodzielnym centrum gospodarczym, a w 1418 r. po raz pierwszy 
użyto określenia capitaneus Novae Civitatis150. 

148  J. Sikora, Początki starostwa nowomiejskiego korczyńskiego, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej,  
t. 6, Warszawa 1994, s. 182.
149  J. Sikora, Początki starostwa..., s. 185; Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły..., s. 296–391; 
 J. Karwasińska, Rachunki budowlane..., s. 448-76.
150  J. Sikora, Początki starostwa..., s. 183.
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Plan miasta miasta Nowy Korczyn: 1. zamek, 2. droga dojazdowa z mostem, 3. rynek lokacyj-
ny, 4. kościół parafialny, 5. klasztor franciszkanów (po lewej). Sytuacja rejonu zamku z zazna-

czeniem wykopów archeologicznych w Nowym Korczynie (po prawej).
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W roku 1422 król Władysław Jagiełło oprawił, między innymi na dobrach 
korczyńskich posag-wiano królowej Jadwigi (również na starostwie żarnowiec-
kim)151., a w 1461 r. Kazimierz Jagiellończyk królowej Elżbiecie152.

Od wieku XV pełnił rolę, drugiego po Kra-
kowie, centrum politycznego Małopolski. Tu 
odbywały się zjazdy szlachty, sejmiki general-
ne, tu król prowadził działalność dyploma-
tyczną, a  w  poszukiwaniu spokoju, tu szukał 
relaksu w polowaniach na ptactwo wodne, tu 
wreszcie, w bliskości stolicy zimowały konie ze 
stajni królewskiej w liczbie ponad 100. W roku 
1473 miał miejsce pożar miasta, dlatego zapla-
nowany sejm przeniesiono do Wiślicy153. Jed-
nakże stan miasta i  zamku był na tyle dobry, 
iż w  1479 r. zdecydowano odbyć w  Nowym 
Mieście Korczynie uroczystości związane ze 
złożeniem hołdu przez Krzyżaków154. 

Starostwo nowomiejskie podczas lustracji województwa sandomierskie-
go w 1564-1565 r. obejmowało: miasta Nowe Miasto Korczyn i Wiślicę z wsią 
miejską Siedlec oraz wsie: Bendaki, Koniecmosty, Miernów, Kobylniki, Grot-
niki, Łęka, Hubienice, Kozłów, Samocice, Brzesków, Błotna Wola, Parkocin 
ze wsią Łazy czyli Tur, Pawłów, Welnin, Górna Wola, Zagość, Zagoscka Wola, 
Winiary Zagosckie, Skotniki, Mędrechów, Kupienin, Strożyska, Uciesków, 
Sępichów, Falibogorowice, Kraśniów biskupia, Kochina, Korczyn, Winiary 
pod zamkiem, Sędzisławice, Welcz, Przemęków, Piotrowice, Przemękowska, 
karczma Ławy na drodze do Krakowa, Skotniki Wielkie, dzierżawa Bogucice, 
wieś pusta Grochowiska; w opisie wsi brak dworu i folwarku, jedynie młyn ze 
stawem należący do starostwa155.

W  obu tych dobrach, tj. w  Nowym Korczynie i  w  Wiślicy znajdowały 
się zamki królewskie, stanowiące siedzibę zarządzających nimi urzędników, 
a także dogodną stację królewską podczas peregrynacji królewskich po kraju. 
Nadrzędną władzę nad obu kluczami miał starosta korczyński156.
151 Matricularum Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, J. Sawicki, I Sułkowska, J. Płocha, Warszawa 
1905-1919, 1961, t. 2, supl. nr 76; t. 4, supl. nr 943; zob. A. Sucheni-Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej 
w Polsce 1504-48, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 146 i nn.
152 K. Federowicz, Dostojnicy i urzędnicy świeccy województwa krakowskiego w latach 1374-1506, Archiwum 
Komisji Historycznej, t. 8, Kraków 1898, s. 214; S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, w: 
Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. 42, 1907, s. 34-35, 40-41; Zbiór Doku-
mentów Małopolskich, t. 1-5, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, Wrocław 1962-70, t. 7, nr 1961.
153 J. Jamróz, T. Zychewicz, Nowy Korczyn. Dokumentacja..., s. 4.
154 D. Kalina, W. Gliński, Zamek w Nowym Korczynie, {w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie d. woje-
wództwa sandomierskiego, pod red. L. Kajzera, Kielce 2006, s. 115-116. 
155 Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 35. 
156 D. Kalina, Budownictwo rezydencjonalno-obronne dawnego województwa sandomierskiego, t. 2, Zamki królew-
skie – hasło: Nowy Korczyn oraz Wiślica; t. 3, Dwory starościńskie – hasło: Grotniki, Winiary, Zagość, mps. 

Rekonstrukcja zamku w Inowłodzu  
wg. J. Augustyniaka, Zamek w Inowłodzu… 

Podobnie wyglądał zamek w Nowym Mieście 
Korczynie.
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Wykaz starostów nowokorczyńskich

• 14 VIII 1416 – 29 I 1420 r. Gronostaj Wyszota z Businy, kantor san-
domierski, przedtem rządca (procurator) nowokorczyński, starosta 
sądecki (15412 i 1417); w 4 VIII nazwany tenutariuszem;

• 1421 r. Jan Pella z Niewiesza, prepozyt kruszwicki, kanonik gnieź-
nieński, krakowski, sandomierski, włocławski, wielkorządca krakow-
ski i starosta sandomierski, potem biskup włocławski;

• 1421 – 5 I 1422 r. Jan Długosz z Niedzielska, herbu Wieniawa, ojciec 
historyka, przedtem burgrabia brzeźnicki;

• 7 IX 1424 – 29 VII 1428 r. Wojciech pleban kościoła korczyńskiego 
• 22 X 1428 – 27 I 1409 r. Mikołaj w latach 1421–32 pleban w Pilicy i wło-

darz klasztoru św. Andrzeja w Krakowie, w latach starosta żarnowiecki;
• 14 V 1430 – 11 VI 1432 r. Piotr Chełmski z Chełmu, Woli Chełmskiej 

burgrabia krakowski, kuchmistrz królowej Zofii 1434–1435, później 
kasztelan połaniecki;

• 26 VI 1435–1436 r. Wojciech Malski z Małego herbu Nałęcz, w latach 
1424–1436 ochmistrz dworu królowej;

• 30 VIII 1436 – 5 I 1440 r. Mikołaj Lanckoroński z Brzezia, starosta są-
decki, powiązany z ruchem młodoszlacheckim, czego przykładem było 
podpisanie aktu nowokorczyńskiej konfederacji Spytka z Melsztyna;

• 9 III 1442 – 14 VII 1461 r. Stanisław Roj herbu Oksza, notariusz, 
sekretarz, kanclerz, podskarbi królowej Zofii (1439), starosta żarno-
wiecki (1445–59);

• 1461–18 VI 1462 r. Jan Łącki, zwany też Rzeszowskim z Rzeszowa, 
Łąki, kanonik;

• 8 VI 1464 – 8 II 1473 r. Jan Rzeszowski z Rzeszowa, brat poprzed-
niego, kanonik, późniejszy biskup krakowski, 8 II 1473 r. kapituła 
krakowska wyraża życzenie, aby biskup nie używał tytułu starosty 
korczyńskiego;

• 21 VI 1474 – 8 VII 1477 r. Jan Rzeszowski vel Przybyszewski,  
vel Rudzki, z Przybyszówki, z Rzeszowa, wojski lwowski, brat po-
przednich. W 1477 starostwo było zastawione

• 1477 r. Jakub z Paniewa, król zapisuje mu 50 florenów węgierskich  
w  Nowym Korczynie;

• 18 IV 1480 – 12 II 1490 r. Jan Chrząstowski z Chrząstowa, Żelazówki, 
burgrabia krakowski;

• 17 VI 1491 – 14 I 1496 r. Dobiesław Złocki ze Złotej, kasztelan cze-
chowski (1495-1498);

• 8 X 1496 – 2 IX 1501 r. Szafraniec z Pieskowej Skały;
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• 2 IX 1501 – 27 XII 1501 r. Paweł Czarny z Witowic;
• 1504 – 1506 r. Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały ponownie;
• 1508 – 1512 r. Przecław Gnojeński;
• 1514 r. Jan Mężyk Słabosz z Putnowic;
• 1515 – 1532 r. Krzysztof Szydłowiecki wojewoda krakowski, starosta 

krakowski, kanclerz wielki koronny, starosta łukowski;
• 1533 – 1541 r. Stanisław Stadnicki ze Żmigrodu kasztelan sanocki;
• 1542 – 1572 r. Andrzej Gnojeński burgrabia krakowski;
• 1572 – 1583 r. Mikołaj Mielecki wojewoda podolski, hetman wielki 

koronny;
• 1585 – 1600 r. Mikołaj Firlej z Dąbrowicy kasztelan biecki, referen-

darz koronny, wojewoda krakowski;
• 1600 – 1615 r. Zygmunt Myszkowski kasztelan wojnicki, starosta 

piotrkowski, marszałek wielki koronny, żonaty z Beatą Przerębską, 
zm. 1578 r.;

• Mikołaj Raniłłowicz z Turowa, podskarbi koronny, starosta sambor-
ski, bielski, czarnogrodzki;

• 1615 – 1620 r. Jan Myszkowski z Mirowa dworzanin, łożniczy kró-
lewski, syn Zygmunta Myszkowskiego;

• 1620 – 1624 r. Jan Gratus Tarnowski kasztelan żarnowiecki;
• 1624 – 1632 r. Jan Baranowski przedtem kasztelan małogoski, woje-

woda sieradzki;
• 1634 – 1635 r. Jan Zebrzydowski miecznik koronny;
• 1638 – 50 r. Franciszek Florian Zebrzydowski kasztelan lubelski;
• 1651 r. Jan Kazimierz Krasiński brat poprzedniego;
• 1656 – 1658 r. Jan Dembiński z Dembian;
• 1658 r. Stefan Lubowiecki podstarości spiski;
• 1658 – 1667 r. Władysław Roj przedtem chorąży krakowski;
• 1667 – 1672 r. Mikołaj Jan Lanckoroński z Brzezia;
• 1676 – 1704 r. Stanisław Opalński z Bnina starosta guzowski;
• 1704 – 1728 r. Stanisław Denhoff miecznik koronny;
• 1729 – 1758 r. Jan Marcin Ożarowski oboźny koronny;
• 1742 – 1758 r. Stanisław Krasiński starosta ujski;
• 1762 – 1773 r. Fryderyk Józef Moszyński starosta wąwolnicki;
• 1773 – 1783 r. Jan Michał Rej przedtem łowczy sandomierski, staro-

sta horodelski;
• 1792 – 1795 r. Józef Rej z Nagłowic syn poprzedniego.



83

Starostwo niegrodowe wiślickie

Dobra królewskie określane jako ekonomia wiślicka oraz starostwo nie-
grodowe, zostały wyodrębnione na przełomie XVI i XVII w. z większych dóbr 
królewskich położonych przy ujściu Nidy do Wisły157. 

Jednakże należy odnotować, że po raz pierwszy jako starosta wiślicki 
wymieniony został Mikołaj Strzeszewski herbu Pobóg, kasztelan sanocki 
(1494) i wiślicki (1496–1497), w liście króla Jana Albrechta danym miastu 
Lwów. Również za czasów królowej Bony Sforzy wymieniony jest jej zaufa-
ny Mikołaj Wolski, również określany jako starostwa wiślicki158. W lustracji 
z 1569 r. odnotowano odrębną „ekonomię Wiślicką”, choć we wcześniejszej 
(1564 – 1565)wsie i dobra wchodzące w jej skład przypisane były do staro-
stwa nowokorczyńskiego159.

Pierwsze informacje na temat ekonomii wi-
ślickiej pochodzą z  lustracji województwa san-
domierskiego odbytej w  1602 r. Obejmowała 
ona wówczas: trzy młyny pod Nowym Korczy-
nem, trzy młyny pod Wiślicą oraz wsie: Zagość 
z folwarkiem, Kobylniki z wójtostwem wiślickim 
(wykupionym przez władze miasta Wiślica), 
Skotniki Zagojskie, Wolę Zagojską, Winiary Za-
gojskie oraz już odleglejszy Wełecz160; natomiast 
starostwo nowokorczyńskie (w 1607 r.): miasto 
Nowy Korczyn oraz wsie starościńskie: Winiary, 
Siedzisławice, Korczyn, Vbenice, Kozłow, Samo-
czicze, Łęka, Boryszów, Pawłow, Brzekow, Błotno 
Wola, Parchoczin, Łazy, Tur, Mendrzechow, Ku-
pienin, Welnin, Górno Wola, Grotniki, Sępichow, 
Strożyska, Uciesków, Koniecmosty, Bedziaki, 
Miernow, Skotniki, Koczina, Falibogowice, Kra-
sniow, Zawierzbie161.

Posiadaczem tej ekonomii był Zygmunt 
Gonzaga Myszkowski herbu Jastrzębiec, 
kasztelan wojnicki (1598), marszałek wielki 
koronny (1603),  starosta nowokorczyński 
157 AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta, Bona varia (głównie akta prawno-majątkowe t.s. częściowo dóbr 
wyszłych z posiadania). Akta t.s. starostwa wiślickiego, sygn. 249-1 oraz 249–2.
158 Niesiecki, t. 8, s. 553; B. Paprocki, Herbarz…, s. 252. 
159 Lustracja województwa sandomierskiego 1569 r., AGAD oddz. 18, t. 29, k. 203–209; Lustracja 1565,  
s. 24–64, 
160  Lustracja Małopolska dóbr JKM w województwie sandomierskim leżących 1602, AGAD oddz. 18,  t. 19, 
k. 148–158.
161 Starostwo Nowomieiskiego ex Revisione anni 1607, Lustracje, AGAD dz. XVIII, sygn. 69, s. 217.

Portret Zygmunta Gonzagi
Myszkowskiego, dziedzica

Szańca, miedzioryt z ok. 1615 r.
Aegidiusa Sadelra; ze zbiorów

Roberta P. Płaskiego.
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(1600–1615) oraz: starosta wiślicki (1600–1615), starosta solecki (1603–
1615), starosta piotrkowski, starosta grodecki (1606–1615), a także starosta 
generalny krakowski (1608). Po jego śmierci (1615) starostą nowokorczyń-
skim (1615–1620) został jego syn, Jan Myszkowski z  Mirowa, dworzanin 
i łożniczy królewski, zmarły w 1620 r. W tym czasie ekonomia wiślicka sta-
nowiła część starostwa nowokorczyńskiego, z centrum na zamku w Nowym 
Korczynie162. 

Podobnie rzecz się miała podczas lustracji województwa sandomierskie-
go w 1615 r.163, a podczas kolejnej z 1629 r. nie przystąpiono wcale do lustro-
wania tych dóbr164. W  tym czasie jednak odnotowano starostę wiślickiego, 
był nim Krzysztof Zbaraski herbu własnego. Był on koniuszym wielkim 
koronnym, członkiem komisji do spraw kozackich i taryf cenowych, starostą 
wiślickim i  hrubieszowskim. Jako ambasador wysyłany był na  misje zagra-

niczne, a  do legendy przeszło jego poselstwo do 
Konstantynopola (1622–1624). Nie ożenił się 
i nie miał dzieci. Zmarł w 1627 r.165

Po jego śmierci starostwo wiślickie wakowało 
jakiś czas. Jako kolejny starosta wiślicki jest wy-
mieniany Abraham Gołuchowski herbu Leliwa, 
starosta stężycki (1630), poseł na sejm 1631 r., 
deputat z województwa sandomierskiego na Try-
bunał Skarbowy Koronny, a  w  1632 r. rotmistrz 
powiatu wiślickiego. Starostwo wiślickie trzymał 
w  latach 1632–1647166. Po jego śmierci pozosta-
ła po nim wdowa Anna z  Zebrzydowskich, któ-
ra miała zapewnione dożywocie, ożeniwszy się 
ponownie w  1648 r. z  Krzysztofem Baldwinem 
Ossolińskim, wniosła mu je w posagu. Krzysztof 

zmarł jednak  nagle w  1649 r. nie pozostawiwszy 
potomstwa. Wdowa zmarła dopiero w  1655 r. 
Wielka fortuna rodowa Ossolińskich przeszła 
w ręce różnych spadkobierców167.

Podczas lustracji województwa sandomierskiego odbytej w latach 1660–
1664, starostwo wiślickie obejmowało wsie: Winiary, Korczyn, Senisławice, 
162 D. Kalina, W. Gliński, Zamek w Nowym Mieście Korczynie, [w:] Późnośredniowieczne zamki…,  
s. 117–144.
163 AGAD ASK, XLVI, 99b, cz. II, k. 407 i nn.
164  Lustratia Mało Polska Dobr JKM w Woiewodztwie Sandomirskim 1629, AGAD, dz. XVIII, sygn. 33.
165  Por. Kozakiewicz, Studium…, s. 36.
166  Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku…, s. 179.
167 Boniecki, t. 6, s. 214; S. K. Kossakowski, Monografie historyczno-genelogiczne niektórych rodzin pol-
skich, t. 2, Warszawa 1862, s. 119-121; W. Dworzaczek, Genealogia…, tablica t. 144; Żychliński, t. 23,  
s. 133; Uruski, t. 13, s. 57; D. Kalina, Zamek w Stopnicy…, s. 163.

Krzysztof Zbaraski, autor
anonimowy, za: Український
портрет XVI – XVIII століть,
каталог-альбом, Кijów 2006.
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Chwalibogowice, Łęka, Kocina, Koniecmosty, Miernów, Pawłów, Brzostów, 
Błotna Wola, Parchocim, Sępichów, Górnowola i Wełnin168. Rezydencja starosty 
wiślickiego znajdowała się we wsi Winiary, leżącej nieopodal Starego Korczyna169. 

Po ustąpieniu nawały szwedzkiej starostwo otrzymał Teodor Denhoff 
herbu Dzik (zm. 1684), krajczy wielki litewski (1656), podstoli wielki litew-
ski (1656), podskarbi nadworny litewski (1658), podkomorzy wielki koron-
ny (1661). Trzymał starostwa: urzędowskie, dorpackie, adzelskie, dydzkie, 
białowodzkie, kampinoskie, włodzimierskie i wiślickie170. 

Teodor zmarł w 1684 r. Z żoną Katarzyną Franciszką hr. Bessen miał cór-
ki: Elżbietę (wydaną za Stanisława Lubomirskego, marszałka wielkiego ko-
ronngo), Urszulę (żonę Marcina Kąckiego, kasztelana krakowskiego), oraz 
synów: Jana Kazimierza, Henryka i Franciszka. 

Starostwo przejął syn Franciszek Denhoff, 
który z tytułem starosty wiślickiego posiadał tytuł  
ks. inflanckiego na elekcję króla Jana III w 1674 r. 
Zmarł w 1696 r., zapewniwszy wcześniej dożywo-
cie swojej żonie Katarzynie z Potockich (w 1689) 
na wszystkich swoich dobrach. Opiekunami jego 
dzieci: Andrzeja, Teodora i  Teresy byli: Marcin 
Kącki i Ernest Denhoff171. 

Z  rodziną Potockich związany był kolejny 
posiadacz starostwa wiślickiego, Antoni Stani-
sław Szczuka herbu Grabie „mąż w swoim czasie 
znakomity, staropolskiej cnoty, pan na Szczuczynie 
i Radzyniu”, sekretarz królewski Jana III, który jak 
pisze Kacper Niesiecki, wyniósł go też do rangi re-
ferendarza koronnego (1688), nadając mu staro-
stwa lubelskie oraz warszawskie. W 1683 jako rot-
mistrz husarski wziął udział w odsieczy Wiednia. Był on żonaty z Konstancją, 
córką Bogusława Potockiego. W roku 1707 uzyskał on dla siebie i dla żony 
dożywocie na starostwie wiślickim172. 

168 Lustracja województwa sandomierskiego 1664–1664, cz. 1, wyd. H. Oprawko, K. Schuster, Kraków 1971.
169 B. Szurowa, Dwór – siedziba rodziny ziemiańskiej w świetle materiałów archiwalnych w połowie XIX wieku 
w Miechowskiem, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, Warszawa 2000, Materiały z V semi-
narium SHS w Kielcach w dniu 7–9 października 1999, s. 202-205; Winiary, gmina Nowy Korczyn, Katalog 
parków woj. kieleckiego, red. M. Swaryszewskiej, Kraków 1987, archiwum WUKZ w Kielcach.
170 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lule-
wicz i A. Rachuba, Kórnik 1994, s. 205.
171  1697 r. – AP w Krakowie, Archiwum Potockich, Akta Katarzyny z Potockich Denhoffowej, dotyczące 
jej zobowiązań dłużnych i związanej z tym dzierżawy królewszczyzny Górnowola, Górki i Wełnin ze staro-
stwa wiślickiego Janowi Paskowi, sygn. 136.
172 AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, Przywilej Stanisława I króla dla Stanisława Antoniego Szczuki 
i jego żony na dożywotnie posiadanie starostwa wiślickiego, sygn. 226.

Antoni Szczuka h. Grabie
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Starosta Szczuka zmarł w 1710 r., a jego małżonka w 1733 r. Jedyna ich 
córka Wiktoria poślubiła w 1719 r. Jana Stanisława Kątskiego (Kąckiego), ge-
nerała artylerii, a urodzona z tego związku jedynaczka Marianna (zm. 1768) 

została żoną Eustachego Potockiego, generała artylerii 
litewskiej, oraz matką Stanisława Kostki Potockiego, 
dziedzica Wilanowa173.

Zapewne od wdowy starostwo wiślickie przejął 
Jakub Zygmunt Rybiński herbu Wydra, generał-lejt-
nant, generał artylerii koronnej (1714–1725), generał 
kawalerii narodowej (1710), łowczy wielki koronny 
(1710–1714), wojewoda chełmiński (1714–1725). 
Trzymał starostwa: wiślickie, kowalewskie, lipieńskie 
i śniatyńskie. Był ambasadorem Rzeczypospolitej w Im-
perium Osmańskim w 1710 r. Zmarł w 1725 r174.

W latach 1725–1730 starostwo wiślickie trzymał 
Jakub Dunin ze Skrzynna herbu Łabędź (ur. ok. 
1680 r., zm. 1730 r. w Białej) – referendarz wielki Ko-

ronny (1726), referendarz Koronny, regent kancelarii wielkiej Koronnej, staro-
sta bracławski (1715–1719), starosta radomski (1729), starosta wiślicki i boda-
czowski, starosta byliński i narewski (1714), starosta radoszycki. Podkomorzy. 
Stronnik króla Augusta II Mocnego, kawaler orderu Orła Białego175.

Jego żoną była Marianna Grudzińska (zm. 1727), herbu Grzymała, córka 
Mikołaja Wiktoryna Grudzińskiego (1635–1704). Ślub odbył się w 1716 r. 
Żona wniosła Jakubowi Duninowi jako uposażenie dobra szymanowskie, któ-
re obejmowały folwarki: Szymanów, Skrzelew, Gaj, Piasecznicę, Duninopol, 
Oryszew, Drzewicz, Miedniewice i Nową Wieś; osadę pasieczną Brzezina; 
wsie pańszczyźniane: Szymanów, Gaj, Wólkę Piasecką, Topołową, Dunino-
pol, Oryszew, Drzewicz, Miedniewice oraz Nową Wieś. Linia Jakuba Dunina 
przyjęła z tego względu przydomek Dunin-Szymanowski.

Drugą żoną Jakuba Dunina była Helena z Potockich (córka Jerzego Potoc-
kiego, a wnuczka poety Wacława Potockiego), która po śmierci męża wyszła 
jeszcze raz za mąż za wojewodę inflanckiego Antoniego Andrzeja Morsztyna 
(syna poety Stanisława Morsztyna).

Dziećmi Jakuba Dunina byli: Aleksy Dunin (zm. 1750 r.), Barbara Urszula Du-
nin (1718–1791), która wyszła za mąż za Pawła Karola Sanguszkę (1682–1750) 
herbu Pogoń Litewska oraz Jakub Dunin (zmarł w Białej w styczniu 1730 r.)176.

173 Antoni Stanisław Szczuka herbu Grabie, hasło w: PSB Warszawa–Kraków, 2011, t. 47, s. 469–480.
174 S. Z. Sierpiński, Obraz miasta Lublina, Warszawa 1839, s. 87; J. Wiśniewski, Historyczny opis…, s. 452.
175 AGAD, Księgi Referendarskie, sygn. 23, Akta sądów JKMci referendarskich koronnych za szczęśliwego 
panowania - Augusta II króla polskiego - Za sprawą i przełożeniem- Jakuba na Skrzynnie Dunina referendarza 
koronnego, radoszyckiego, ex post wiślickiego i lipnickiego starosty. Annorum 1727-mi, 1728-vi et 1729-ni.
176 Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, t. 2, Poznań 1855, s. 204; tamże, t. 3, Poznań 1856, s. 300.  

Jakub Rybiński h. Wydra
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Kolejnym znanym nam starostą wiślickim był Józef Adrian Massalski herbu 
własnego, podskarbi nadworny litewski. Był synem Michała Józefa i Franciszki 
z Ogińskich, a bratem Jana i Ignacego biskupa wileńskiego177. Żonaty był z Antoni-
ną z Radziwiłłów (1730–1764), córką Marcina krajczego litewskiego, z którą miał 
syna Ksawerego szefa regimentu pieszego własnego imienia, ostatniego przedsta-
wiciela linii hetmańskiej Massalskich, i córkę Helenę Apolonię, księżną de Ligne, 
2’ voto Potocką. Po jego śmierci w 1765 r. dokonano lustracji starostwa178. 

Starostwo przejął Stanisław książę Lubomirski herbu Szreniawa bez 
Krzyża. Był synem Józefa Lubomirskiego, wojewody czernihowskiego i  Te-
resy z  Mniszchów, dziedzic Łańcuta i  Krzeszowic. Był marszałkiem wielkim 
koronnym (1766), strażnikiem wielkim koronnym (1752–1766), komisa-
rzem Komisji Skarbowej Koronnej, konsyliarzem Rady Nieustającej (1780). 
Trzymał starostwa wiślickie (do 1765), kałuskie, goszczyńskie i  lubocheń-
skie. Posłował na sejmy: z  województwa sandomierskiego na sejm 1746 r., 
z Inflant na sejm 1748 r., a w latach1756, 1758 i 1762 ponownie z powiatu san-
domierskiego. Był to człowiek prawy i wielce zasłużony krajowi. W roku 1757 
odznaczony Orderem Orła Białego, a w 1765 r. został kawalerem Orderu Świę-
tego Stanisława179.

Stronnik tzw. Familii, czyli obozu politycznego reprezentowanego przez Czar-
toryskich. Za poparciem Aleksandra Augusta i Zofii Czartoryskich ożenił się z ich 
córką Elżbietą Izabelą, dziedziczką m.in. dóbr rytwiańskich180. Zmarł w 1802 r. 

Elżbieta Izabela Lubomirska zwykle sama zajmowała się swoją własno-
ścią, ale znana była swoim współczesnym, jak i  potomnym, jako mecenas 
i kolekcjonerka sztuki okresu rokoka. Majętność swoją oddała w dyspozycję 
plenipotentowi Walchnowskiemu, a ten poszczególne klucze majątkowe, do-
bra i pożytki oddawał w dzierżawę osobom trzecim. 

Z  jej małżeństwa ze Stanisławem zrodziły się cztery córki: Julia (wyda-
na za Potockiego), Konstancja (za Rzewuskiego), Izabela (za Potockiego) 
i Aleksandra (za Potockiego). Pierwszej z nich przeznaczyła w posagu klucze 
rytwiański, łubnicki, krzeszowski i łańcucki, ale zwlekała z przekazaniem, aż 
do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez jej synów, a swoich wnuków – Artu-
ra i Alfreda Potockich. Z okresu obecności rodziny Lubomirskich w Wiślicy 
pozostała bogata dokumentacja aktowa181. 

W. Konopczyński, Dunin Jakub, w: Polski Słownik Biograficzny, tom V, Kraków 1939-1946, s. 474–475.
177 1774 r. – AGAD Archiwum Potockich z Łańcuta, Korespondencja Lubomirskich. Do Stanisława Lubomir-
skiego. b.m., 11 VII 1774 I[gnacy Massalski b[iskup] w[ileński], z interwencją w sprawie granicznej między 
starostwem wiślickim w posesji adresata a dobrami Bolesław należącymi do bratanka biskupa, sygn. 1829.
178 AGAD dz. XVIII, sygn. L-18, Lustracya Woiewodztwa Sandomirskiego Powiatow Sandomirskiego, Wislic-
kiego a Pilzninskiego Roku 1765 odprawiona, k. 222.
179 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku…, s. 182; J. Michalski, Stanisław Lubomirski  
h. Szreniawa (ok. 1720–1783) marszałek wielki koronny, PSB t. 18, 1973, s. 334.
180 D. Kalina, Gmina Rytwiany. Dziedzictwo kulturowe, Rytwiany – Kielce 2017, s. 145-148.
181 AGAD, Sumariusz rachunków dóbr sandomierskich, starostwa wiślickiego, hrabstwa tenczyńskiego, 
kluczów spytkowskiego, iwanowskiego, dóbr wilanowskich, nieporętskich, gruszczyńskich i  starostwa 
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Siedzibą starostwa wiślickiego był dwór w Starym Korczynie, stojący 
nad Nidą, wzmiankowany w 1405 r. jako curia alba. Wieś Winiary znajduje 
się na wysokim brzegu w widłach Nidy i Wisły, przy drodze z Krakowa do 
Sandomierza. Obecnie założenie dworskie składa się z terenu o narysie pro-
stokąta, ramowanym lipowymi alejami. W jego skład wchodzą: parki, sady 
i gospodarstwa folwarczne. Dwór w Winiarach położony jest pośród pozo-
stałości parku geometrycznego typu włoskiego, datowanego na pocz. XIX w.  
Dwór znajduje się na wysokim brzegu Wisły ze wspaniałą perspektywą doli-
ny rzeki. Na materiale LIDAR możemy dostrzec fragmenty zaczętej fortyfi-
kacji bastionowej wykonanej z ziemi. 

Dwór znany ze źródeł archiwalnych z XVIII–XIX w. nazywany był rezy-
dencją starościńską lub pałacem182. W  opisie Bogumiły Szurowej, obecnie 
zachowany budynek jest murowany, pierwotnie trzykondygnacyjny, obecnie 
o  dwóch kondygnacjach, podpiwniczony (trzy piwnice sklepione kolebko-
wo). W 1846 r. nakryty był gontowym dachem czterospadowym. Zbudowa-
ny na rzucie zbliżonym do kwadratu (ok. 13 x 16 m), w pierwszej połowie 
XIX w. po obu szczytach dobudowano przybudówki wydłużające elewację 
frontową. Wejście frontowe do sieni akcentował pozorny ryzalit. Podobny ry-
zalit występował w elewacji ogrodowej, z drzwiami na osi w XVIII w. ryzalit 
ogrodowy miał u góry galeryjkę, z której dostępna była sala obiadowa. 

W 1821 r. dwór miał układ dwutraktowy o skromnym programie użytko-
wym. W trakcie przednim na osi budynku usytuowana była mała sień i dwa 
pokoiki kompanii, po obu jej stronach. W trakcie tylnym znajdowała się duża 
sala, gabinet i pokój. Piętro powtarzało układ parteru – znajdowały się tu izba 
stołowa, pokoik, garderóbka, sionka i klatka schodowa. Mieszkalne poddasze 
mieściło trzy pokoiki i trzy garderoby w układzie amfiladowym. Pomieszcze-
nia kuchenne zarówno w XVIII w., jak i XIX w. znajdowały się w oficynie183.

lubocheńskiego (1787–1788), sygn. 184; AP KRAKÓW Archiwum Potockich z Krzeszowic, Instrukcja 
panu Walchnowskiemu rządcy jeneralnemu dóbr klucza staszowskiego i  łysakowskiego, hrabstwa ten-
czyńskiego, klucza spytkowskiego, hrabstwa wiśnickiego, starostwa wiślickiego i  klucza mędrzechow-
skiego, sygn. 612. APK Kraków, Archiwum Potockich z Krzeszowic: 1. Izabella Lubomirska przeciwko 
A. Ciepielowskiemu, b. dzierżawcy starostwa wiślickiego, o zaległy czynsz (1809); 2. Spór o prawo pro-
pinacji między Izabellą Lubomirską, starościanką wiślicką, a miastem Wiślicą (1814–1815); 3. Spór z J. 
Przybyłką, pisarzem prowentowym w Winiarach (starostwo wiślickie), o nadużycia (1815–1818), sygn. 
2327; AGAD ASK XLVI. Lustracja starostwa wiślickiego, wieś Winiary z rezydencją starościańską, przy-
ległościami, starostwo Korczyńskie grodowe, starostwo Stobnickie, starostwo Szydłowskie, dzierżawy Za-
gość i Bogucice, wieś Wielko Skotniki…, (1789–1791): Lustracja starostwa wiślickiego (s. 1–81), wieś 
Winiary z rezydencją starościańską, przyległościami; AGAD Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, Akta 
zainkamerowanego przez sąd starostwa wiślickiego (1816–1820), sygn. 205
182 Lustracya Woiewodztwa Sandomirskiego Powiatow Sandomirskiego, Wislickiego a Pilzninskiego Roku 
1765 odprawiona, AGAD Lustracje, dz. XVIII, 35, k. 64-75v. AP w Kielcach, Akta DU, sygn. 845, s. 34; 
Opis z 1821 r., AP w Radomiu, Zarząd Dóbr państwowych, sygn. 4559, vol. III, s. 24–25.
183 B. Szurowa, Dwór – siedziba rodziny ziemiańskiej w świetle materiałów archiwalnych w połowie XIX wieku 
w Miechowskiem, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, Warszawa 2000, Materiały z V semina-
rium SHS w Kielcach w dniu 7–9 października 1999, s. 202–205; Winiary, gmina Nowy Korczyn, Katalog 
parków woj. Kieleckiego, red. M. Swaryszewskiej, Kraków 1987, archiwum PSOZ Kielce.
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Zespół rezydencjonalny starosty wiślickiego w Winiarach koło Starego Korczyna, na mapie 
Galicji Zachodniej 1804 r., należy zwrócić uwagę na zaznaczone wzgórze nad Wisłą. 

Teren dworu starościńskiego w Winiarach, na zdjęciu LIDAR,  
za: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/, data: 21.01.2018.

Starostwo niegrodowe zagojskie

Dobra ziemskie określone jako starostwo niegrodowe zagojskie powsta-
ło ok. 1748 r. Obejmowało ono wsie wcześniej należące do starostwa no-
wokorczyńskiego, a mianowicie: Bogucice, Kobylniki, Skotniki, Winiary, 
Wolę Zagoską i Zagość184.

Pierwszym odnotowanym starostą zagojskim w 1748 r. był Jan Wielopolski 
herbu Starykoń hrabia na Pieskowej Skale i Żywcu, cześnik koronny (1742–
1750), wojewoda sandomierski (1750–1764), starosta lanckoroński (1732). Był 
posłem województwa krakowskiego na sejm 1744 r., elektorem Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego z województwa sandomierskiego w 1764 r., w roku 1764 
wybrany konsyliarzem konfederacji obojga narodów, kawalerem Orderu Orła 
Białego. Był synem Franciszka i Teresy z Tarłów. Żonaty z Marianną z ks. Jabło-
nowskich, z którą miał syna Józefa Jana oraz córki: Felicję, Elżbietę i Salomeę185. 

184 SGKP t. 10, s. 273. 
185 Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku…, s. 126; Żychliński, t. 9, s. 193–194.
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Starostwo zagojskie przekazał w dyspozycję swojemu synowi Józefowi 
Wielopolskiemu, który żonaty był z Teresą z Sułkowskich i miał z nią sy-
nów: Ignacego Rocha, Wincentego i Jana Nepomucena oraz córki: Józefę 
i Teklę (Anielę)186. Za jego czasów powstał dokładny opisy starostwa pod-
czas lustracji powiatu wiślickiego w 1765 r. i 1769 r.187

Po śmierci ojca w 1774 r. starostwo przekazane zostało decyzją sejmu 
„prawem emfiteutycznym” Andrzejowi i Pauli z Szembeków, wdowie po  
1o voto Celestynie Łubieńskim, a 2o voto po Janie Prosperze Potockim mał-
żonkom Ogińskim188. Andrzej Ogiński (zm. 1787 r.) należał do najbardziej 
zaufanych osób króla Poniatowskiego. Małżeństwo miało córkę Józefę, wy-
daną 1’ voto za Ignacyego Ogińskiego 2’ voto za Jana Nikodema Łopaciń-
skiego, oraz syna Michała Kleofasa Ogińskiego, słynnego kompozytora189. 

Starostwo zagojskie za sprawą Pauli Ogińskiej, otrzymał jej syn z pierw-
szego małżeństwa, Feliks Walezjusz Władysław Łubieński herbu Pomian, 
co miało miejsce w związku z jego ślubem z Teodorą Rogalińską w 1775 r. 
Obdarowany starostwem osiadł jednak w  swych dobrach pod Sieradzem, 
a w majątku nad Nidą reprezentował go plenipotent. 

Był on wybitnym działaczem politycznym, starostą nakielskim, rotmistrzem 
wojsk koronnych (1789–1792), członkiem czynnym Towarzystwa Królewskie-
go Przyjaciół Nauk w Warszawie w 1829 r. Po śmierci pierwszej żony, ożenił się 
ponownie z Teklą z Bielińskich herbu Junosza, wnuczką ks. Sanguszków, drama-
topisarką i tłumaczką. Miał z nią trzy córki: Marię, Paulinę i Różę, oraz siedmiu 
synów: Franciszka Ksawerego, Tomasza, Henryka, Piotra, Tadeusza, Jana i Józefa.

W „Regestrze dycezyów” Franciszka Czajkowskiego z lat 1783–1784, 
znajdujemy go jako dzierżawcę starostwa zagojskiego190, a także podczas 
lustracji powiatu wiślickiego w 1789 r.191 Zmarł w 1848 r., pozostawił swój 
Pamiętnik, wydany pośmiertnie w 1876 r.192

Po upadku powstania listopadowego (1832) starostwo zagojskie zostało 
mu odbrane, jako że był silnie związany z życiem politycznym władz Króle-
stwa Polskiego. W roku 1835 w miejsce starostwa niegrodowego utworzo-
no majorat, przekazany na ręce generała rosyjskiego Tutczka193. W latach 
1837–1844 r. wszystkie wsie wchodzące w skład majoratu zostały na nowo 
„urządzone”, w tym wieś Skotniki Białe194.
186 Żychliński, t. 9, s. 194-195.
187 Lustracya Woiewodztwa Sandomirskiego Powiatow Sandomirskiego, Wislickiego a Pilzninskiego Roku 1765 
odprawiona, AGAD Lustracje, dz. XVIII, sygn. 35, k. 89–93; Inwentarz starostwa zagojskiego, AGAD ASK 
XVI, Z.7-I.
188 AGAD Inwentarz starostwa zagojskiego, 1774 r., AGAD ASK XVI, Z.7-I.
189 Żychliński, t. 18, s. 135.
190 Czajkowski, s. 256.        
191 Lustracja 1789, cz. 3, s. 154 i nn.
192 W. Chomętowski, Pamiętnik Feliksa hr. Łubieńskiego ministra sprawiedliwości, Warszawa 1876. 
193  J. Kukulski, Donacje paszkiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987, s. 161. 
194 AP w Radomiu, Plany Guberni Kieleckiej, Pierworys pomiaru dóbr narodowych Zagość… 1837,  
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Dobra należące do dawnego starostwa niegrodowego Zagość, A. Zawadzki, Pierworys 
urządzenia dóbr Zagość , Bogucice, Wola Zagojska, Winary, Skotniki Białe, Kobylniki …1844,  
A. Halberstadt, sygn. 247. 

sygn. 245. A. Zawadzki, Pierworys urzadzenia dóbr Zagość , Bogucice, Wola Zagojska, Winary, Skotniki Białe. 
Kobylniki…1844, A. Halberstadt, sygn. 247.
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Lokalizacja rezydencji starosty zagojskiego (zaznaczona kołem) z ogrodem włoskim  
na Mapie Galicji Zachodniej (1804). 

Zespół pałacowy według mapy Galicji Zachodniej (1804) znajdował się 
w południowo-zachodniej części wsi Zagość, w bliskości rzeki Nidy, na osi 
drogi prowadzącej do kościoła. Dom ekonoma, czyli prowadzącego gospo-
darstwo starostwa zagojskiego, stał przy kościele. Tu zlokalizowana była cała 
zabudowa gospodarcza majątku z folwarkiem. Dalej droga poprowadzona 
była w kierunku rezydencji, na sztucznie usypanej grobli, na osi pałacu.

Pałac zbudowany był z drewna. Teren na planie prostokąta otoczony był 
mokrą fosą, a od strony wewnętrznej również wałami ziemnymi. Przy dzie-
dzińcu zlokalizowanym od strony wsi stały: kuchnie, oficyny i stajnie z wo-
zowniami. Za pałacem, od strony rzeki znajdował się ogród włoski. Należący 
do niego teren był nieco podwyższony, otoczony wałem ziemnym i drewnia-
ny parkanem „w słupy” oraz „ogrodzony szpalerami”195.

195 Lustracja 1789, cz. 3, s. 154 i nn.
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Administracja kościelna 

W okresie przedrozbiorowym terytorium dzisiejszej gminy Wiślica znaj-
dowało się w  granicach diecezji krakowskiej. Od późnego średniowiecza 
istniały na jej obszarze prepozytury: kielecka i  wiślicka oraz archidiakonat 
kurzelowski. Wiślica sytuowała się na trzecim miejscu w hierarchii ważności 
kapituł małopolskich, po krakowskiej i sandomierskiej. Obejmowała swymi 
granicami tereny po obu stronach Wisły, przecinającej obszar prepozytury na 
dwie części – lewobrzeżną i prawobrzeżną. Jej początki zostały zaprezentowa-
ne w artykule T. Lalika w 1963 r.196.

Prepozytury były jednostkami zarządu administracyjnego, a  nazwa ich 
wywodzi się od godności praepositus w kapitule, z czasem zaczęła oznaczać 
terytorium, na którym prepozyt wykonywał władzę archidiakońską, czyli 
nadzór nad plebanami oraz nad majątkiem biskupów krakowskich. Funkcjo-
nowanie prepozytury omówił Eugeniusz Wiśniowski197, Jan Wroniszewski 
i Leszek Poniewozik198, a także w 2006 r. Piotr Kardyś199.

Zagadnieniom tym poświęcona została niedawno książka, autorstwa 
Leszka Poniewozika pt. Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza. Au-
tor prezentuje początki i rozwój kapituły w Wiślicy, jej wewnętrzną strukturę 
i przepisy organizacyjne, a także środowisko prałatów i kanoników wiślickich. 
Analiza postaci poszczególnych prałatów i kanoników pozwala stwierdzić, że 
poza znaczną grupą nieomal anonimowych postaci, w kapitule wiślickiej za-
siadali późniejsi biskupi: Pełka, Bodzęta z Kosowic, Florian z Mokrska, Zbi-
gniew Oleśnicki i Jakub z Sienna, czy wybitni twórcy jak Jakub ze Skarysze-
wa, Budzisz z Krakowa, Marcin z Holeszowa, Piotr Wolfram czy Jan Długosz. 
Swoją opinie na temat tej pozycji opublikował w 2006 r. Leszek Poniewozik, 
który pisze …otrzymaliśmy wartościową pozycję dotyczącą jednej z  ważniej-
szych małopolskich kapituł kolegiackich  okresu średniowiecza. Autor okazał się 
badaczem sumiennym, niestroniącym od analizy przypadków szczegółowych, co 
pozwoliło mu na wyciągnięcie wniosków obiektywnych na tyle, na ile pozwalają 
istniejące źródła rękopiśmienne i drukowane. Podkreślić należy dążenie do posze-
rzenia bazy źródłowej poprzez poszukiwanie informacji rozproszonych w archi-
wach kościelnych innych diecezji niż tylko krakowska. Wiem, że Leszek Poniewo-
196 T. Lalik, Początki kapituły wiślickiej na tle kształtowania się kolegiat polskich XII wieku, [w:] Odkrycia 
w Wiślicy, red. Z. Budkowa, Warszawa 1963, s. 147–191. 
197 E. Wiśniowski, Rozwoj sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno- 
historyczne, Warszawa 1965; 
198 L. Poniewozik, Wartość uposażenia pralatur i kanonii kolegiaty sandomierskiej i wiślickiej w okresie średnio-
wiecza, „Roczniki Humanistyczne” t. XLVIII, 2000, z. 2: Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesoro-
wi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, s. 461–72; idem, Mieszczanie w średniowiecznych kapitułach kolegiackich na 
przykładzie Sandomierza i Wiślicy, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, 
pod red. H. Manikowskiej, H. Zaremskiej, Warszawa 2002, s. 175–186; tenże, Prałaci i kanonicy wiśliccy 
w okresie średniowiecza, Lublin 2004.
199 P. Kardyś, Wiślica w średniowieczu…, s. 23–98.
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zik przygotował już do druku opracowanie kapituły sandomierskiej, co przy jego 
aparacie naukowym powinno stać się kolejnym znaczącym krokiem do pełnego 
rozpoznania korporacji kolegiackich diecezji krakowskiej w średniowieczu, w za-
kresie badań prozopograficznych. Tym bardziej, że do rąk zainteresowanych do-
stanie się bogaty materiał porównawczy— dotyczący środowiska prałatów i ka-
noników wiślickich i sandomierskich — co jeszcze wydatniej może ukazać m.in. 
związki tych kapituł z biskupami krakowskimi czy znaczenie posiadania prebend 
kolegiackich dla dalszych karier duchownych i świeckich200. Tematyka ta i zakres 
badań nad nią, wykracza poza granice przyjęte dla niniejszej publikacji.

Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej następowały zmiany granic po-
litycznych, które pociągały za sobą reorganizację terytorialną administracji 
Kościoła. Miała ona na celu dostosowanie organizacji kościelnej do nowych 
granic politycznych, zniesiono m.in. diecezję tarnowską i przeniesiono siedzi-
bę biskupstwa z Tarnowa do Kielc. Papież Pius VII bullą Indefessum persona 
rum, wydaną 13.06.1805 r., powołał do istnienia nową diecezję kielecką. Jed-
nakże faktyczne ukonstytuowanie miało miejsce 30.09.1807 r., dopiero bo-
wiem arcybiskup lwowski Kajetan Ignacy Kicki ogłosił bullę papieską w ko-
ściele kolegiackim w Kielcach, wynosząc go tym samym do godności katedry  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Diecezja ta obejmowała swymi 
granicami obszary ówczesnego zaboru austriackiego, położone między Wisłą 
i Pilicą, od Koniecpola na zachodzie, aż po Sandomierz na wschodzie201. Do 
1809 roku obszar diecezji należał do zaboru austriackiego, później znalazł się w 
granicach Księstwa Warszawskiego. Na mocy traktatu wiedeńskiego (1815 r.) 
diecezja kielecka znalazła się na obszarze utworzonego właśnie Królestwa 
Polskiego. Akt ten stanowił, iż ,,…jurysdykcja biskupa krakowskiego nie będzie 
się rozciągać na terytorium austriackie i pruskie’’. W ten sposób zaistniała ko-
nieczność zmiany granic diecezji krakowskiej. Papież Pius VII bullą Ex impo-
sita nobis z 1818 r. zniósł biskupstwo kieleckie i włączył jego terytorium do 
diecezji lubelskiej, sandomierskiej i krakowskiej, co wykonało się z w 1819 r. 
i kuria diecezji kieleckiej przestała istnieć202.

200 P. Kardyś, Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza, Leszek Poniewrozik, recenzja, „przegląd Hi-
storyczny”, 97/2, 2006, s. 289-295. 
201 B. Kumor, Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość”, 1963, z. 17, s. 196–198.
202 J. Wendt, Geografia władzy w Polsce, Gdańsk s. 194.
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Sieć parafii w XVI w., za: Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie 
XVI wieku, cz. 1: Mapy, plany, cz. 2. Komentarz, indeksy, oprac. K. Chłapowski i in.,  

red. W. Pałucki, Warszawa 1993.

Biskup krakowski przejął zatem siedem dekanatów byłej diecezji kielec-
kiej, to jest: chęciński, kielecki, kijski, kurzelowski, opatowiecki, pacanowski 
i sokoliński. Niedługo potem biskup Jan Paweł Woronicz polecił dokonać no-
wego podziału dekanatów znajdujących się w Królestwie Polskim. Od tego 
czasu diecezja krakowska dzieliła się na 18 dekanatów: kielecki, jędrzejowski, 
dzierzgowski, kurzelowski – w obwodzie kieleckim; olkuski; lelowski, pilicki, 
skałecki, siewierski – w obwodzie olkuskim; miechowski, opatowiecki, pro-
szowicki, skalbmierski, wawrzeńczycki, książnicki – w  obwodzie miechow-
skim; a stopnicki, szydłowski i wiślicki – w obwodzie stopnickim203.

Zgodnie z reskryptem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego z 1819 r. nowe granice dekanatów zostały podporządkowane 
granicom obwodów. W województwie krakowskim były to obwody: kielec-
ki, olkuski, miechowski i stopnicki. W obwodzie stopnickim zaszły zmiany 
związane z utworzeniem dekanatu szydłowskiego. Likwidacji uległy wówczas 
„starożytne” dekanaty w Kijach i w Pacanowie. W latach od 1819 do 1864 
powstał dekanat szydłowski z siedzibą w Szydłowie, w którego zasięgu było 
szesnaście parafii204.
203 B. Kumor, Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, [w:] „Nasza Przeszłość…’’ t. 17, 1963, s. 196–198.
204 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918, Kraków 1980, 
s. 560; W. Strojny, Szydłów w I połowie XIX wieku, Kielce 2009, s. 13.
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Nie był to koniec skomplikowanej historii powstania diecezji kieleckiej. 
Część diecezji krakowskiej położonej w Królestwie Polskim nosiła nazwę 
diecezji kielecko-krakowskiej. Biskup Ludwik Łętowski zrezygnował z rzą-
dów nad częścią diecezji krakowskiej, położoną w Królestwie Polskim i oddał 
jurysdykcję kościelną nad nią ks. Maciejowi Majerczakowi, który w 1849 r. 
mianowany został administratorem apostolskim w Kielcach, a w 1862 r. wy-
niesiony został przez papieża Piusa IX do godności biskupiej.

Dekanaty w południowej części diecezji w latach 1819-1864, za: W. Strojny, Osadnictwo okolic 
miasta Pierzchnica na tle sytuacji gospodarczej i społecznej wojewodztwa krakowskiego około poło-
wy XIX wieku, [w:] Pierzchnica i okolice, pod red. D. Kaliny, Kielce–Pierzchnica 2010, s. 229.

Po upadku Powstania Styczniowego (1864) granice dekanatów zostały 
zrównane z granicami powiatów i w miejsce dotychczasowych 18 utworzono 
8 dużych dekanatów. W ten sposób likwidacji uległ dawny dekanat szydłowski, 
którego terytorium stało się częścią dekanatu stopnickiego205.

Wielkim wydarzeniem było utworzenie 22.12.1882 r. bullą papieża Leona 
XIII diecezji kieleckiej, ogłoszone w Kielcach 15.06.1883 r. Pierwszy ordy-
nariuszem powołanej ponownie do istnienia diecezji kieleckiej został biskup 
Tomasz Kuliński. Kolejne zmiany zaszły w okresie „odwilży 1905 r.” , kiedy 
złagodzeniu uległa polityka władz rosyjskich względem Kościoła katolickiego.  

205 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej..., t. 2, s. 324.
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W tej sytuacji możliwe stało się tworzenie „poddekanatów”, co ogłosił bi-
skup Augustyn Łosiński w 1911 r. Na terenie diecezji kieleckiej powstało 
takich jednostek 17, którym powierzono faktycznie te same funkcje, co de-
kanatom. Stan taki dotrwał do 1918 r., kiedy w wolnej Polsce przekształco-
no je we właściwe dekanaty206.

Obecnie miejscowości wchodzące w skład gminy Wiślica podlegają para-
fiom znajdującym się w dekanacie wiślickim: w Chotlu Czerwonym, w Jurko-
wie, w Wiślicy, w dekanacie Buskim: w Zagości Starej, i w dekanacie nowokor-
czyńskim: w parafii Strożyska. 

Dekanat buski, za: www.diecezja.kielce.pl, data pobrania 22.06.2018 r.

206 D. Olszewski, Organizacja wyznań chrześcijańskich na ziemi kielecko-radomskiej w XIX–XX wieku, ,,Biu-
letyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t.33, z. 2–4, 1998, s. 13.
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Dekanat nowokorczyński i wiślicki, za: www.diecezja.kielce.pl, data pobrania 22.06.2018 r.
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Chotel Czerwony. Parafia pw. św. Bartłomieja

Obecnie do parafii należą wsie: Chotel Czerwony (Gaj, Komornice, Pod-
dębie, Stara Wieś, Zagórze, Zawierzbie), Bilczów, Brzezie, Gluzy, Hołudza, 
Łatanice i Aleksandrów-Skorocice207.

 Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, pierwotnie Najświętszej Panny 
Marii, św. Stefana i św. Hieronima. Położony jest na wyniosłym, kredowym 
wzgórzu. Tak więc niewątpliwie fundator wybierając miejsce na wzniesie-
nie świątyni kierował się może w jakimś stopniu walorami obronnymi, ale 
również  krajobrazową i „pańską” do-
minantą swej fundacji.

Pierwsza wzmianka o kościele 
parafialnym pochodzi z dokumentu 
z 1244 r., przy którym świadkował 
tutejszy proboszcz Brictus208. Pra-
wo kolatorskie w 1284 r. posiadała 
kolegiata w Sandomierzu, która od 
księcia Leszka Czarnego otrzymała 
odnośny przywilej209. Parafia obej-
mowała wówczas większy niż obec-
nie obszar, sięgający wg. tradycji aż 
pod Chmielnik210. 

W roku 1345 wsie Baranów, Dobrowoda i Gadawa zostały od niej odłączo-
ne i weszły w obręb nowo utworzonej parafii w Dobrowodzie, pozostawiając 
w jej zasięgu wsie: Bilczów, Chotel, Gluzy, Hołudzę i Łatanice211. W 1340 r. 
parafię oceniano na 390 wiernych (sąsiednia Zagość liczyła ich 750)212.

Jako własność kościoła sandomierskiego pozostawała również w czasach 
późniejszych.

Pierwotny kościół był zapewne budowlą drewnianą. Daty wzniesie-
nia murowanej świątyni około 1440-1450 są znane z tablicy fundacyjnej213 
umieszczonej nad głównym wejściem do kościoła, w kruchcie południowej 
oraz z racji osoby fundatora – Jana Długosza i jego dzieła literackiego214. Funk-

207 Katalog duchowieństwa…, s. 470. 
208 E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-hi-
storyczne, Warszawa 1965, s. 67–68; 123. 
209 KDM t. 1, nr CIV s. 126.
210 SGKP t. 1, s. 637. 
211 KDKK t. I, nr 44, J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów…w Stopnickiem…, s. 351–153.
212 B. Kumor, Dziej diecezji krakowskiej..., t. 2, s.  132.
213 P. Mrozowski, Polskie tablice erekcyjne z wieków XIV i XV, „Studia Źródłoznawcze”, t. 32–33, 1990, s. 95–96.
214 J. Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, s. 417–418 – informacja ta za: Architektura gotycka 
w Polsce, cz. 2, s. 48. Por. także: Smoleńska 1969, s. 161-170.

Kościół Chotlu Czerwonym. Fot. R. Mirowski.
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cjonowanie jej potwierdzone jest w latach późniejszych215. Obecnie przyjmu-
je się, że już w chwili erekcji prawo prezenty parafii należało do kustosza ko-
legiaty wiślickiej216. 

Wieś i jej sołectwo zakupił, zapewne w imieniu kapituły wiślickiej, Jan 
Długosz. W pierwszym jego opisie parafii chodelskiej, z ok. 1440 r., wieś na-
leżała do kustosza wiślickiego Jana Gosławskiego herbu Wieniawa. Wynika 
z  tego, że tutejszym duszpasterzem był kustosz wiślicki, czyli prałat, który 
w największym stopniu zobowiązany był do dbałości o budynek kolegiaty 
wiślickiej, o wszelkie paramenty liturgiczne i jej wyposażenie, w tym o księ-
gozbiór i archiwum kościelne. Na utrzymanie tutejszego duszpasterza prze-
widziano uposażenie, w skład którego oprócz dziesięcin z wsi parafialnych, 
wchodził również majątek ziemski. 

We wsi znajdowała się rezydencja kustosza wiślickiego w postaci dworu 
(curia) z ogrodem (pomerio), a niedaleko zbudowana była sadzawka na wy-
kopanym kanale zwanym Ponik. Przy tymże dworze sformowany był folwark 
należący do uposażenia kustodii wiślickiej z doskonałymi i rozległymi łąkami, 
z którego płacono biskupowi krakowskiemu czynsz. Uposażenie obejmowało 
także 9 oczynszowanych łanów kmiecych we wsi Chotel Czerwony, jednego 
łanu karczemnego i gruntu młynarza. Na terenie wsi znajdowały się również 
dwa łany należące do biskupa krakowskiego, będące zapewne dawnym upo-
sażeniem sołtysa chotelskiego217.

W powstałym nieco później drugim opisie wsi (w 1470–1480) zapisa-
no, że aktualny pleban Mikołaj z Bejsc miał do swojej dyspozycji własny 
folwark z gruntami i łąkami, zwolniony z dziesięciny. Obejmował on jeden 
łan gruntu, dawniej kmiecego (poprzednio we wsi było 9 łanów kmiecych 
zaś obecnie – osiem)218. W tejże wsi znajdował się również młody las, z cza-
sem przyłączony niegdyś do wsi Bilczów, a który Jan Długosz i Jan Obulec 
odkupili za 30 grzywien i dołączyli do gruntów kustodii znajdujących się 
we wsi Chotel Czerwony219. 

Niewielki kościół jest wzniesiony z ciosów kamiennych. Jego osobliwo-
ścią jest przykrycie trzech różnych przestrzeni: kwadratowej nawy głównej, 
prawie kwadratowego prezbiterium oraz kwadratowej kruchty sklepieniami 
sieciowymi, a tylko zakrystia ma nowożytne sklepienie kolebkowe. W zwor-
nikach sklepiennych umieszczone są herby: w prezbiterium Orzeł Kazimie-
rzowski, w nawie Wieniawa (Długosza) i Dębno (Oleśnickiego), w kruchcie 

215 Lata 1327, 1335, 1337, 1340, 1346–1358 – MPV, I i II, wg indeksu. Lata 1373–1374, T. Gromnicki, 
op. „l s 348–349. XV w.: - Acta officialia, vol. 4. 317v - 1423 r. Stanislaus presbiter de Chotea; 61v –1434 r. 
Nicolaus plebanus de Chotel.
216 E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka..., s. 45; E. Wiśniowski, Rozwój sieci…, s. 67–68, 123.
217 LB t. 1, s. 417–418.
218 LB t. 2, s. 372.
219 LB t. 1, s. 418.
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ponownie Wieniawa. Nad portalem prowadzącym z  prezbiterium do za-
krystii umieszczono niewielką tabliczkę kamienną z  reliefową półpostacią  
św. Stefana, a ten gotycki portal pokryty jest iluzjonistyczną, polichromowa-
ną, renesansową malaturą. 

Zasadniczy wystrój kościoła: ołtarz główny, ołtarze boczne pochodzą 
z połowy XVIII wieku, ale w ołtarzu głównym wisi gotycki krucyfiks z końca 
XV w., a w nastawie architektonicznej stoi gotycka rzeźba Matki Boskiej Bole-
snej z 1. poł. XV w.  Ambona złączona z konfesjonałem nosi cechy barokowe, 
ale została wykonana na pocz. XIX w. Chór muzyczny pochodzący z 1880 r. 
ma wmontowane gotyckie, profilowane belki. Natomiast w nawie wisi duży, 
gotycki krucyfiks z  około 1400 r., który do niedawna był umieszczony na 
wschodniej ścianie prezbiterium. 

W kruchcie znajduje się najciekawszy z zachowanych elementów rzeź-
biarskich, czyli tablica erekcyjna, wmurowana w ścianę nad wewnętrznym 
portalem. Przedstawia ona płaskorzeźbione postaci: Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, św. Stefana, św. Hieronima oraz w lewym górnym rogu popiersie 
muratora albo kamieniarza, który ją odkuł. Dookoła biegnie napis: Anno Do-
mini MCCCCL ad honorem omnipotentis Dei et Beatae Mariae Virginis Sanc-
torum Stephani regis et Ieronimi Eccl. Doctoris haec ecclesia est fabricata. Nie 
wymieniono tu współpatrona kościoła św. Bartłomieja, pod którego wezwa-
niem wzniesiony był poprzedni drewniany kościół. W kącie stoi drewniana 
XV-wieczna kropielnica.

Na powstałych w 1844 r. dwóch akwarelach prezentowany jest kościół i jego 
najbliższe otoczenie. Na pierwszej jest on ukazany od północnego zachodu. 
Widoczna jest na niej drewniana dzwonnica z baniastym hełmem na kształt 
kruchty, przylegająca do elewacji zachodniej, która w roku 1850 została zastą-
piona murowaną, zachowaną do dziś. Na cmentarzu przykościelnym naryso-
wano grób z krzyżem na wysokim cokole, stojący do dnia obecnego. W stronę 
wschodnią od kościoła stała dawna plebania, a może jednak dwór dziedzica. Na 
drugiej akwareli została pokazana tablica fundacyjna, już omówiona. 

Podziały administracyjne 
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Jurków. Parafia pw. św. Teresy z Avila

Obecnie do parafii należą: Jurków, Bi-
skupice i Żurawniki220.

Kościół w Jurkowie jest świetnie 
widoczny z Wiślicy. Jego białe ściany 
wyraźne bieleją na tle zadrzewionego, 
wyniosłego brzegu Nidy. Dodatkowo 
wybrano dla niego wysoki cypel, od-
dzielony droga wiejską od terenu pleba-
ni i z drugiej strony od terenu dawnego 
dworu, na kształt fosy. Było to podstawą 
do podejrzenia, iż postawiony został na 
dawnym grodzisku, co okazało się jed-
nak nieprawdą. 

Pierwsze pewne potwierdzenie 
jego istnienia mamy dopiero z  cza-
sów Jana Długosza, z  pierwszego tomu 
Księgi Uposażeń…, a  więc z  ok. 1440 r.  
W  jego opisie kościół był drewniany, 
a  jego kolatorem był wówczas Stanisław 
Ligęza z rodu Półukoza (herbu Półkozic). 
We wsi było osiem łanów kmiecych, z któ-
rych dziesięcinę odbierał prepozyt wiślic-
ki wartości 1 grzywny, a czasem więcej. 

We wsi jest wymieniony dwór (curia) 
rycerski z  rolami folwarcznymi, z  któ-

rych dziesięcinę oddawano do kościoła w Jurkowie. Była też karczma z rolą, 
4 zagrody z rolami, z których dziesięcinę oddawano prepozytowi wiślickie-
mu w  gonithwam (dziesiecina z  nowalii), z  czego wynika, ze było to pier-
wotnie grunty kmiece. Był i młyn bez roli, na bezimiennym strumieniu. Są 
wymienione role kmiece należące do nieistniejącej już wsi Parszkaszaczice, 
z których dziesięcinę odbierał prebendarz wiślicki kanonii zwanej Stożycka, 
o wartości około półtora grzywny. Prepozytura ta ma dom i pole w Wiślicy, 
na którym ma rezydencję. Prepozyt miał w swoim zarządzie dobra ziemskie 
należące do klucza wiślickiego. Zawsze miał w  obowiązku zaopatrywanie 
kościoła wiślickiego w  wino za dziesięciny z  Jurkowa, a  wosk za dziesięci-
nę w Szymonowicach – co zapisano w przywileju. (Prepozytura miała łąkę 
dobrą dziedziczną kustosza wiślickiego w Chotelu, zwaną Proboszczowską, 
o wartości kopy groszy221). 
220  Katalog duchowieństwa…, s. 474.
221 LB t. 1, s. 409–410. 

Kościół w Jurkowie fot. D. Kalina.



103

W pierwotnym tekście wizytacji kościelnej z 1833 r. zapisano, że upo-
sażenie plebana jurkowskiego w 1513 r. poniosło szkodę. Dwór odjął dwa 
staja gruntu nazywające się Plebanka, z których drugie dwa przyłączone do 
Pola Plebańskiego, dwie łąki jak świadczy wizytacja z 1699 r., jedna przy 
Młynie Grzybsko, druga Filipionka, a także młyn Grzybsko.

Jak świadczy Liber Retaxationum z 1529 r. pleban pobierał dziesięcinę 
z większej części gruntów folwarcznych i od 4 kmieci snopową, o wartości 
6 grzywien, z Żurawnik z ról dworskich 3 grzywny, z młyna Grzybsko w Jur-
kowie, z młyna Voulicze (Woźniki) 2 grzywny. Ponadto Kolenda w wyso-
kości 24 groszy w  Parkoczycach, a  z  osady Woźniki z  6 łanów snopową, 
o wartości 1 ½ grzywny. Prepozytura pobierała z ról dworskich w Jurkowie 
i z dwóch łanów w Niegosławicach 10 grzywien222. 

Do legendarnych opowieści należy również i ta, dotycząca doprowadze-
nia do ruiny kościoła jurkowskiego z rąk protestanckiego właściciela. Ksiądz 
Jan Wiśniewski pisze o tym dosadnie: …ze szczętem był rozwalony po spro-
fanowaniu go przez kacerzy, i dodaje, że podczas wizytacji 1598 r. uposażenie 
przez nikogo nie zajęte pustkowiem zalega przy gościńcu.

Wiemy, że od poł. XVI w. wieś podzielona była na dwie części dziedzicz-
ne. Jedna z nich należała do Teodora Ligęzy, brata Hermolausa starszego. 
Był on jedynym w rodzinie innowiercą. Żonaty z Anną z Królewskich (rów-
nież znanych innowierców), z którą miał dzieci zmarłe w wierze katolickiej. 
Kościół w końcu XVI w. stał pusty, uległ sile czasu, natomiast jego uposaże-
nie zostało przez dziedzica użytkowane. 

Syn Teodora Ligęzy – Stanisław, starosta opoczyński (1588–1605), po 
przejściu z  wiary kalwińskiej na katolicyzm ufundował kaplicę grobową 
przy kościele w Bolesławiu, gdzie się znajdują groby wielu członków rodzi-
ny. W 1621 r. części dziedziczne Jurkowa należące do obu synów Auktusa 
przeszły na syna Hermolausa młodszego, podskarbiego wielkiego koron-
nego, syna Hermolausa starszego. To właśnie on podjął się wzniesienia 
w  miejsce zrujnowanego, nowego kościoła drewnianego. W  testamencie 
z 1.01.1632 r. zapisał O kościół Jurkowski pilnie proszę, żeby był skończony; 
potrzeby, aparaty, jakom u siebie postanowieł, aby posprawiane beły; plebanią 
zbudować i grunty z dawna należące oio dziesięciny zupełnie oddać223.

Odnowiony kościół, opisany podczas wizytacji z lat 1660–1664224, spłonął 
23.04.1719 r. 225. Nowy, trzeci w historii parafii w Jurkowie kościół drewniany 
wzniesiono z inicjatywy i funduszy dziedziczki Heleny z Potockich, wdowy 

222 LR 1529, s. 173, 174, 267. 
223 M. Lubczyński, Linia bolesławawsko-jurkowska Ligęzów herbu Półkozic. Zarys dziejów, [w:] Szlachta i zie-
mianie między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku, Kielce 2008, s. 21.
224 AKMKR nr 8 (1664), k. 305.
225 A. Adamczyk, Kościoły drewniane…, s. 212–215.

Podziały administracyjne 



104

Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

po Jakubie Duninie  herbu Łabędź, zmarłym w 1730 r.226. Na takie datowa-
nie  wskazuje jej fundacja Bractwa św. Trójcy przy tutejszym kościele z zapi-
sem 5000 złp na dobrach Strzałków, Ruczynów i Łagiewniki oraz 2000 złp. 
na tutejszy szpital dla ubogich. Konsekracji dokonał biskup Michał Kunicki 
w dniu 05.07.1744 r., pozostawiając to samo wezwanie św. Teresy227. 

Kościół ten był orientowany. Był on niewielki, złożony z: nawy oświe-
tlonej czterema oknami po bokach i jednym od strony chóru, prezbiterium 
oświetlonego dwoma oknami zamkniętego wielobocznie, zakrystii, przy 
północnej stronie, o jednym oknie i kruchty od północy. 

Wnętrze nakryte było drewnianym malowanym stropem. Znajdowało się 
w nim cztery ołtarze – główny z obrazem Świętej Trójcy, a u góry z obrazami  
św. Teresa i św. Jadwigi oraz ołtarze boczne: Pana Jezusa, Matki Boskiej  Czę-
stochowskiej (na zasuwie obraz ze sceną Niepokalanego Poczęcia) i św. Józefa. 
Teren cmentarza nie był ogrodzony, a obsadzony różnymi gatunkami drzew. Od 
strony zachodniej stała drewniana dzwonnica, w niej zawieszono trzy dzwony228. 

Z tego czasu pochodzi zachowane wyposażenie: feretron późnobaroko-
wy z  połowy XVIII w. z obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Heleną 
oraz Trójcy Św., monstrancja w stylu regencji, dwa kielichy: w stylu regen-
cji i gładki z XVIII w., pacyfikał w stylu regencji, relikwiarz późnobarokowy  
z XVIII w.;  ornaty: 1. haftowany XVIII w., 2. z kolumną haftowaną barokową 
XVII w., 3. z tkaniny z XVIII w.229.

Dzięki zachowanemu w Dyrekcji Ubezpieczeń planikowi kościoła spo-
rządzonemu w 1847 r. wiemy, że prezbiterium zamknięte było wielobocz-
nie, a korpus był trzynawowy. W dziesięć lat potem konsystorz kielecki 
informował, że kościół był zupełnie zdezelowany, dlatego też został za-
mknięty i rozebrany, a parafię wcielono do sąsiedniej, jak pisze J. Wiśniewski. 
W roku 1875 zbudowano nowy kościół  w stylu neogotyckim, zachowany 
do dnia dzisiejszego, a użyto przy tym materiałów z rozebranego kościoła  
pw. św. Marcina w Wiślicy. 

226 Boniecki t. 1, s. 154; t. 5, s. 104; Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII…, s. 230. 
227 J. Wiśniewski, Historyczny opis… w Wiślickiem…, s. 85.
228 J. Wiśniewski, Historyczny opis…, s. 84; A. Adamczyk, Kościoły drewniane…, s. 212–213.
229 T.J.W., Opis kościoła w Jurkowie, [w: ] Pamiętnik Kielecki: zbiór prac ku uczczeniu Adama Mickiewicza 
1798-1898, Kielce [1901], s. 55–56.
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Strożyska. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Do parafii należą obecnie wsie: Strożyska, Badrzychowice, Górki, Sępi-
chów, Szczerbaków, Ucisków230.

Jest to jeden z niezwykle ciekawych kościołów w okolicy Wiślicy. Dokład-
nej daty erygowania tutejszej parafii nie znamy. Wiemy jednak, że istniała już 
w 1326 r., a plebanem był wówczas niejaki Wawrzyniec. W czasach Długosza 
Strożyska stanowiły prebendę kanonika wiślickiego. 

Jako pierwszy pisze o niej Kazimierz Stronczyński w 1844 r.: Wieś ta na 
drodze z Wiślicy do Nowego Miasta Korczyna położona, ma starożytny z cioso-
wego kamienia wystawiony kościół z wyniosłą na czele wieżą. Data jego budowy 
niewiadoma, ze stylu atoli widać, że jest najpóźniej XV wieku dziełem. Również 
domyślać się można że rodzinie Ligenzów winien założenie swoje, bo ma nad 
wejściem niezmiernie starożytnem dłutem wyrobiony herb tejże rodziny Półko-
zic, i podobny na kluczniku sklepieniowym w części kapłańskiej. Budowa jego 
zewnętrzna mało jest charakterystyczną, wewnątrz sklepienie nawy niezwykłego 
jest kształtu. Gotyckie bowiem łuki jego zbiegają się na jeden tylko, w środku ko-
ścioła postawiony filar. Świątynia ta w dobrym utrzymana stanie nie ma żadnych 
nagrobków ani napisów. O kolejach jakie przechodziła w aktach miejscowych nic 
dowiedzieć się nie można231. 

Tak więc kościół został wy-
budowany około 1378 r. z fun-
dacji Michała ze Stróżysk herbu 
Półkozic, z czego wynika, że nie 
była to fundacja rodu Ligęzów 
tego samego herbu jak przy-
puszczał232. Kościół powstał 
niewątpliwie pod wpływem 
architektury kościołów dwu-
nawowych fundowanych przez 
Kazimierza Wielkiego233, jed-
nak badacze wykluczają udział 
warsztatu królewskiego przy 
jej wznoszeniu. Profesor Dmo-
chowski uważa, że kościół ten 
inspirowany był wiślicką kole-

230 Katalog duchowieństwa…, s. 472. 
231 Kazimierza Stronczyńskiego opisy... , s. 136.
232 KZSP t. III, z. 1, s. 65–66.
233 A. Szyszko-Bohusz, M. Sokołowski, Kościoły polskie dwunawowe, zabytki w  nich ocalałe czy też po-
średnio się z  nimi wiążące i  król Kazimierz Wielki, „Sprawozdania Komisyi Historii Sztuki”, 1912, t. 8: 
s. 109-112.

Kościół w Strożyskach, fot. z 1912,
fot. S. Zaborowski 1912.
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giatą, a  umieszczony w  środku nawy dziesięcioboczny filar podtrzymujący 
sklepienie, zastosowano aby naśladować przykład wiślickiego kościoła234.

  
Kamienie  z herbem Półkozic, po prawej, Rys. A. Szyszko-Bohusz.

W 1912 r. odwiedził go A. Szyszko-Bohusz, który dokonał jego inwentary-
zacji i opisu: W prostym kierunku na wschód od Wiślicy, w odległości pięciu zaled-
wie kilometrów, na wysokiem wzgórzu stoi kościół w Stróżyskach, dzięki nowszym 
przebudowom, mający wygląd dość obszernej świątyni. Z daleka widnieje panująca 
nad całą obszerną doliną Nidy basztowa dzwonnica, wystawiona na czele kościoła. 

Niezawodnie stał tu obok kościoła drewniany zapewne zameczek czy dwór, 
wystawiony przez dziedziców na Stróżyskach, z których Michał roku 1378 wy-
stawił kościółek. Dzwonnica obronna, mogła więc służyć za strażnicę nie tylko dla 
zamku, lecz i dla całej okolicy. 

Kościółek, początkowo niewielkich rozmiarów, w  nowszych czasach roz-
szerzony przez dobudowę nowych części na miejscu starego prezbiteryum, 
zajmuje obecnie prawie połowę całej powierzchni wzgórza. Wielka baszta na 
czele stojąca ma charakter jakiejś bramy zamkowej, dzięki dwom w  ostrołuk 
zasklepionym otworom u  dołu. Nieliczne otwory strzelnic urozmaicają cokol-
wiek przedzieloną na piętra gzemsami kapnikowymi powierzchnię dzwonnicy, 
zbudowanej z wapienia i białego piaskowca, starannie w kostki ociosanego tylko 
na rogach i w obramieniu otworów. W północnej ścianie nad otworem bramy 
widnieją dość znacznych rozmiarów kamienie, upiększone rzeźbą, przedstawia-
jącą herb dziedziców na Stróżyskach – Półkozic. 

234 P. Crossley Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Church Architecture in Lesser 
Poland 1320-1380, Kraków 1985, s. 261–163, 456, 457; Architektura gotycka w Polsce…., 1995, cz. 2,  
s. 215-216.
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Kościół wnętrze, fot. S. Zaborowski 1912.

Cała zachowana część kościoła, wystawiona jednocześnie z dzwonnicą z tegoż 
materyału, ma szkarpowanie i obramowanie okien z lepszego nieco i lepiej ociosa-
nego piaskowca. Dach gontowy był znacznie wyższym, sięgając końca kamienne-
go wątku dzwonnicy. Obecnie tej ostatniej barokowe zakończenie pochodzi oczy-
wiście z czasów późniejszych. Jakiem było pierwotne, trudno obecnie zdecydować. 
Być może że u góry widniejące w murach otwory wskazują na użycie hurdycyi; 
nie jest to niemożebnem przy ogólnym warownym wyglądzie baszty. Wnętrze jej 
całkowicie zajęte rusztowaniem, na którem wiszą dzwony.

We framudze północnej bramy dzwonnicy tkwi u góry, przykryta nieco tyn-
kiem, tablica erekcyjna z różowego piaskowca. Nie jest to oczywiście tak ładnie 
rzeźbiona płyta, jaką widzieliśmy w Wiślicy. Skromny napis ładnemi gotyckiemi 
głoskami opiewa, że HOC OPUS EREXIT DOMINUS MICHAEL HERES DE 
STROZISKA A.D. MCCCXXVIII.

O charakterze drzwi prowadzonych do kruchty daje wyobrażenie fig. 76. Ko-
ściółek zbudowany w tak krótkim czasie po wzniesieniu kościoła wiślickiego, a znaj-
dujący się w tak blizkiem sąsiedztwie, został niezawodnie zbudowany przez maj-
stra, który pracował przy budowie wiślickiego kościoła. Poświadcza o tem sklepienie, 
naśladujące sklepienie wiślickie. Rozległy plan został zredukowany do małego prosto 
- kąta 8,0 x 7,65 m i przykryty palmowem sklepieniem na jednym filarze. 
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Plan kościoła i drzwi do kruchty w Stróżyskach. Rys. A. Szyszko-Bohusz.

Sklepienie to, mocno przypominające swym charakterem i konstrukcyą wiślic-
kie, z czterech w zasadzie krzyżowych pól złożone a upiększone małymi zworni-
kami z herbami czy godłami (róża, gwiazda, słońce) i głową, być może, majstra 
czy fundatora, wznosi się na wysokość ośmiu metrów. Plan naszego kościółka jest 
ciekawym o tyle, że liczbę filarów zredukowano do jednego, przez co kościoła wła-
ściwie nie możemy nazwać dwunawowym. Poza tem jednak wszystko wskazuje 
na naśladownictwo przy budowie kościoła wiślickiego i przy tem naśladownictwo 
nie dość udatne. Rzeczywiście przy tak nieznacznych rozmiarach nawy, można ją 
było przesklepić bez użycia filaru, zmniejszającego szczupłe wnętrze kościoła235. 

Tablica erekcyjna. Rys. A. Szyszko-Bohusz. 

 Ten niewielki kościółek dotrwał w niezmienionym kształcie do 1895 r., kie-
dy to rozbudowano go w stylu neogotyckim: zburzono stare prezbiterium, a na 
jego miejscu dobudowano nowe prezbiterium oraz dwie kaplice – od południa 
Matki Boskiej, od północy Pana Jezusa – na kształt transeptu. Przebudowa ta ze-
psuła gotyckie proporcje. Jak pisze Roman Mirowski Wrażenie dysonansu, mimo 
tego, pozostaje. Łagodniej ocenia autorów przebudowy ksiądz Jan Wiśniewski, 
235 A. Szyszko-Bohusz, Kościoły polskie dwunawowe, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historii Sztuki”, 
1912, t. 8, s. 109-111.
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pisząc: Gdyby nie żal, że przy powiększeniu kościoła 
prezbiterium zakończone absydą i pewnie nie mniej cie-
kawe jak nawa, zostało zburzone, można powiedzieć, 
kościół czyni bardzo miłe wrażenie: jest cały sklepio-
ny, żebrowania łączą się na oryginalnych zwornikach 
i spadają na nie mniej oryginalne wsporniki. Gdyby nie 
żal, księże Janie, gdyby nie żal… W latach 1944 – 45  
kościół odniósł zniszczenia, powodujące koniecz-
ność prowadzenia prac restauracyjnych – niezbędne 
prace wykonano.

Wiślica. Parafia pw. Narodzenia  
Najświętszej Marii Panny

Do parafii należą obecnie: miasto Wiślica, Gorysławice, Kobylniki, Ko-
niecmosty, Kuchary, Ostrów, Sielec, Stawiszyce, Wawrowice i Wiśniówki236.

 
Kościół pokolegiacki w Wiślicy. Rysunek z artykułu F. Sobieszczańskiego  

w „Tygodniku Ilustrowanym”.

W opinii przybyłych do Wiślicy lustratorów w roku 1789 w mieście były 
trzy kościoły: kolegiacki pw. Panny Maryi, szpitalny pw. Świętego Ducha  
i św. Marcina. Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiemy już, że obecna bazy-
lika w Wiślicy jest trzecią lub nawet czwartą świątynią wzniesioną w tym miejscu.

 
236 Katalog duchowieństwa … s. 484–485.

Przekrój podłużny kościoła
w Stóżyskach. Rys. A. Szyszko-Bohusz.
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Pierwszy najstarszy Dom Boży odkryto na Regii, a więc na zachód od rynku. 
Przy dwóch odkrytych pallatiach znajdowały się dwie romańskie rotundy, 
z których jedna wyróżniała się architektonicznym wystrojem. Tu odbywało 
się więc nabożeństwo mieszkańców grodu, ale i mieszkańców podgrodzia. 
Cmentarz grzebalny dla nich znajdował się na północ od wyspy miejskiej, 
w rejonie późniejszego kościoła w Gorysławicach. 

Drugim kościołem w historii był kościół pw. św. Mikołaja, wzniesiony na 
wschód od bazyliki, przy osadzie o charakterze targowym, otoczony cmenta-
rzem. Nieco na wschód, w rejonie obecnego budynku szkoły, powstał kościół pw. 
św. Marcina, również otoczony osadą i cmentarzem, o charakterze parafialnym. 

Czwarty kościół powstał w  sąsiedztwie kościoła św. Mikołaja. Po niszczy-
cielskim najeździe w 1135 r. osada i  jej zabudowa uległa zniszczeniu. Jej zna-
czący rozwój zaczął się w drugiej połowie XII w., kiedy książęta sandomierscy 
zainicjowali tu wzniesienie kilku budowli. Z ich patronatem należy wiązać po-
wstanie romańskiej kolegiaty z kryptą, ze słynną gipsową posadzką dekorowaną 
świetnym, rytym wizerunkiem duchownych i świeckich dostojników. Z ich woli 
erygowano kapitułę kolegiacką, co miało miejsce najprawdopodobniej w latach 
1166–1173. W tym czasie stała już nowa romańska kolegiata z dwoma wieżami 
od zachodu, zbudowana na miejscu rozebranego poprzednigo kościoła. 

W tym okresie stały więc na wyspie miejskiej trzy świątynie otoczone cmen-
tarzami, a z czasem na terenie zburzonej dawnej rezydencji książęcej na Regii 
także powstał cmentarz. 

Po kolejnych zniszczeniach, które dotknęły mieszkańców ze strony najaz-
dów tatarskich w połowie XIII w., po raz kolejny Wiślica podniosła się z po-
piołów. Musiał powstać tu nieźle rozwinięty ośrodek znacznie poprzedzający 
lokację miejską na prawie niemieckim, skoro powstał na terenie późniejszego 
przedmieścia kościół św. Wawrzyńca, wzmiankowany w 1326 r. jako parafial-
ny i jak się domyślamy, bardziej „ludny”. 

Romańska kolegiata została przebudowana w  okresie walk toczonych 
przez biskupa krakowskiego Jana Muskatę, zwolennika panowania Wa-
cława II czeskiego na ziemi sandomierskiej i  krakowskiej, z  siłami księcia 
Władysława Łokietka. Od strony wschodniej dobudowano świecki obiekt 
o charakterze rezydencjonalnym – wieżę mieszkalną, określoną w procesie 
kanonicznym przeznaczoną biskupowi jako dormitorium, czyli sypialnią. 
Na dawnym grodzisku „na łąkach” wniesiono mur obwodowy z kamienia, 
pochodzącego z rozbiórki świątyń w Wiślicy. Trudno stwierdzić kiedy do-
kładnie miało to miejsce. Biskup Muskata otrzymał od Wacława II w 1295 r. 
prawo utworzenia kościelnego systemu obronnego na terenie Małopolski. 
Możliwe, że inkastelacja kolegiaty wiślickiej miał miejsce dopiero, gdy spra-
wował on władzę starościńską, czyli ok. 1303 r.237

237 Włodarski 1931, s. 177; Bieniak 1969, s. 184; Nowakowski 1991, s. 22, PSB 1977, t. 22, s. 291–299.
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Łokietek w Wiślicy pojawił się w 1291 r. kiedy doszło do potyczki z woj-
skami czeskimi, dowodzonymi przez Arnolda z Bambergu. Był tu krótko, 
bo już we wrześniu 1291 r., został wyparty przez wojska czeskie dowodzo-
ne przez biskupa praskiego Tobiasza, i dopiero w 1299 r. ponownie zajmuje 
Wiślicę, by znów ją utracić238. Następnie powrócił tu w 1304 r., witany przez 
mieszkańców, którzy udzielili mu pomocy w walce, dzięki czemu ...w Wiślicy 
ludzie wenczesławowe za życzliwością mieszczan pogromił239. Z tą właśnie walką 
i pobytem „małego księcia” w Wiślicy związana jest niezwykle silna tradycja 
kościelna odnotowana wielokrotnie. 

Pisze o niej Kazimierz Stronczyński w 1844 r., który odwiedził kościół: 
Akta kościelne przypisują gmachu tego Władysławowi Łokietkowi, który jak 
wyżej namieniłem szczególne do tutejszej kamiennej figurki matki Najświętszej 
miał nabożeństwo. O tej figurce jest legenda że kiedy się wyparty przez Szlązaków 
z Krakowa Władysław gorąco przed Nią modlił, odmawiając znaną pieśń kościel-
ną ave maris Stella kiedy wymówił wyrazy tejże pieśni monstra te esse matrem 
usłyszał głos surge Vladisłae procede et vinces co mu dodało otuchy i wytrwałości 
do pokonania wszystkich nieprzyjaciół240.

Dziś już jesteśmy pewni, że gotycki kościół został wzniesiony przez jego syna, 
Kazimierza Wielkiego, w miejscu dawnej świątyni z wykorzystaniem części murów 
romańskiej poprzedniej świątyni. Fundator nakazał pozostawić emporę zachodnią, 
którą wraz z pozostałością dwóch wież romańskich włączono w gotycką świątynię241.

Przyjmuje się jednak powszechnie za Janem Długoszem, że był to jeden 
z  sześciu kościołów wybudowanych przez króla w  ramach ekspiacji za zabój-
stwo krakowskiego kanonika Marcina Baryczki w 1349 r. – oprócz wiślickiego, 
byłyby to kościoły w Stopnicy, Szydłowie, Zagości (rozbudowa), w Kargowie 
oraz dawna kolegiata w  Sandomierzu242. Te, ale i  inne budowle wymienione 
jako ufundowane przez władcę położone są w województwie sandomierskim, 
co wskazuje, że król kierował się innym, ambitniejszym zamierzeniem243.

Wiele już wycierpiała pamięć o królu, posądzanego wielokroć o niemo-
ralne życie, a  potem o  zlecenie zabójstwa wikariusza katedry krakowskiej 
Marcina Baryczki (zm. 13.12.1349), który wedle trwałej tradycji oddał życie 
z królewskiego rozkazu. Według opisu Jana Długosza został wysłany do króla 

238 MPH T. II, s. 852; MPF, t. 2, s. 879; J. Dąbrowski 1916, s. 17-20; B. Włodarski 1931, s. 124-128). 
Ostatnio S. Sroka wzmocnił ten pogląd czterema nowymi dokumentami węgierskimi (S. Sroka 1995,  
s. 299-307).
239 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane roku Pańskiego 1584, Kraków 1658, s. 40; JD 
HP ks. I, s. 77.
240 Kazimierza Stronczyńskiego opisy…, s. 127-136.
241 Architektura gotycka w Polsce, cz. 2…., s. 257-259.
242 JD HP ks. III, s. 324; P. Crossley, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Church Architecture 
in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985, s. 420-21, 425,437.
243 L. Łbik, Legenda o Kazimierzu Wielkim i męczeńskiej śmierci księdza Baryczki, „Zapiski Kazimie rzowskie” 
z. 10, 2013, s. 40–45.
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Kazimierza przez Bodzantę, biskupa krakowskiego, z dekretem ekskomuniki 
w  związku z  jego niemoralnym życiem. Tło tego wystąpienia miało jednak 
inny zamierzony cel, związany z planowanymi daninami, którymi miały być 
obciążone wsie położone w ziemi sandomierskiej. 

W  przekazie Jana z  Czarnkowa znajdujemy znaczące rozbieżności w  tej 
sprawie. Oto po powrocie króla Kazimierza z udanej kampanii ruskiej …z try-
umfem pomyślności do Krakowa, gdzie był wspaniale przez kler i naród przyjęty, 
zdarzyło się, że za podszeptem dyabła, niejaki Marcin Baryczka, wikary kościoła 
krakowskiego, został przed królem fałszywie oskarżony przez jego przybocznych; 
w dzień św. Łukasza (18.10.1349 r. – przyp. DK) uwięziono go, a następnej nocy 
w rzece Wiśle utopiono, bez żadnej przyczyny, zupełnie niewinnego. Odtąd, niestety, 
wszelka pomyślność odstąpiła króla, który pierwej nad nieprzyjaciółmi szczęśliwie 
tryumfował; odtąd książęta litewscy niejednokrotnie napadali na księstwo ruskie, 
miasta Włodzimierz i Lwów, grody, wsie pustoszyli, obracając w popiół i perzynę, 
zamki zaś warowniejsze, mianowicie Włodzimierz, Bełz, Brześć i inne pomniejsze 
całkowicie zdobyli, a spustoszywszy większą część ziemi łukowskiej, sandomierskiej, 
radomskiej, niezliczone mnóstwo chrześciańskiego ludu do niewoli uprowadzili.  
I, niestety! ilekroć Litwini z Polakami w jakiejkolwiek pojedyńczej bitwie się spoty-
kali, zawsze Polacy, z dopuszczenia bożego, byli zwyciężeni. Po wielu klęskach i spu-
stoszeniach, król Kazimierz, widząc, że Litwinom oprzeć się nie zdoła, gdyż stale 
unikali walnej z nim bitwy i jako srogie wilki po złodziejsku ziemię pustoszyli, a po-
tem ze zdobyczą uciekali, – zawarł z nimi układ, mocą którego odstąpił im miasto 
i ziemię włodzimierską, sobie zaś zatrzymał, prawem własności zwierzchniej, ziemię 
lwowską ze wszystkiemi zamkami, miastami i wsiami244. 

Opinię Jana z Czarnkowa wyrażoną na temat przyczyn załamania się po-
myślności Królestwa podjął, przekształcił i rozpowszechnił Jan Długosz. Po-
daje on, że ksiądz wikary Baryczka był wysłany przez Jana Bodzantę, biskupa 
krakowskiego (1348), by wręczył królowi pozew, w którym żąda wyrzecze-
nia pod groźbą klątwy rozwiązłego życia i zmuszania do poboru z dzierżaw 
biskupich245. Konflikt ten w rzeczywistości wyglądał inaczej. Jan Bodzanta, 
w latach 1329–1331 przebywał jako wysłannik biskupa krakowskiego Jana 
Grota w Kurii Papieskiej. W roku 1347 ponownie udał się do Awinionu wraz 
z elektem na biskupstwo krakowskie Piotrem Szyrzykiem z Fałkowa, pleba-
nem w Stopnicy. Jednak świeżo wyświęcony biskup już 6.06.1348 r. zmarł na 
szerzącą się wówczas w Avinionie zarazę.

W  tej też chwili pojawiło się źródło późniejszego konfliktu. Bodzanta 
w  ciągu jednego tygodnia wystarał się o  nominację na stolec biskupi u  pa-
pieża Klemensa VI, wykorzystując fakt, że przebywali dwaj kanonicy kra-
kowscy (i  jego współrodowcy): Mikołaj z Młynów i Werner z Chmielnika, 
którzy w „zastępstwie” całej Kapituły Krakowskiej obrali go biskupem kra-
244 Kronika Jana z Czarnkowa, wyd. Żerbiłło, Kraków 2006, s. 134.
245 JD t. 2, s. 220, 225.
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kowskim. Sytuacja taka była w sprzeczności z panującymi w Polsce prawem 
i obyczajem, które dawały władcy prawo wskazania kandydata na stolec bi-
skupi246. Biskup Bodzanta nie tylko nie starał się ułagodzić swego króla, ale go 
zaatakował. Twierdził on, że to duchowieństwo powinno wskazywać parafię, 
której otrzymywać będzie należną od płatnika dziesięcinę, a  decydowanie 
w tej sprawie przez króla – nazwał „grzechem śmiertelnym”. Aby wzmóc efekt 
„wstawił się” za królową Adelajdą odrzuconą w tym czasie przez króla Kazi-
mierza, zarzucając swemu władcy rozwiązłość. Był to, jak się później okazało, 
początek wielkich problemów władcy247.

Piszący na ten temat w końcu XVI w. Bartosz Paprocki nadmienia w tej 
sprawie jedynie: Tatarowie także ziemię ruską z drugiej strony, z wielkimi wojski 
wtargnąwszy, pustoszyli. Takimi wielkimi szkodami poruszony Kazimierz, ba-
cząc, że Pana Boga obraził, począł żałować z płaczem, a żywota poprawiwszy, 
pokutować; posłał Albrychta albo Wojciecha kanclerza dobrzyńskiego do papie-
ża Klemensa VI o rozgrzeszenie. Kościołów wiele namurował, jako w Sędomirzu, 
w Wiślicy, w Szydłowie, w Stopnicy, w Zagościu, w Gargowie (Kargowie – przyp. 
DK) i indziej, ku czci a ku chwale miłego Boga248. 

Druga tradycja, równie mocno osadzona w historii, odnosi się do kwestii 
„miejskich” siedzib królewskich znajdujących się w  wielu miejscowościach: 
Bochotnicy, Czchowie, Kazimierzu Dolnym, Niepołomicach, Opocznie, Prze-
dborzu, Radomiu, Rzeszowie, Sandomierzu, Skawinie, Stopnicy, Wiślicy oraz 
krakowskim Kazimierzu. Znajdujące się w nich kamienice wiązane są w trady-
cji i w literaturze z romantyczną opowieścią o Żydówce Esterze, domniemanej 
kochance króla, która miałaby być pochowana w podkrakowskim Łobzowie, 
w kopcu ziemnym będącym resztką rezydencji i dworu na kopcu249. 

Pomijając zagadnienie prawdziwości wszystkich wątków tych opowieści, 
należy zwrócić uwagę na występujące w tych przekazach „królewskie domy”, 
najczęściej stojące w rynku lub w innym widocznym miejscu „kamienice”. Po-
twierdzenie źródłowe i archeologiczne ich istnienia we wspomnianych mia-
stach królewskich nie jest łatwe. Często wzmiankowane w przekazie legen-
darnym budynki są bardzo przebudowane i przekształcone, w niczym prawie 
nie odnosząc się do czasów ostatniego Piasta. W przypadku przynajmniej 
kilku miejscowości odnotowany jest oprócz rezydencji królewskiej („zamku”, 
„dworu”) inny budynek należący do władcy. Mógł on mieć charakter rezy-
dencji, ale jego usytuowanie przy głównym placu publicznym miasta nasuwa 
przypuszczenie, że odbywały się w nim czynności związane ze sprawowa-
niem władzy sądowniczej. 

246 Król miał własnego kandydata, w osobie dotychczasowego kanclerza Wielkopolski – Ottona z rodu Lisów.
247 M. Niwiński: Bodzanta Jan, hasło, PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 181–182.
248 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane roku Pańskiego 1584, Kraków 1658, s. 44.
249 E. Świeżawski, Esterka i inne kobiety Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1882.
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W mieście lokacyjnym władzę taką miał wójt dziedziczny, który sprawo-
wał ją względem podległych mu mieszkańców miast lokowa nych na prawie 
magdeburskim, chełmińskim i flamandzkim. Do czasu powstania Ius supre-
mum Magdeburgense castri Cracoviensis, instancją odwoławczą od wyroków 
sądów miejskich były sądy odprawiane w Magdeburgu bądź w Lubece. Król, 
pragnąc stworzyć krajowy odpowiednik tej najwyższej instancji, powołał do 
życia królewskim edyktem z 5.10.1356 r. instytucję w Krakowie, uniezależ-
niającą sądownictwo małopolskie od ich rozstrzygnięć prawnych z zewnątrz.

Sąd ten rozpatrywał apelacje od wyroków, ale przede wszystkim pozosta-
wał sądem leńskim (czyli stanowym) dla wójtów i sołtysów z miast królew-
skich, wsi zastawnych oraz rycerskich osadzonych na prawie magdeburskim. 
Sądy wyższe prawa niemieckiego swoje „schadzki” odprawiały „na zamkach 
starościńskich”, siedzibach dóbr królew skich Małopolski, a formalną siedzibą 
pozostawał Kraków250. Wydaje się, że niektóre ze wzmiankowanych w litera-
turze (lub tylko w miejscowej tradycji) „domów” królewskich położonych na 
terenie miast lokacyjnych w Małopolsce mogły być związane z działalnością 
owych sądów. Może najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest Kamienica Het-
mańska w Krakowie przy Rynku Głównym pod nr 17 i jej wystrój wnętrz251.

Kolegiata wiślicka to według wszystkich badaczy historii sztuki to jedno z naj-
znakomitszych gotyckich dzieł architektonicznych w Polsce. Jak pisze K. Guttma-
jer w komentarzach do dzieła Kazimierza Stronczyńskiego „Jego unikatowość polega 
na zastosowaniu dwunawowego, trójfilarowego korpusu nawowego o śmiałych propor-
cjach, znacznej wysokości, przy stosunkowo małej grubości ścian wzniesionych z dużych 
ciosów wapiennych i piaskowcowych. Wyznaczył on pewien wzór dla kilku dwunawo-
wych - mniejszych jednak wyraźnie od pierwowzoru – małopolskich świątyń”252.

Z unikatowości, czy raczej znaczenia kulturowego, tej świątyni zdawali so-
bie sprawę ludzie w przeszłości. W roku 1464, a wiec przeszło po 100 latach 
(sic!), kapituła kolegiaty wiślickiej nad drzwiami bocznymi umieściła tablicę 
kamienną253. Podzielona jest ona na dwie części: w górnej przedstawia siedzą-
cą na tronie Maryę piastującą małego Jezusa; przed Nią klęczy w majestatycznym 
ubiorze Król Kaźmirz, trzymając w ręku kościół wiślicki; u nóg jego tarcza z or-
łem herbowym. Za królem stoi biskup krakowski. Dolna część zawiera w 6 wier-
szach wypukło wyrobiony następujący napis: Anno d.m.ccc.l. pnceps- excellentissiq 
250 J. Wyrozumski, O Sądzie Najwyższym Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim „Czasopismo Praw-
no-Historyczne” 1992, t. XLIV, z. 1–2, s. 173–177; S. Gawlas, Monarchia Kazimierza Wiel kiego a społeczeń-
stwo, [w:] Genealogia – władza i  społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, To ruń 1999, s. 197–236; tenże, 
Uwagi o polityce miejskiej Kazimierza Wielkiego, [w:] Aetas media, aetas moderna, Warszawa 2000, s. 25–39.
251 F. Piekosiński, Sala gotycka w kamienicy hetmańskiej w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 1,  1898,  
s. 1–8; tenże, O sali gotyckiej w kamienicy hetmańskiej w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 9, 1907, s. 225–
226; J. Gadomski, Sale gotyckie w domu przy Rynku Głównym 17 w Krakowie i ich dekoracja rzeźbiarska,  
[w:] Sztuka i ideologia XIV wieku, Warszawa 1975, s. 101–115.
252 Kazimierza Stronczyńskiego opisy…, s. 127–136.
253 Wykonana z fundacji Jana Długosza, P. Mrozowski, Polskie tablice erekcyjne z wieków XIV i XV, „Studia 
Źródłoznawcze”, z. 32–33, 1990, s. 102–103.
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Kazimirus- scds- dei- gra- polonor- rex- eccliam- scte- marie vislicien- quadro- fa-
bricat- lapide cuq beficii- meor- clerus vislicien et pplus- dec sui operis anno d.m.ccc.
lx. quarto aureis insc psit literis,  

co się czyta: Anno Domini 1350 prin-
ceps excellentissimus Kazimirus secun-
dus Dei gratia polonorum rex ecclesiam 
sanctae Mariae Visliciensis quadro fabri-
cavit lapide, cujus beneficii memor clerus 
visliciensis et populus, decus sui operis 
anno domini millesimo quadringentesi-
mo sexagesimo quarto (:1464:) aureis in-
scripsit literis. Rzeźba powleczona farbami, 
litery były początkowo złocone254.

Pomimo tego, że na temat kolegiaty 
wiślickiej powstała obszerna literatura 
(niemniej odkrycia z nią związane są jesz-
cze przed nami - w czasie powstawania 
niniejszej publikacji, latem 2018 r., pro-
wadzone są nowe badania archeologiczne 
na jej terenie)255, warto przytoczyć mało 
znany opis budowli: 

Kościół wiślicki wystawiony jest z kamienia ciosowego w kostkę obrabianego, 
i odznacza się szczególniej wysmukłością proporcyi. ściany jego nie mające 5/4 
łokcia grubości, na dwadzieścia kilka łokci albo więc, w górę się wznoszą. Nawę 
podpiera z każdej strony 5 szkarpów z ciosowego również kamienia, a część ka-
płańska trzema wązkiemi ścianami zakończona, liczy tego rodzaju podpór w ogó-
le 10. Szkarpowanie późniejsze wykonane jest z  wapienia pińczowskiego i  pod 
względem roboty nierównie mnij dokładne. Dach ostry, włoską dachówką kryty, 
z wiązaniem nadzwyczajnie powikłanem z drzewa modrzewiowego.

Wewnątrz proporcye ściśle gotyckie sklepienie rozbiegającemi się w różne stro-
ny łukami na skośno nieforemne podzielone kwadraty, podparte jest wśród nawy 
trzema tylko filarami, przykładem polskim tylko świątyniom właściwym środkiem 
wzdłuż kościoła ustawionemi. Filary te służą jako zwykle za punkta zebrania skle-
pieniowym łukom, które w części kapłańskiej, gdzie filarów nie masz, zbiegają na 
same ściany. Kluczniki sklepień przyozdobione są herbowemi tarczami tak ziem 
koronę składających, jako też niektórych prywatnych rodzin. Widzieć tu można 
oprócz Królewskiego Herbu założyciela, godła Ziemi Dobrzyńskiej, Ruskiej i Ku-
jaw; widzieć można Wieniawy, Leliwy, Rawicze, Korwiny, Szeligi, Róże i Gryfy, 
widzieć nareszcie można kilka innych, których znaczenie trudne do odgadnienia.

254 Kazimierza Stronczyńskiego opisy…, s. 127–136.
255 Stan badań zawarty jest w: Architektura gotycka w Polsce, 1995, cz. 2, s. 257–258. 
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Odpowiednio wejściu temu, które może dopiero w XV wieku otworzone zosta-
ło, było pierwotnie inne w lewej ścianie nawy, obszerne, gotyckim łukiem określone, 
z umieszczonemi nad niem królewskiemi herbami. Wejście to zostało w roku 1620 
przerobione i zmniejszone, a następnie zamurowane zupełnie.

Z przodu kościoła przy ścianie szczytowej jest występ od nawy węższy podob-
nież z ciosu zbudowany i do pierwotnego planu należący, w nim koło okna widać 
w okrągło zakończonej niżej małą kamienną figurkę wyobrażającą, jak się zdaje 
króla Łokietka. Ponieważ jednak głowa téj figurki odpadła, trudno z ubioru wno-
sić, czyli to rzeczywiście Łokietka lub syna jego Kaźmirza oznaczać miało.

Figura interpretowana jako przedstawienie Łokietka w kolegiacie. Otacza ją 
wykonana z drewna oprawa w połowie XVIII w., z Orłem Polskim u góry, a her-
bem rodowym Łokietka u dołu. Z tyłu wykonano draperie z materii. 

Na ścianie bocznej tego samego przybudowania wykonana jest na kamieniu 
w płaskorzeźbie niezgrabna postać jak by wiszącego człowieka. Miejscowi opowiada-
ją tu przywiązaną do tego legendę, wedle której, ma to być wyobrażenie budowniczego  
co kościół stawiał, a który za niezgrabne związanie sklepienia na śmierć został ska-
zany. Osoby przychylne owemu budowniczemu doradziły mu fortel, aby figurę swoją 
z kamienia wyrobioną na kościele powiesił, co gdy się właśnie w wigilią dnia exeku-
cyi stało, zameldowano królowi że się budowniczy powiesił na kościele. Król kiedy 
z pierwszego gniewu ochłonął żałując prędkości swojej powiedział, że byłby mu był 
karę darował. Korzystając z takiego usposobienia przyjaciele architekta oznajmili mo-
narsze jak się rzecz miała, a winny za wstawieniem się królowej uzyskał przebaczenie.

Jakkolwiek cała ta legenda w ustnem się tylko przechowała podaniu, przecięż 
jądro jej może być prawdziwe, a w takim razie przypadkowe związanie sklepienia 
na filary środkiem kościoła ustawione, utworzyło w stylu gotyckim nową odmianę, 

o ile wiem polskim tylko świątyniom właściwą. 
Takie zakreślenie sklepień widzimy w kilku innych 
kościołach tutajszej gubernii, zawsze jednak od 
kollegiaty wiślickiej późniejszych.

W każdym razie ową niezgrabną figurkę, za 
oznaczającą budowniczego przyjąć należy, w cza-
sach bowiem wygórowanej pobożności kiedy się 
artysta dla pokory (Bogu samemu poświęciwszy 
myśl swoję) zrzekał światowych pochwał, i ukrył 
nazwisko, w miejsce jego niezgrabny przynajmniej 
rysunek osoby swojej przedstawił.

W  ozdoby wewnętrzne albo dawnością albo 
osobliwością sztuki zalecające się, kościół ten nie 
jest bogatym. Zasługuje w nim tylko na uwagę owo 
z kamienia wyrobione wyobrażenie Boga-Rodzicy 
przed którem jeszcze Łokietek się modlił, a które 
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dziś w  jednym z  ołtarzy jest zamieszczone. Jest to figurka mająca nie więcej nad 
łokieć wysokości, a  jaką ma pod względem sztuki wartość, trudno ocenić, gdyż ją 
prawie całą srebrna zasłania sukienka twarz tylko zostawiając widoczną. Wedle 
ołtarza na wielkim obrazie wymalowane owo cudowne zdarzenie, które mówiąc 
o pierwszem założeniu kościoła tego przytoczyłem.

Nagrobków jest 8, najdawniejszy z nich z r. 1619 mieszczący w sobie zwło-
ki Anny Stawiskiej, wystawiony jest z chęcińskiego marmuru i wyobraża leżącą 
w zakonnym stroju osobę z wyrazem twarzy dziwnie pięknym. Napis nad figurą:

D. o. m.
ac piis manibus

olim generosae Annae Stawiska de Stawiszyce kraritiorum [!] ortae natalitiis.
pod figurą:

quae aetatis suae annis septem supra viginti, expletis ex his decem matri-
monio pie collatis infesto partu M.D.C.XIX. junii XII extincta, multorum ac 

inprimis maesti mariti funestata lacrimis, hoc lapide suos clansit pulveres, cujus 
umbram dum aspicis aeternam praecare salutem viator.

Inne nagrobki są: Wojciecha Chotelskiego kanonika wiślickiego z r. 1624. Jana Ner-
wicza także kanonika tutajszego a plebana w Dobrowodzie, z r. 1646. Sebastyana, także 
kanonika z r. 1650. Jakóba Węgrzyńskiego Scholastyka Żareckiego z r. 1640. Marcina 
Łaskowskiego kanonika katedralnego krakowskiego z r. 1757. Józefa Ptaszyńskiego arich-
dyakona wiślickiego z r. 1806 i Piotra Waligórskiego proboszcza wiślickiego z r. 1617.

Nikt jednak nie opuści Wiślicy, aby mu nie pokazano w zakrystyi tak zwanego 
posągu Łokietka w naturalnej wielkości królowi temu spółczesnego. Jest to figurka 
drewniana, mało co nad łokieć wyższa, widocznie późniejszych wieków utwór, naj-
wcześniej z XV stulecia pochodzić mogąca. Że nie jest spółczesną Łokietkowi najlep-
szym jest dowodem to, że ma twarz modelowaną na wzór twarzy Kaźmirza Wiel-
kiego; wstawiona jest w pewien rodzaj niszy drewnianej dosyć ozdobnej ale która 
ledwie końca XVII wieku zasięgać może, i wraz z nią spoczywa na malowanym 
obrazie, na którym jakiś wierszopis więcej dobrą chęcią jak talentem znakomity, w 
dwóch wierszach łacińskich a dwunastu polskich rys życia Łokietka skreślił.

Tak znakomity pomnik znakomity pomnik średniowiekowego budownictwa 
zupełnym dziś zagraża upadkiem. Trwająca blisko lat 20 (według zeznania pro-
boszcza) korespondencya o zatwierdzenie pierwotnie sporządzonych na jego na-
prawę kosztorysów, sprawiła, że kiedy te zostały zatwierdzonemi, nierównie więk-
sza naprawa okazała się potrzebną. Teraz już nie tylko ceglane sklepienie na które 
od tylu lat zacieka, ale kolosalne z ciosowego kamienia gzymsy opadają, a zakry-
stya i przybudowanie mieszczące w sobie schody na kościół, zupełnego potrzebu-
ją przerobienia. Przecięż ten gmach, który mógłby być ozdobą stolicy, który sam 
jeden w tylukrotnem zniszczeniu miasta ocalał, i nieskażony pierwotnego planu 
charakter dochował na sobie, zasługuje ze wszech miar na opiekę dobroczynnego 
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Rządu, tem bardziej, że jeżeli kilka lat jeszcze w tym stanie pozostawionym bę-
dzie, wszelkie następne starania o jego podźwignienie mogą być daremnemi.

Dzwonnicę z zegarem wystawił przy tym Kościele Jan Długosz prałat tutajszej 
kollegiaty. Podzieloną jest ona na 4 piętra, z których dwa dolne całkowicie, oraz 
węgły dwóch górnych i gzyms wystawione są z ciosowego kamienia; same zaś ścia-
ny górnych pięter z cegły skośnie układanej. Pod gzymsem dookoła pas na liczne 
podzielone pola, w których już to cyfry imienia Jezusa i Maryi, już herby korony, 
już nareszcie godła Zbigniewa Oleśnickiego jako biskupa krakowskiego samego 
założyciela Wieniawa, i Poraj może do którego z Kurozwęckich należący, są po-
zamieszczane. Wiele także z tych pól zapełnione są ozdobami w smaku gotyckim 
żadnego wewnętrznego znaczenia nie mającemi. Wieża ta pokrytą była dachem 
ołowianym, który w r. 1831 zdjęto; dziś jest bez dachu ale mury ma zdrowe.

Dom dla mansyonarzy ten sam Długosz kustosz wiślicki około połowy XV wie-
ku założył. Budowa jego jest z cegły z węgłami i podporami z ciosowego kamienia. 
Szczyty ma proste 5 płytkiemi niżami przyozdobione, a na jednym z nich na kamie-
niu wyrobiony herb założyciela Wieniawa. Drzwi, wąskie, okna małe z kamiennemi 
futrynami. Środkowe okno podwójne niezwykłego kształtu, a nad każdą jego połową 
rodzinna Długosza tarcza. Dach wyniosły, dachówką włoską pokryty, kominy w ścia-
nie zewnętrznéj sterczą w postaci małych wieżyczek. Schody kamienne bardzo wąskie.

Budynek ten z wielką prostotą, ale nie bez pomysłu wykonany, w dobrym 
utrzymał się stanie i przez proboszczów i wikaryuszów jest zamieszkiwany. Może 
on służyć za przykład smaku budowniczego w wieku XV co do świeckich budowli.

Kościołek So Ducha który stał przy bramie krakowskiej pod rządem dopiero 
Królestwa został rozebrany; z rysunku który nam znany rysownik krajobrazów 
Vogel zostawił, okazuje się że to była budowla murowana, niewielka, bez wątpie-
nia starożytna, ale nic charakterystycznego pod względem architektury nie przed-
stawiająca. O początku i dalszych losach tego kościółka, równie jak o szczegółach 
jakie się w nim znajdowały żadnej wiadomości powziąść nie mogłem. Tenże sam 
przypadek zachodzi i co do Kościoła Świętego Marcina w roku 1789 jeszcze ist-
niejącego, o którego rozebrania dacie nie można się było dopytać.

W ogólności Wiślica miasto niegdyś tak świetne ze śladami dawnej wielkości 
i  pamięć o  niéj straciło, nie posiada ani lokacyi swojej, ani żadnej wiadomości 
i herbie. Szczupłe jego archiwum kilka zaledwie dokumentów przywilejowych li-
czące, dawniejszych pism nad wiek XV nie zdołało dochować256.

Autor tego opisu prawie całkowicie pominął wyposażenie świątyni. Jest 
to o tyle ważne, że podczas jej ostrzału w 1915 r. prawie w zupełności zostało 
zniszczone. Z tym większą więc pieczołowitością przytoczmy fragment opisu 
wyjętego z wizytacji z 1783 r.: 

Kościół cały z  Ciosanego kamienia wraz z  zakrystyą y skarbcem murowa-
ny. W skarbcu, zakrystyi i kościele sklepienie, które w skarbcu iedną drewnianą, 
w zakrystii trzema żelaznemi, w kościele całym trzynastu ankrami wzmocnione, 
256 Kazimierza Stronczyńskiego opisy…, s. 127–136.
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y w  kościele trzy kolumny murowane wspierayą. Pod Tytułem N.P. Maryi Na-
rodzenia konsekrowany, którego pamiątka poświęcenia obchodzi się w niedzielę 
pierwszą po Święcie Św. Franciszka Wyznawcy. Ma w sobie ołtarzy ośm.

• Pierwszy ołtarz wielki stolarską robotą, sztuki po nim Syncerskie wyzła-
cane, czarno malowany, maiący obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego na 
blasze miedzianey malowany.

• Drugi w rogu Ewangelii Różańcowy Najświętszej Panny Maryi Łaskami 
wielkiemi słynący, statua kamienna, cały wyzłacany. 

• Trzeci Świętego Józefa snycerską robotą, nowy nie malowany, na zasuwie 
obraz św. Jana Chrzciciela. 

• Czwarty w rogu Lekcyi, Pana Jezusa Ukrzyżowanego: na zasuwie imię 
Jezus. Stolarską robotą, malowany. 

• Piąty Świętey Katarzyny Męczennicy, na zasuwie Świętey Barbary, sny-
cerską robotą, stary malowany.

• Szósty na pierwszey kolumnie, od wielkiego ołtarza, Świętey Anny stolar-
ską robotą, stary malowany. 

• Siódmy na drugiey kolumnie Świętego Mikołaya Syncerską robotą, 
wyzłacany. Ósmy na trzeciey kolumnie Świętego Kajetana, na zasuwie 
Świętego Iwona, stolarską robotą, malowany. 

Te wszystkie Ołtarze konsekrowane, przez JW. Mikołaia Oborskiego Sufraga-
na Krakowskiego, wszystkie z gradusami marmurowemi. Organy z chórem dobre. 
Po całem kościele posadzka marmurowa. Grobów murowanych sklepionych czte-
ry, w mnieyszym chórze stalla kanonicze wspaniałe. Ławek po kościele nowych 
dębowych no 33. 

Drzwi w Kosciele iest troie, pierwsze od zachodu Słońca wielkie żelazem obite, 
drugie od południa takoweż, trzecie od północy drewniane, z zamkami y kłotkami. 
W skarbcu drzwi żelazem obite z kłotką y zamkiem, do zakrystyi drewniane z zam-
kiem. Okien w całym kościele no 12, w skarbcu no 1, w zakrystyi no 3 z kratami 
żelaznemi, w mniejszym chórze kościoła no 9, w większem no 4 od południa, na za-
chód iedno, wszystkie taflowe w ołów oprawne. Chrzcielnica cała z mamuru białego. 
Cały kościół dachówką już reparowaną pokryty. Cmentarz tego kościoła od zachodu 
zimowego ku północy na wschod letni murem opasany, w którym iest fortek z żela-
znemi kratami cztery. Pierwsza od wschodu, druga od północy, trzecia y czwarta na 
zachodu, w rogu północnym tego cmentarza iest wieża czyli dzwonnica cała w czte-
rech piętrach murowana, kopułę blacha ołowianą nakrytą maiąca, na którey zegar y 
dzwonów cztery, do tey drzwi z zamkiem żelaznym.

Przy tym kościele prócz funduszu na ośmiu wikaryuszów (mieszkajacych in 
communi w iedney kamienicy) uczynionego fundowane są Prebendy. Pierwsza Ró-
żańca Świętego Najsłodszego Imienia Jezus. Druga Corporis Christi obydwie do  
XX. Wikaryuszów należące. Trzecia Różańca Nayświętszey Panny Maryi do Ka-
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nonii Kaznodzieystwa inkorporowana. Czwarta Świętego Józefa do Kanonii Peniten-
cyaryi inkorporowana. Piąta Swiętey Katarzyny do JM. X. Pod Proboszczego inkorpo-
rowana. Szosta Świętey Anny do Wice Scholasteryi inkorporowana. Siodma Literacka 
Altarya do kapelanii Szpitalnej inkorporowana. Kollatorami XX. Wikaryuszów są 
JmcX Prałaci i kanonicy teyże Kollegiaty jako w stanie osobistym wyrażone257.

 
Wnętrze kolegiaty przed zburzeniem, J. Wiśniewski, 

Historyczny opis w Pińczowskiem..,s. 432.

Dziś już wiemy o wiele więcej na temat tego zabytku. Opowiadana przez 
Jana Długosza, a za nim przez innych, piękna historia księcia Łokietka, toczą-
cego walkę z silniejszym wrogiem o supremację na terenie Małopolski, była 
jedynie wspomnieniem o roli Wiślicy w historii Polski258. Według P. Crossleya, 
kolegiata w Wiślicy była symbolem polskiej państwowości i jej przeszłości259.

Niedawno Piotr Pajor przywrócił nam pamięć ponadczasowego przeka-
zu, jaki zamieścił syn ojcu, a król królowi, a również sobie współczesnym jak 
i ich potomkom – na ścianie frontowej kościoła. 

Pisze on w swoim artykule: W badaniach nad wiślicką kolegiatą zawsze 
podkreślano bardzo duże znaczenie miasta w administracyjnej i politycznej or-
ganizacji państwa Kazimierza Wielkiego. Co prawda obecnie historycy odrzucają 
przekaz Długosza o ogłoszeniu tu statutu prawa małopolskiego260, to jednak Wi-
ślica była jednym z najważniejszych ośrodków ziemi sandomierskiej, odbywały 
się w niej roki, a później wiece sądowe. Zdaniem Jerzego Gadomskiego program 
heraldycznej dekoracji kolegiaty związany był przede wszystkim właśnie z odby-
257 K. Myśliński „Cała prawda” o wiślickiej Kollegiacie (część 1.), „Świętokrzyskie” nr 19 (23), s. 126-128.
258 LB t. 1, s. 403.
259 P. Crossley, Kasimir the Great at Wiślica, [w:] Romanesque and Gothic. Essays for George Zarnecki,  
I, Suffolk 1987, s. 40–41.
260 S. Roman, Rys historyczny teorii tłumaczących genezę Statutów Kazimierzowskich, [w:] idem, Geneza Sta-
tutów Kazimierza Wielkiego, SŹ, Kraków 1961, s. 15–44; W. Urszczak, Statuty Kazimierza Wielkiego jako 
źródło prawa polskiego, „Studia z dziejów państwa i  prawa polskiego”, 3, 1999, s. 97–115; A. Marzec, Wokół 
powstania kolegiaty wiślickiej, [w:] Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krako-
wem. Materiały z sympozjum historycznego zorganizowanego w Wiślicy, 23 października 2005, red. A. Waśko, 
J. Smołucha, Kraków 2006, s. 21–23.
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wanymi w jej wnętrzu posiedzeniami sądu ziemskiego261. Paul Crossley uważał, że 
herby stanowiły unaocznienie idei Corona Regni Poloniae, zaś forma architekto-
niczna dwunawowego wnętrza podobnie jak świątyń w Stopnicy, Szydłowie i Nie-
połomicach miała zostać upodobniona do krakowskich sal zamkowych, przede 
wszystkim wnętrz tzw. Wieży Łokietkowej, by nadać tym kościołom rangę swego 
rodzaju odwzorowania głównej rezydencji królewskiej na prowincji262.

Masyw zachodni kolegiaty z romańskimi pozostałościami, wg. pomiaru.  
K. Wyczańskiego, za: P. Pajor, Brama…

Pozostawiając w kolegiacie wiślickiej romańską fasadę wskazano na dawność 
tutejszej świątyni. Wysoko nad romańskim okienkiem wykonano niszę, w której 
umieszczono kamienną figurę interpretowaną w przeszłości jako postać Łokiet-
ka, a dziś już wiemy z pewnością, że ukazującą Kazimierza Wielkiego.

Na ścianie północnej wieży romańskiej umieszczono również rzeźby 
z wnętrza rozebranej kolegiaty – Wisielca (być może płyta nagrobna księcia 
Henryka Sandomierskiego, głowy lwa i Żyda w czapce, dwa cerbery, a nad 
przejściem – dwa gryfy z Drzewem Życia). 

Wewnątrz kolegiaty eksponowana była rzeźba NMP, przed którą wedle 
przekazu Jana Długosza książę miał się modlić, gdy szukał w Wiślicy kryjówki 
przed Wacławem. Jak zauważył P. Pajor, przyszły władca modlił się przed nią 
gdy była ustawiona w krypcie kościoła, ale w tym czasie kościół nie miał już 
krypty, która istniała w rozebranej, starszej świątyni263. Co niezwykłe, i chyba 
nie przypadkowe, Andrzej Tomaszewski zwrócił uwagę, że w gotyckiej kole-
giacie rzeźbę umieszczono w miejscu, gdzie znajdował się ołtarz pierwszego 

261 J. Gadomski, Funkcja kościołów fundacji Kazimierza Wielkiego w świetle heraldycznej rzeźby architekto-
nicznej, [w:] Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 
1970, Warszawa 1972, s. 103 – 116.
262 P. Crossley, Gothic Architecture in the Regin of Kasimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 
1320-1380, Kraków 1985, s. 212 – 222; idem, Kasimir the Great at Wiślica, [w:] Romanesque and Gothic.
Essays for George Zarnecki, t. 1,Woodbridge 1987, s. 46 – 48.
263 Z. Świechowski, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009, s. 612-619.
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romańskiego kościoła, przy wschodnim filarze264, a …działania mające na celu 
upamiętnienie postaci ojca są w działalności fundacyjnej Kazimierza niewątpli-
we. W tym miejscu trzeba jeszcze  przytoczyć  hipotezę  Romualda  Kaczmarka,  
który skłonny był uznać wiślicką Madonnę za fundację księżnej Kingi. Atencja 
Łokietka dla figury miałaby w tym ujęciu wynikać z szacunku dla małżonki Bo-
lesława Wstydliwego i   chęci legitymizacji władzy265; jednakże żadne źródła nie 
potwierdzają jakiegokolwiek związku Kingi z Wiślicą266. Piotr Pajor nie wyklu-
cza, że ufundowanie Madonny Wiślickiej można przypisać w latach 80./90. 
XIII w., ale notuje że wedle opinii J. Gadomskiego, ufundował ją duchowny 
z kręgu kapituły wiślickiej, zapewne Jakub ze Skaryszewa267.

Ten historyczny przekaz zawarty w murach świątyni został całkowicie usunię-
ty po dokonanej przez A. Szyszko-Bohusza przebudowie w latach 20. XX wieku268.

Świątynia już od końca XVIII w. stale przeżywała znaczące trudności ma-
terialne. Ostatecznie w roku 1818 papież Pius VII (arcybiskup warszawski), 
skasował kolegiatę wiślicką. Od tego czasu będzie stanowiła kościół parafial-
ny dla mieszkańców miasta i okolicznych wsi (dzieje parafii w XIX i XX w. 
stanowić będą temat osobnej publikacji). 

O sytuacji kościoła w pierwszym roku Wielkiej Wojny pisze proboszcz parafii, 
ks. Jan Widłak: …Podczas pierwszej wojny światowej w grudniu 1914 roku i w pierw-
szych miesiącach 1915 r, kiedy była pozycja nad Nidą, wojska austriacko-węgierskie 
zniszczyły kościół i wieżę. Pociski armatnie spaliły dach, zburzyły sklepienia i trzy filary, 
porozrywały mury, spalił się wierzch na dzwonnicy, stopiły się duże dzwony. 

Jak pisze ks. Jan Wiśniewski, aby prowadzić można było duszpasterstwo 
dla wiernych, na cmentarzu kościelnym od strony południowo-wschod-
niej stała drewniana kaplica, w której odprawiano nabożeństwo parafialne.  
Po przeniesieniu nabożeństw do poświęconej 7.09.1924 r. kolegiaty (w której 
jeszcze nie było sklepień, ani okien), używano jej na zabezpieczenie materia-
łów budowlanych, potem została rozebrana. 

Wewnątrz kościoła z zachowanych elementów odbudowano niektóre z oł-
tarzy, a ołtarz główny zaprojektowany przez A. Szyszko-Bohusza w formie bal-
dachimu z drewna. W prezbiterium zostały ustawione dębowe stalle kanonickie, 
ufundowane przez pierwszych członków wznowionej Kapituły, kosztem 20000 zł, 
ozdobione rzeźbionymi koronami, obok nich tron biskupi dębowy zakończony rzeź-
bioną większą koroną, która została zniszczona podczas ostatniej wojny, na plecach 
tronu ładna płaskorzeźba przedstawiająca św. Stanisława MB. z Piotrowiną. Ołtarz 

264 A. Tomaszewski, Wiślica statutów..., s. 178.
265 R. Kaczmarek, Sztuki plastyczne. Rzeźba i rzemiosło artystyczne (od ok. 1280 do ok. 1320), [w:] Polska 
około roku 1300. Państwo – społeczeństwo – kultura, red. W. Fałkowski, Warszawa 2003, s. 149–150.
266 P. Pajor, Brama przeszłości. Fasada zachodnia kolegiaty w Wiślicy a program historyczny w mecenacie Kazi-
mierza Wielkiego, „Studia Elbląskie”, R. XVI (2015), s. 135–146.
267 J. Gadomski, Wczesnogotycka rzeźba..., s. 175.
268 P. Pajor, Brama przeszłości…, s. 136–145.
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Wielki in crudo dębowy – na czterech filarach oparta dużych rozmiarów rzeźbiona 
korona, pod którą projektowane były figury ustawione na mensie, a w oknach w ab-
sydzie projektowano witraże stanowiące dalszą kompozycję ołtarza. (…) W nawie 
po stronie ewangelii stanęła dębowa ambona oparta na jednym słupie rzeźbionym, 
a nad nią rzeźbiona korona, którą fundował (3000 zł) ks. Jan Chmielewski, ka-
nonik honorowy wiślicki, ówczesny proboszcz w Pełczyskach. W nawach ustawiłem 
trzy ołtarze z resztek pozostałych po zniszczeniu. (…) Żeby był łatwiejszy dostęp do 
zakrystii, zrobiłem drzwi z okna we wschodniej ścianie zakrystii”.

Dalej ks. Jana Widłak wspomina rok 1924, który był …dla Wiślicy rokiem hi-
storycznym. Na prośbę J. E. Ks. Biskupa Augustyna Łosińskiego wniesioną do Stolicy 
Apostolskiej, Ojciec św. Pius XI dekretem Nr 802/23 z dnia 10 kwietnia 1924 roku 
erygował kolegiatę Wiślicką, skasowaną w 1819 roku, i ustanowił przy niej Kapitułę 
składającą się z 10 członków: 3 prałatów i 7 kanoników. (…) przywrócenie kapitu-
ły w Wiślicy miało miejsce mocą dekretu papieskiego Piusa XI, 07.09.1924 r. biskup 
kielecki Augustyn Łosiński do częściowo odbudowanej już ze zniszczeń wojennych 
świątyni dokonał uroczystego wprowadzenia kapituły269.

Dalszy ciąg prac na terenie zespołu kościelnego prowadzony był w latach 
30. XX w.: W latach 1930 i 1931 przeprowadziłem gruntowną odbudowę domu 
Długosza funduszami Kapituły Wiśl., mianowicie: w piwnicach dałem sklepienie 
z cegły, klatkę schodową przeniosłem do korytarzyka w północno-wschodniej czę-
ści budynku, poczem sala dolna i górna otrzymały pierwotny wygląd, przywróci-
łem dawne stropy z kasetonami, zostawiając zdrowe belki modrzewiowe, a znisz-
czone zamieniłem nowymi, deski na belkach dałem wszystkie prawie nowe, a na 
nich zrobiona polepa…

W północno-wschodniej części cmentarza kościelnego w rogu roku 1933, wybudo-
wałem kaplicę na pamiątkę 1900-letniego jubileuszu odkupienia ludzi. Na czterech 
filarach z kamienia ciosowego oparta kopuła ciosowa pokryta dachówką karpiówką, 
pod kopułą ołtarz bez nastawy z wgłębieniem pod mensą na figurę Pana Jezusa leżą-
cego w grobie. Większość kosztów budowy tej kaplicy pokryłem z własnych funduszy. 

Na wschód od domu Długosza wybudowałem w 1936 roku własnym kosztem 
8000 zł dom parafialny złożony z dużej sali ze sceną i dwu pokoi. Dom ten pod-
czas II wojny światowej mocno zniszczony dotąd nieodbudowany. Obok prezbite-
rium od południowej strony, położyłem fundamenty pod budowę nowej zakrystii 
i skarbca. Są one przykryte ziemią. (…). 

W roku 1933 został utworzony Dekanat Wiślicki, do którego weszły parafie: 
Wiślica, Chotel Czerwony, Jurków, Kocina, Korczyn Stary, Opatowiec, Pełczyska, 
Probołowice, Rogów i Sokolina. W wznowionym dekanacie ja byłem mianowany 
dziekanem, a wicedziekanem ks. Stefan Opara, proboszcz w Starym Korczynie270.

269 AD w Kielcach, Pergaminy, sygn. 98,
270 Relacja ks. infułata Jana Widłaka, który w latach 1923–1937 był proboszczem w Wiślicy. 
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Kościół filialny w Gorysławicach  
pw. św. Wawrzyńca

Jest drugim kościołem związanym z historią Wiślicy, będącej kiedyś 
przedmieściem, którego powstanie hipotetycznie można umieścić na prze-
łomie XII i do XIII w. Zbudowany poza wyspą miejską, na niewielkim gipso-
wym wzniesieniu w centrum dawnej wsi Gorysławice, a niegdyś przedmie-
ściu, już poza murami miasta lokacyjnego. 

Kościół w Gorysławicach, fot. D. Kalina.

Patron świątyni należy do ważnych świętych z okresu wczesnego śre-
dniowiecza, ale należy zauważyć zbieżność dnia św. Wawrzyńca ze zwycię-
stwem Bolesława Krzywoustego nad Pomorzanami. Miało to miejsce w dniu 
10.08.1109 r., co przypisywano wstawiennictwu tegoż świętego271.

Archeologiczne badania przeprowadzone na terenie wsi udowodniły ist-
nienie wcześniejszego, dużego cmentarzyska, obliczanego na około 600–1000 
pochówków. Wydaje się, że chowani byli na nim mieszkańcy grodu i osady pod-
grodowej znajdujących się w rejonie Regii w Wiślicy. Następnie po 1198 r. ja-
kąś posiadłość w Gorysławicach nadał bożogrobcom miechowskim Budziwój 
(Bugiwój), może właśnie to miejsce272. Cmentarz ów został zapomniany do 
tego stopnia na przełomie XII i XIII w., że powstały na nim domy osady wcze-
snośredniowiecznej273. Wedle falsyfikatu z XV w., pewną posiadłość miał tu 
klasztor benedyktynów z Tyńca, a którą odstąpili biskupstwu krakowskiemu 

271 Z. Kozłowska-Budkowa, Szkice i materiały.., s. 32; B. Kumor, Patrocinia najstarszych kościołów…, s. 146.
272 KDM t. 2, s. 14, por. Z. Pęckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta i i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków 1967.
273 W. Bender, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne we wsi Gorysławice, pow. Pińczów, WA t. 22, 1955, s. 98-101; 
tenże, Gród w Wiślicy w świetle źródeł archeologicznych, „Dawna Kultura”, 1955, nr 2, s. 75–76 W Szymański, 
Badania wykopaliskowe na wczesno średniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Gorysławicach pow. Busko, 
„Wiadomości Archeologiczne”, t. 26, s. 144. 
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jeszcze w XIII stuleciu274, na początku XIV w. jej właścicielami był klasztor cy-
stersów z Sulejowa275. Na terenie Gorysławic w XII w., zapewne inne grunty, 
należały do rodu Kopaszynów, którego przedstawiciele Piotr i Sasin w latach 
ok. 1268 i ok. 1275 r. byli kasztelanami wiślickimi276. 

Przyjmuje się za możliwe, że na terenie Gorysławic w drugiej połowie 
XIII w. rozwinęło się miasto na prawie polskim277. Wynika z tego, że kościół 
ufundowany został w pocz. XIII w. a jego powstanie świadczy o rozwinię-
tym tutejszym osadnictwie. Niewykluczone, że był on fundacją rycerską. 

W aktach Kurii Papieskiej pod rokiem 1326 zapisano, że rektorem tegoż 
kościoła był Sułko, a zebrane świętopietrze wyniosło 5 skotów i 18 denarów278. 
Stanowił odrębną parafię pod wezwaniem św. Wawrzyńca, a został wzniesio-
ny jako budowla drewniana279. Zofia Kozłowska-Budkowa wysunęła hipote-
zę, że jego fundacja miała miejsce jeszcze w XII w., a w XII w. lub w XIII w.  
została okrojona na rzecz kolegiaty wiślickiej280. Inną przesłanką jest wyso-
kie uposażenie plebana wynoszące 9 grzywien, a więc dochód przekraczający 
średnią dla wsi parafialnych, wyliczoną na 8 grzywien281. Mimo tych wiado-
mości, sprawa kościoła w Gorysławicach nie jest całkiem wyjaśniona.

Należy pamiętać o ewentualnych zmianach w sprawach duszpasterskich 
jakie zaszły w uposażeniu obu świątyń przy lokacji kazimierzowskiej miasta 
w poł. XIV w., jak i lokacji przez Władysława Jagiełłę w 1409 r. Oto bowiem 
w roku 1430 w miejsce starej, wzniesiona została nowa drewniana świątynia 
z fundacji Jakuba i Mikołaja Słotki, mieszczan wiślickich, z czego wynikało-
by, że mieli w swojej dyspozycji jakieś części dziedziczne na terenie parafii. 

Jeszcze ciekawiej przedstawia jego sytuację prawną Jan Długosz. Za jego 
czasów kościół stał na Przedmieściu, a jego opiekunami i kolatorami byli Jan 
Czarnocki, Stanisław, Jan Nieprowski – trzej dziedzice wsi Nieprowce (herbu 
Wieniawa), oraz Stanisław Międzygórski herbu Kopaszyna. W zasięgu parafii 
znajdowały się wówczas trzy wsie: Gorysławice, Kobylniki (tu znajdowało 
się wójtostwo miasta Wiślica) i opustoszała wieś Wiśniówka. W opisie tym 
Stanisław, pleban tegoż kościoła, miał do swojej dyspozycji teren pod kościół, 
cmentarz, pole z ogrodem i domem, a także pół łanu gruntu położonego na 
tymże przedmieściu pomiędzy rolami mieszczan, wolne czynsze i  daniny, 
z czego dziesięcinę oddawano biskupowi krakowskiemu w monecie, w wyso-

274 KTyn. nr 33; LB t. 3, s. 217, 222.
275 J. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie, Poznań 1949, s. 339–341.
276 Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy…, nr 1079, nr 1082.
277 P. Kardyś, Wiślica w średniowieczu…, s. 93–112.
278 MPV t. 1, s. 151.
279 A. Adamczyk, Kościoły drewniane w województwie kieleckim, Kielce 1998, s. 200–209.
280 Z. Kozłowska-Budkowa, Szkice i materiały, s. 32, przyp. nr 113;
281 L. Poniewozik, Kształtowanie się sieci parafialnej w dekanacie Wysocice w średniowieczu, „Roczniki Huma-
nistyczne”, t. 43: 1995, z. 2: Historia, s. 26–27, 56.

Podziały administracyjne 



126

Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

kości jednego fertona. Pleban pobierał dziesięcinę z wsi Kobylniki, ról daw-
nej wsi Wiśniówka, z czterech folwarków w Nieprowicach, czynsz z karczmy 
z rolą w tejże wsi oraz dziesięcinę snopową z ról dwóch dworów w Rudawie282.

W roku 1520 mieszkańcy wraz z plebanem Józefem Dałowiczem postano-
wili wznieść w miejsce drewnianego, kościół murowany283. Przedsięwzięcie 
tego typu należało do bardzo kosztownych, a przysługiwało opiekunom, czyli 
kolatorom. Jest mocno zastanawiającym, dlaczego nie znajdujemy wzmianki 
o zaangażowaniu w tę fundację – dziedziców wsi Nieprawice i Rudawa (nota 
bene leżących poza parafią), którzy jeszcze w 1536 r., korzystając ze swoich 
praw kolatorskich, wyznaczyli na kapłana Jana Stachtyra po śmierci plebana 
Józefa Daniłowicza, a potem w 1542 r., Jana Grzybkowskiego284. 

W Księdze dochodów biskupstwa krakowskiego z 1529 r., zapisano, że wieś 
zwana Przedmieście należy do wiślickiego klucza biskupiego, a dziesięcina 
snopowa oddawana jest biskupowi krakowskiemu o wartości 3 grzywien285. 
Miejscowy pleban z  ról folwarcznych w  Nieprowicach pobierał dziesięcinę 
snopową o  wartości 12 ½, a  w  Rudawie z  dworskich w  wysokości 3 grzy-
wien286, folwark plebański zwany Wyerczyska dawał 1 grzywnę czynszu287, łąka 
proboszczowska na przedmieściu 3 grzywny288. Poza tym we wsi prebendarz 
kościoła św. Marcina pobierał na tym terenie czynsz z innej łąki289, a prebenda 
Świętej Trójcy w Krakowie przy kościele katedralnym czynsz z pewnych ról 
w wysokości 2 ½ grzywny290. 

Dochód plebana gorysławickiego był znaczny, wskazujący nie tylko na 
dobrą kondycję miejscowego kościoła i jej pasterza, ale także bogacących się 
mieszkańców w całej parafii. 

Nie zwrócono dotąd uwagi na przekaz heraldyczny jaki został zawarty 
wewnątrz gorysławickiego kościoła. W prezbiterium umieszczono w zwor-
nikach herby: Królewski Orzeł, Abdank z sakrą biskupią należący do biskupa 
krakowskiego Jana Konarskiego (1503-1524), Odrowąż i Janina – należące 
zapewne do dziedziców Nieprowic i Rudawy. W nawie również znajdowało 
się sklepienie, z którego zachowały się herby – pierwszy przypomina Doliwę 
z sakrą biskupią i stułą oraz drugi przypominający Jastrzębca, które przypo-
282 LB t. 2, s. 370-371. 
283 MRPS IV, nr 3381. Jako data tej fundacji podawany jest rok 1535, J. Wiśniewski, Historyczny opis  
…w Pińczowskiem…, s. 461; KZSP t. III, z. 9, s. 22; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze 
wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 57–58; 154.
284 E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-hi-
storyczne, Warszawa 1965, s. 57–58; 154; KZSP t. III, z. 9, s. 22.
285 1529 LR s. 19.
286 1529 LR s. 263-264. 
287 1529 LR s. 309. 
288 1529 LR s. 267.
289 1529 LR s. 266. 
290 1529 LR s. 195. 
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minają analogiczne zworniki w kościele w Dobrowodzie. Oba kościoły po-
siadają również kosztowne portale kamienne, również mające niegdyś herby.

Biskup krakowski Jan Konarski (1503–1524) oraz jego następca, Piotr To-
micki (1524–1535), musieli się „przyłożyć” bezpośrednio i dokonali zasadni-
czej przebudowy kościoła obejmującej dobudowę kaplicy do ściany północnej 
oraz murowanego chóru wewnątrz świątyni. Zreorganizowali oni dobra ko-
ścielne położone w tzw. kluczu dobrowodzkim obejmującym wsie: Baranów, 
Biskupice (parafia Zborówek), Chotel Czerwony, Dobrowodę, Piestrzec i Zbo-
rówek. W Chotlu Czerwonym, w Dobrowodzie i w Piestrzcu funkcjonały dwo-
ry biskupie, stanowiące wygodne stacje postojowe na trasie podróży kościel-
nych dostojników291. 

Zamysł stworzenia dogodnej stacji biskupiej z Krakowa do Kielc i Sando-
mierza rozwinął jego następca Piotr Tomicki. Ze znakomitego źródła z epoki, ja-
kim jest biogram spisany przez Stanisława Hozjusza na przełomie 1535–1536 r.  
wiadomo, że biskup Tomicki In Luborzicza, Bolechowice, Siedlcze, Dobrowoda, 
Cunow, Kielce magnificas et sumptuosas aedes ligneas licet aedificavit”. Z tej lako-
nicznej wzmianki dowiadujemy się o fundacji dobrowodzkiej rezydencji bisku-
piej (w latach 1524–1535), ale także, że była ona wykonana z drewna i w oczach 
współczesnych określona jako „wspaniała i kosztowna292. Druga taka stacja bi-
skupia znalazła się bardzo blisko Gorysławic, we wsi Sielec (dawniej Siedlec)293. 
Realizując ten zamysł, obaj biskupi przyczynili się do budowy i upiększenia ko-
ścioła w Gorysławicach, o czym całkowicie zapomniano. Dwór biskupi w Siel-
cu wzmiankowano po raz ostatni w 1645 r., zapewne został zniesiony podczas 
nawały szwedzkiej w połowie XVII w. 

W drugiej połowie XVII w. w okręgu parafialnym znajdowało się także 
wójtostwo wiślickie położone we wsi Kobylniki, ale jak dotąd nie spotyka-
my żadnej wzmianki o fundacjach pobożnych ze strony wójtów wiślickich. 
W spisie pogłównego powiatu wiślickiego z 1579 r. świątynia ta wymieniona 
została przy Wiślicy, pw. św. Wawrzyńca w Gorysławicach. 

Znajdujące się na terenie Przedmieścia dawne grunty kmiece zostały z cza-
sem przekształcone w  „folwarczki” należące do duchowieństwa, szlachty, ale 
i mieszczan. Jeden z nich położony pomiędzy dobrami Jana Alby i Stanisława 
Gromka, a który darowała zapisem na rzecz bractwa literackiego przy kolegia-
cie Zuzanna, żona aptekarza i rajcy wiślickiego Tomasza Ostrowskiego294. Sta-
nisława Gromka, rajcę wiślickiego wzmiankowanego w 1602 r. wymienia Wa-
cław Urban, zwracając uwagę, że mógł być synem Stanisława Gromka, ławnika. 
291 J. Muszyńska, Sandomierskie dobra biskupstwa krakowskiego od połowy XV do połowy XVII wieku,  
[w:] Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Materiały z sesji Na-
ukowej, Kielce 20 IX 1997, Kielce 1997, s. 29.
292 Acta Tomiciana, wyd. A. Wyczański, W. Urban, Wrocław 1966; D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe na 
terenie gminy Busko-Zdrój…, s. 120.
293 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 1, s. 218–219.
294 P. Kardyś, Wiślica w średniowieczu…, s. 157–176.
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Najprawdopodobniej był to brat Zygmunta, Jakuba i Stanisława295.
Z nich Jakub Gromek (Gromecjusz) był kanonikiem wiślickim, dzieka-

nem kijskim, był plebanem w Gnojnie (wym. 1604, 1624, 1631 do śmierci 
w 1651 r.), a także w Gorysławicach (wym. 1631). W roku 1619 otrzymał od 
biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego dziesięciny z nowizn, które 
król nadał mieszczanom wiślickim. Pola te położone były na granicy z wsiami 
Kobylniki i Sielec, w miejscu zwanym Borek296. W tym czasie oprócz dziesię-
cin otrzymywanych od dziedziców wsi Nieprowice i Rudawy oraz z Kobyl-
nik, pleban dysponował folwarczkiem z gruntem pół łanu, ogrodem i łąką. 

W roku 1627 umieścił w kościele tablicę marmurową poświęcona pamięci 
swego brata, Stanisława Gromka (1627), i jego żony Anny (zm. 1590)297. Upa-
miętnił się też ufundowaniem wyposażenia kościoła, co mu zapomniano, a tak-
że zapisem własnego domu stojącego za Bramą Krakowską (zapewne rodzin-
nego) na rzecz władz miasta, celem utworzenia funduszu na utrzymanie dwóch 
studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na obrazie wypełniającym ołtarz 
główny zamieścił swój portret z mieszczańskim gmerkiem. Prac tych dokonał 
ok. 1631 r. udając się na stałe na probostwo w Gnojnie, gdzie zmarł i gdzie zo-
stał pochowany. W kościele upamiętnia go tablica kamienna298.

Tablica kamienna w kościele w Gnojnie, z gmerkiem Jakuba Gromka. Fot. D. Kalina.

Mieszczańska rodzina Wojciecha i  Anny Żelaznowskich mająca w  Go-
rysławicach „folwarczek” dziedziczny i  dom w  mieście zwany Kormalowski 
„z przyległościami”, zapewne jeszcze około 1648 r. ufundowała przy kościele 
prebendę zwaną Żelaznowską. Zapis z ich strony obejmował 12 000 złp. ulo-
kowany na dobrach Janowice i Sroczyce. Ufundowali oni kaplicę kopułową 
295 W. Urban, Z dziejów reformacji w Wiślicy…, s. 47; Lustracja 1789, t. 3, s. 12.
296 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów…, s. 461.
297 CIP T. 1, z. 3, poz. 46, s. 69.
298 CIP T. 1, z. 3, poz. 39, s. 64–65. 



129

dostawioną do zachodniej ściany kościoła (zapewne w miejscu zniszczonej 
wieży kościelnej), gdzie zostali pochowani. Pierwotnie wejście do wnętrza 
kaplicy prowadziło tylko przez wejście pod chórem, z czego wynikały niepo-
rozumienia z plebanem. 

Osobliwością kościoła w Gorysławicach jest to, jak zauważył K. Guttme-
jer, że wzniesiona w latach 1671–1676 przez Wojciecha i Annę Żelazowskich 
kopułowa kaplica grobowa z kryptą została usytuowana przed fasadą zachod-
nią. Ma ona wejście i przejście do nawy, pełni więc jednocześnie funkcję kru-
chty. Kopułowe kruchty budowano w XVII w. w Małopolsce, ale na ogół nie 
łączyły one funkcji kaplicy grobowej. W tym wypadku jest niewykluczone, że 
fundatorzy nawiązali do średniowiecznej, eschatologicznej symboliki wejścia 
do świątyni oraz swoiście rozumianej pokory, której objawem było grzebanie 
przed wejściem do kościoła299. 

Stan materialny kościoła w Gorysławicach był w końcu XVIII wieku fa-
talny. Przyjmuje się, że pożar zabudowy kościelnej (ale bez kościoła) 1799 r.  
spowodował likwidację parafii. Najpierw pleban Antoni Lipski zamieszkał 
przy kolegiacie w mieście, a 5.04.1810 r. biskup kielecki Józef Górski wydał 
dekret, mocą którego skasowano „parafię szpitalną” w Gorysławicach. Gory-
sławice i Kobylniki przeniósł do parafii kolegiackiej, zezwolił jednak aby szpi-
tal gorysławicki i „kościółek” pozostały dostępne dla biednych z Gorysławic 
i Kobylnik. Jednakże, jeżeli byłoby to uciążliwe proboszcz kolegiaty wiślickiej 
otrzymał prawo połączenie obu szpitali w  jeden. Od tego czasu obowiązki 
względem tegoż kościoła przejęli księża funkcjonujący przy kolegiacie – w la-
tach 1811–1812 administrował nim ks. Zberadzki300.

Obecnie kościół jest filią bazyliki wiślickiej.

299 J. Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620, Warszawa 1973, s. 115–118. Kazimierza 
Stronczyńskiego opisy…, s. 127–136.
300 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w  Pińczowskiem,  s. 463. 
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Zagość 
parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Do parafii należą obecnie: Zagość Stara, Zagość Nowa, Zagość Parcela-
cja, Gaik, Skorocice, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Winiary, Wola Dolna 
i Wola Górna301.

Kościół w Zagości Starej, fot. D. Kalina.

Pierwotnie na terenie wsi powstał klasztor zakonu szpitalników św. Jana 
Jerozolimskiego, który ufundował i uposażył książę sandomierski Henryk 
Sandomierski między 1154 a 1166 r. Fundację brata potwierdził i rozszerzył 
około 1173–1175 książę Kazimierz Sprawiedliwy302. Zachowaną częściowo 
do dziś świątynię joannici zbudowali prawdopodobnie w latach 60. i 70. XII 
wieku303. Henryk Sandomierski fundując szpitalnikom przed swą śmiercią 
(zaszła ok. 1165/1166304) dobra w Zagości nad Nidą, wspominał o tym, że 
301 Katalog duchowieństwa…, s. 173–174. 
302 M. Gładysz, O  zapomnianych polskich krzyżowcach – kilka uwag na marginesie wypraw jerozolimskich  
księcia Henryka Sandomierskiego i  Jaksy z  Miechowa, [w:] Książęta, urzędnicy, złoczyńcy, Gdańskie studia 
z dziejów średniowiecza, pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 1999, nr 6, s. 46 i n.
303 Kodeks dyplomatyczny Polski, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1858, t. 3, nr 4.
304 Data śmierci Henryka Sandomierskiego budzi w ostatnim czasie wątpliwości zob. G. Białuński, Wypra-
wa Bolesława Kędzierzawego na Prusy w 1166 roku, ZH 1995, t. 60, z. 2–3, s. 7 i n.; tenże, Studia z dziejów 
plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999, s. 54 i przyp. 64; T. Wasilewski, Data zagonu biskupa krakow-
skiego Mateusza i księcia sandomierskiego  Henryka – 18 października 1165 r., [w:] Christianitas et cultura 
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czyni to dla zbawienia duszy swojej i własnych rodziców, ale też dla …utrzy-
mania chorych gromadzących się w Chrystusie w szpitalu błogosławionego Jana 
Chrzciciela z Jerozolimy305. 

Powstał wiec w Zagości murowany z kamienia kościół romański.  Najstar-
sze fragmenty kościoła odnaleźć można we wschodniej części nawy i w ścia-
nach prezbiterium. Zachowane są rzeźby syren, umieszczone we wnękach 
arkadowego fryzu, które nie posiadają w Polsce żadnych analogii, podobne są 
za to do detali katedry w Parmie. 

Po roku 1321 zakonnicy przekazali komandorię jako odszkodowanie bi-
skupstwu włocławskiemu306. Niedługo potem powstała zapewne parafia od-
notowana po raz pierwszy w 1335 r.307. Po 1350 roku powiększono i sklepiono 
nawę kościoła wraz z prezbiterium z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. 

Kościół swoją obecną formę zawdzięcza trzem przebudowom308. Pierwszy 
wczesno romański kościół ufundowany przez joannitów zachował się częściowo 
w jego murach. Do czasu badań przeprowadzonych w latach 1962–1963, mury 
kościoła były otynkowane, co uniemożliwiało odczytanie przeobrażeń budow-
lanych. W ich wyniku stwierdzono, że został on wzniesiony w 3. lub 4. ćwier-
ci XII wieku. Był to salowy kościół z węższym, prostokątnym prezbiterium309. 
W przyziemiu północnej elewacji był wmurowany cios z rytym wizerunkiem 
kościoła z wieżą, który dał podstawę do hipotezy o istnieniu przy kościele wie-
ży zachodniej310. Ściany zewnętrzne wzniesiono z regularnych ciosów kamien-
nych, a elewacje otrzymały wystrój z narożnymi lizenami z dekoracją sznurową 
oraz arkadkowym fryzem, zachowanym na wschodniej ścianie nawowej311. 

W okresie 1333-1353 kościół został rozbudowany z inicjatywy króla Ka-
zimierza Wielkiego. Budowa miała miejsce po 1349 r. łącząc jego powstanie 
z grupą kościołów „pokutnych”, powstałych po domniemanym zabójstwie 
Marcina Baryczki - stąd zwanych tzw. „baryczkowymi”312. 

Europpae. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, pod red. H. Gapskiego, Lublin 1998, część 
I, s. 587 i n.
305 K. Tymieniecki, Majętność książęca w Zagościu i  pierwotne uposażenie klasztoru joannitów na tle osad-
nictwa dorzecza dolnej Nidy. Studium z dziejów gospodarczych XII w., [w:] tegoż, Pisma wybrane, Warszawa 
1956, s.  41–43.
306 Odebranie przez Władysława Łokietka Zagości Joannitom miało mieść miejsce w Ok. 1317 r,  
K. Tymieniecki, Majętność książęca w Zagościu…, s. 96; E. Wiśniowski, s. 87. 
307 Kościół parafialny w  tej wsi wzmiankowany został w  1335 r., E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej 
w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 87, 155.
308 KZSP t. III, z. 9, s. 105, jeszcze podawał, że „obecny kościół wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego ok. 1353.
309 E. Dąbrowska, A. Michałowski, A. Tomaszewski, Badania kościoła św. Jana w  Zagości pow. Pińczów, 
„Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, 1963, t. 1, s. 161–170.
310 Obecnie jest przeniesiony do muzeum w Wiślicy.
311 J. Zachwatowicz, Architektura, (w:) Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, pod 
redakcją Michała Walickiego, Warszawa 1971, s. 133, 787; Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, 
Warszawa 2000, s. 312.
312 H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1976, s. 138-139.
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

W opisie Jana Długosza (1470–1480) r. wieś królewska z kościołem pa-
rafialnym pw. św. Jana Chrzciciela murowanym, fundowanym przez Henryka 
Sandomierskiego, kolacji monarszej. We wsi jest 8 łanów kmiecych, folwark 
królewski z rolami, karczma, dwa ogrody z rolami, dające dziesięcinę do kościo-
ła w Zagości. Pleban ma role folwarczne, są też łąki dostatnie nad rzeką Nidą 
oraz łąki królewskie, młyn królewski na Nidzie bez roli313. Parafia obejmowała 
wsie: Zagość, Skorocice, Skotniki, Winiary, Wolę Zagoską.

Kościół w Zagości Starej, Fot. D. Kalina.

Plan kościoła w Zagości Starej, wg. Karty Zabytków Architektury i Budownictwa,  
archiwum WUKZ w Kielcach.

313 JD LB t. 2, s. 375.
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W  roku 1606 król Zygmunt III przeznaczył probostwo tutejsze na fun-
dusz wikariuszów przy kolegiacie wiślickiej. Odtąd to oni mieli prawo do 
uposażenia kościoła w Zagości oraz sami spełniać mieli rolę duszpasterską. 
Fundusz kościoła powiększył Jan Hieronim Olszowski podstoli wieluński 
w 1676 r., tworząc przy kościele Bractwo Pocieszenia Najświętszej Panny za-
łożone przez ks. Wojciecha Żurowicza. 

Kościół ucierpiał od wojsk kozackich w czasie „potopu” szwedzkiego. 
Konsekrowany na nowo został w 1667 r. przez Mikołaja Oborskiego – bi-
skupa laodycejskiego i sufragana krakowskiego, który umieścił w ołtarzach 
relikwie św. Justa i jego świętych towarzyszy. Pamiątką tego poświęcenia są 
dwie malowane tablice umieszczone na ścianie tęczowej.

Obecnie budowla jest znacznie zmieniona. Do wcześniejszego prezbite-
rium dobudowano wieloboczne zamknięcie z wydatnymi skarpami, a nawę 
przedłużono o długie przęsło. Prezbiterium przykryto sklepieniem krzyżo-
wo-żebrowym. W latach 1900-1901 świątynia została kolejny raz rozbudowa-
na, tym razem w stylu neogotyckim. Ponownie przedłużono znacznie nawę 
i część dostawiona została ujęta z boków dwoma kwadratowymi kaplicami.
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Zarys badań archeologicznych  
w Wislicy

Badania archeologiczne zdominowały tematykę związaną z historią miejsco-
wości na terenie gminy Wiślica, w zasadzie usuwając na bok inne zainteresowa-
nie przeszłością królewskiego miasta i związanego z nim otoczenia.

Ostatnio badania archeologiczne na terenie Wiślicy zebrała i krytycznie 
je zaprezentowała Nina Glińska314. Materiał zabytkowy znajduje się w zbio-
rach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Należy zwrócić uwagę że ma-
teriały z badań zostały rozproszone, a w części uznane za zaginione. Część 
materiałów pochodząca z badań przeprowadzonych przez W. Antoniewicza  
i Z. Wartołowską znalazła się w kilku zbiorach archiwalnych315. 

Można je podzielić na kilka etapów. W pierwszym okresie zainteresowanie 
badaczy skierowane zostało w  kierunku „zamku Łokietka”, z  którym utożsa-
miano grodzisko położone na wschód od wyspy miejskiej. W roku 1896 zain-
teresował się nim Włodzimierz Demetrykiewicz, a w latach 1903–1914 Marian 
Wawrzeniecki. W 1921 r. na grodzisku badania powierzchniowe przeprowadził 
Józef Żurowski, który przeprowadził trwającą kilka lat akcję przejęcia gruntw od 
właścicieli prywatnych pod opiekę Państwowemu Muzeum Archeologicznemu 
w Warszawie316. Fakt ten był znamienny w następnym, powojennym już okresie. 

Drugim miejscem na terenie osady była kolegiata. Po silnym uszkodzeniu 
w 1915 r. podjęto się natychmiast akcji ratowania zabytku. W roku 1915 w jej 
wnętrzu Adolf Szyszko-Bohusz wykonał pierwsze prace inwentaryzacyjne 
oraz ziemne. W południowym narożu korpusu natrafiono wówczas na mury, 
które uznał za przynależne do dwuwieżowej bazyliki romańskiej317. W  la-
314 N. Glińska, H. Młodecka, Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z  Wiślicy w  świe-
tle wyników badań chemicznych, „Materiały i  Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 
T. XXXVI, Rzeszów 2015, s. 199–215; N. Glińska, Wiślica we wczesnym średniowieczu w  świetle dotych-
czasowych badań archeologicznych. Stan badań i problematyka badawcza, materiał udostępniony mi przez 
Autorkę. W tym miejscu autor pragnie podkreślić, że nie będąc archeologiem, posiłkować się będzie opra-
cowaniami N. Glińskiej. 
315 Materiały związane z  pracami wykopaliskowymi w  Wiślicy prowadzonymi w  ramach Kierownictwa 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego, znajdują się m.in. w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie, Włodzimierz Antoniewicz (1893–1973; archeologia). W materiałach Z. Wartołowskiej warsztato-
wych znajdują się notatki z literatury archeologicznej; rysunki z wykopalisk 1948–1959, a także audycja 
radiowa o wykopaliskach w Wiślicy Władysława Antoniewicza; Archiwum PAN w Warszawie, Zofia War-
tołowska (1911–1976; archeologia). AP w Kielcach, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kiel-
cach, Archeologia - Wiślica, wykopaliska (1950–1971), (1974–1974), sygn. 464.
316 AP w Kielcach, Wojewódzki Konserwator Zabytków I, sygn. 12.
317 A. Tomaszewski, Kolegiata wiślicka. Badania w latach 1958–1963, [w:] Kolegiata wiślicka. Konferencja 
zamykająca badania wykopaliskowe, Warszawa 1965, s. 23–24.

`
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tach 1915–1919 we wnętrzu odkryto dawne freski, odsłonięte do 1931 r.318. 
W 1916 r. w wyniku działań wojennych ujawnione zostały mury dwóch wież 
romańskich ukryte dotąd w  fasadzie kościoła, opisane i  pomierzone przez  
K. Wyczyńskiego319, a które zawaliły się w 1923 r.320.

Architekturę kościoła opisał po raz pierwszy A. Szyszko-Bohusz w 1912 r.321, 
który następnie w latach 1921-1923 prowadził odbudowę kolegiaty i Domu 
Długosza po zniszczeniach wojennych322. W latach 1929-1930 prowadzono 
podobne prace przy Domu Długosza323. 

Stanowisko „Grodzisko”

W przygotowaniach do badań w roku 1948 Kazimierz Jastrzębski wykonał 
plan warstwicowy grodziska324. Badania na stanowisku (wówczas: „Zamek Ło-
kietka”, a także „Wyspa Grodziskowa”, „Grodzisko w Łąkach” oraz mylnie „Psia 
Górka”) prowadzone były od 1949 r. przez Zakład Archeologii Przedhistorycz-
nej i Wczesnodziejowej Uniwersytetu Warszawskiego, z ramienia Kierownic-
twa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, powstałego w związku z przygo-
towaniami do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 r. Prowadzili je 
Włodzimierz Antoniewicz i Zofia Wartołowska325. W latach 1952-1958 prace 
były kontynuowane w ramach prac nowo powstałego Instytutu Historii Kultu-
ry Materialnej (IHKM) Polskiej Akademii Nauk (PAN)326. 

318 W. Mole, Kilka uwag o malowidłach ściennych w Wiślicy, „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930/1931 cz. 1 
z. 1–4 s. 98–101. 
319 K. Wyczyński, Spostrzeżenia odnoszące się do romańskiej epoki kolegiaty wiślickiej, „Prace Komisji Historii 
Sztuki” 1922, t. 2, s. 23–25.
320 T. Szydłowski, O odbudowie Kolegiaty Wiślickiej; wspomnienia i refleksje konserwatorskie, „Ochrona Za-
bytków Sztuki”, 1930/1931, cz.1 z. 1–4 s. 85–95.
321 A. Szyszko-Bohusz, M. Sokołowski, Kościoły polskie dwunawowe, zabytki w nich ocalałe, czy też pośrednio się 
z nimi wiążące i król Kazimierz Wielki, „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki” 1912, t. 8, s. 17–89.
322 Archiwum Narodowe w Krakowie, Spuścizna profesora Adolfa Szyszko-Bohusza, Wiślica: Kolegiata, prze-
krój pionowy, sygn. 85; Kolegiata, projekt ołtarza, sygn. 86; Kolegiata, rzut poziomy sygn. 87; [Sklepienie 
nawy środkowej kolegiaty], sygn. 88; Kościół w Wiślicy oraz dom J. Długosza, sygn. 217 (rulon 62 karty). 
323 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, Dom Długosza w Wiślicy okno na fasadzie południo-
wej. Przekrój belek stropowych, szczegół okna fasady południowej, powiat pińczowski, (papier), sygn. 
25089; tamże, Dom Długosza w Wiślicy, szczegóły archiwalne, portale w piwnicy, powiat pińczowski 
(papier), sygn. 25090; tamże, Dom Długosza w  Wiślicy, portal, okno na fasadzie północnej, powiat 
pińczowski (papier), sygn. 25091.
324 J. Żurowski, Sprawozdanie z działalności urzędu konserwatorskiego okręgu krakowskiego, „Wiadomości 
Archeologiczne” 1921, t. 6, s. 172–174.
325 W. Antoniewicz, Z. Wartołowska, Badania grodziska w Wiślicy, pow. Pińczów w r. 1949, „Materiały 
Wczesnośredniowieczne” 1949, t. 1, s. 73–81; W. Antoniewicz, Z. Wartołowska, Badania grodziska w Wi-
ślicy (pow. Pińczów) w r. 1950, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, 1952, t. 2, s. 45–57; Z. Wartołowska, 
Oprawka rogowa z Wiślicy, „Światowit”, 1962, t. 24, s. 485–492; Z. Wartołowska, Gród wiślicki, Sprawozda-
nia Zespołu do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, 
1961, s. 31–36.
326 W. Antoniewicz, Z. Wartołowska, Prace wykopaliskowe w Wiślicy w latach 1953 i 1954, „Sprawozda-
nia Archeologiczne” 1955, t. 1, s. 235–250; iidem, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na grodzisku w 
Wiślicy pow. Pińczów za lata 1951 i 1952, „Materiały Wczesnośredniowieczne” 1956, t. 4, s. 149–159;  
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Grodzisko w latach 50. Xx w., za: Roszko, Pogański ksiażę…

Pawilon archeologiczny na grodzisku w latach 50. XX w., fot. ze zbiorów WUKZ w Kielcach.

Rogowa oprawka z grodu wiślickiego, świadcząca o pogańskich praktykach mieszkańców 
grodu, Z. Wartołowska, Oprawka rogowa z Wiślicy, „Światowit”, 1962, t. 24, s. 485–492.

Z. Wartołowska, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Wiślicy, pow. Pińczów, w r. 1955, „Sprawozdania 
Archeologiczne” 1959, t. 5, s. 237–250; Z. Wartołowska, I. Górska, L. Graba-Łęcka, Ł. Okulicz, Badania 
grodziska w Wiślicy w 1956 r., „Sprawozdania Archeologiczne” 1959, t. 7, s. 49–56.
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W roku 1983 badania weryfikacyjne na grodzisku prowadzone były przez  
Z. Pianowskiego. Na przełomie XIII i XIV wieku, w okresie walko o pano-
wanie w Małopolsce Łokietka i Wacława II, powstał mur kamienny. Nie ma 
śladów użytkowania grodu w późniejszym okresie327. 

Kolejne badania, również weryfikacyjne prowadzone były w latach 1996-
1998, a  w  ich trakcie odkryto na terenie grodziska tzw. „suchy mur”, dato-
wany jest on na IX i X w. Jest to pierwszy przykład tego rodzaju konstrukcji 
w Małopolsce, o analogiach z terenu Moraw, Czech i Dolnego Śląska328.

 
O. Sosnowski, Dzieje budownictwa w Polsce, t. 1, Warszawa 1964.

327 Z. Pianowski, W sprawie datowania muru obronnego na grodzisku wiślickim, „Sprawozdania z posie-
dzeń komisji PAN w Krakowie”, t. 27/1, Kraków, s. 7–8.
328 W. Gliński, J. Koj, Z  nowszych badań nad wczesnośredniowieczną Wiślicą, „Slavia Antiqua”, 1999, t. 40,  
s. 119-150; N. Ziębińska, Wczesnośredniowieczna ceramika z badań przeprowadzonych w 1996 roku na grodzisku 
w  Wiślicy, „Materiały i  Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 2008, t. 29, s. 37–177;  
D. Górna, Drewniana zabudowa grodu wiślickiego, „Światowit”, 1982, t. 35, s. 129–160. 
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Plansze z wystawy znajdującej się w Pawilonie Muzealnym w Wiślicy. 
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Wiślica. Plan grodziska „na łąkach”, wg Z. Wartołowska, I. Górska, L. Graba -Łęcka, Ł. Oku-
licz, Badania grodziska w Wiślicy w 1956 r., „Sprawozdania Archeolo giczne” 1959, t. 7, ryc. 1 

oraz wg dokumentacji polowej ZBPŚUWiPW. Oprac. N. Glińska.

Stanowisko „Gorysławice”

W roku 1953 podczas prac budowlanych prowadzonych na północny 
wschód od kościoła pw. św. Wawrzyńca znaleziono kilka grobów szkieleto-
wych. Był to początek wykopalisk prac na wczesnośredniowiecznym cmenta-
rzysku prowadzonych przez Witolda Bendera w ramach Kierownictwa Badań 
nad Początkami Państwa Polskiego329. 

Badania wykopaliskowe W. Bedera i W. Szymańskiego z ramienia IH KM 
PAN w  latach 1953-1954 oraz 1958-1959 ujawniły również osadę otwartą 
w tym samym miejscu330. 

329 W. Bender, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne we wsi Goresławice, pow. Pińczów, „Wiadomości Archeolo-
giczne” 1955, t. 22, z. 1, s. 98–101; tenże, Gród w Wiślicy w świetle źródeł archeologicznych, „Dawna Kultura”, 
1955, nr 2, s. 75, 76; W. Szymański, Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkiele-
towym w Gorysławicach pow. Busko w 1958 r., „Wiadomości Archeologiczne”, t. 26, 1959–1960, s. 316–318.
330 W. Szymański, Wyniki badań na cmentarzysku szkieletowym z  wieku XI w  Gorysławicach, pow. Busko, 
„Sprawozdania ZBPŚ”, 1959 (1962), s. 69–71; tenże, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gorysławi-
cach, powiat Busko, „Rozprawy ZBPŚ”, t. 2, s. 192–197.
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Wieś Gorysławice, kościół znajduje się w centralnej części wsi, za; www. Geoportal2.pl

Gorysławice. Plan cmentarzyska. 1 – groby odkryte przypadkowo, 2 – groby ciałopalne,  
3 – warstwa neolityczna, 4 – warstwa XIII-wieczna, 5 – granice terenu za budowanego, 

6 – granice wykopów, 7 – zarys rowu fundamentowego, wg W. Szymański, Cmentarzyska 
wczesnośredniowieczne w Gorysławicach powiat Busko, w: Badania archeologiczne w okolicach 

Wiślicy, Warszawa 1963, Rozprawy ZBPSUWiPW.
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Stanowisko „Kolegiata”

W latach 1959-1965 prowadzono badania archeologiczno-architekto-
niczne pod kierunkiem A. Tomaszewskiego, dokonując odkrycia pozostało-
ści dwóch kościołów romańskich datowanych na XII i XIII wiek, jak również 
tzw. Płytę Orantów oraz 176 pochówków331.

Plan wykopów w kolejnych latach badań i profilów archeologicznych.  
[za:] A. Tomaszewski, Kolegiata wiślicka. Badania w latach 1958–1863, [w:] Kolegiata 

wiślicka. Konferencja zamykająca badania wykopaliskowe, Kielce 1965, s. il. 1, s. 136 i nn. 

Zakres eksploracji warstw w latach 1958–1963: 1 – mur lub fundament, 2 – negatyw funda-
mentu, 3 – warstwa kulturowa, 4 – calec, 5 – świadki kontrolne przeznaczone do eksploracji, 

6 – główny świadek z zachowaną posadzką ceramiczną , przeznaczony do ekspozycji.  
[za:] A. Tomaszewski, Kolegiata wiślicka. Badania w latach 1958–1863…., il. 2.

331 L. Kalinowski, Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej, „Sprawozdania z po-
siedzeń komisji PAN, lipiec-grudzień 1961” 1962, s. 518-521; idem, Romańska posadzka z rytami figuralnymi 
w krypcie kolegiaty wiślickiej, w: Odkrycia w Wiślicy, s. 85-132; A. Tomaszewski, Wyniki badań w kolegiacie 
wiślickiej w 1961 r., „Małopolskie Studia Historyczne” 1961, t. 4, s. 146-149; idem, Rozwój architektonicz-
ny, s. 25-28; idem, Kolegiata wiślicka. Badania; idem, Kolegiata wiślicka. Wyniki badań w latach 1958-1960,  
[w:] Odkrycia w Wiślicy, s. 49-82; idem, Z problematyki prac w kolegiacie wiślickiej, „Rocznik Muzeum Świę-
tokrzyskiego w Kielcach” 1963, t. 1, s. 171-187; idem, Próba rekonstrukcji; idem, Z problematyki badań; idem, 
Badania w kolegiacie wiślickiej w 1962 i 1963 r., „Sprawozdania ZBPŚUWiPW” 1965, s. 69-71; idem, Ar-
chitektura romańska; idem, Sprawozdanie z badań kolegiaty wiślickiej w latach 1958-1965, „Sprawozdania 
ZBPŚUWiPW” 1966, s. 179-183; K. Wyczyński, Spostrzeżenia, s. 23-25.
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Próba rekonstrukcji rzutu i przekroju podłużnego kościoła romańskiego I i kościoła romańskiego 
św. Mikołaja [za:] A. Tomaszewski, Kolegiata wiślicka. Badania w latach 1958-1863,…., il. 7.

Próba rekonstrukcji rzutu kościoła romańskiego II i czworokątnej oskarpowanej wieży. [Za:] 
A. Tomaszewski, Kolegiata wiślicka. Badania w latach 1958-1863…, il. 8.

 
Próba rekonstrukcji brył kolejnych faz rozwoju zespołu budowli sakralnych:  

A. Kościół romański I z kościołem św. Mikołaja(?), C. Kościół romański II z dobudowaną 
czworokątną oskarpowaną wieżą, D. Kolegiata gotycka. [Za:] A. Tomaszewski, Kolegiata 

wiślicka. Badania w latach 1958-1863,…, il. 9.
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Relikty romańskich wież, za: Roszko, Pogański książę…. 

„Kościół romański I” znajdował się pod posadzką wschodniego przęsła 
nawy i zachodniej części prezbiterium kolegiaty, funkcjonował pomiędzy po-
łową XII wieku, a 1. ćwiercią XIII w., ufundowany zapewne przez Henryka 
Sandomierskiego. Jak pisze Nina Glińska: Rekonstruowany jest jako świątynia 
z prostokątną nawą i dwupoziomową częścią prezbiterialną na rzucie leżącego 
prostokąta, przechodzącego w półkolistą absydę. W dolnej części prezbiterium 
znajdowała się krypta, przykryta sklepieniem krzyżowym, wspartym na czterech 
kolumnach. W zachodniej części nawy znajdowała się empora. Do budowy kościo-
ła użyto ciosów wapienia oraz gipsów płytowych. Mury wykonano w technice opus 
emplectum. We wnętrzu muru północnego prezbiterium zachował się fragment 
układany w technice opus spicatum. Zaprawa z gipsu hydraulicznego posiadała 
kolor lekko różowy. W krypcie odsłonięto Płytę Orantów (Płytę Wiślicką) – gip-
sową posadzkę, ozdobioną rytami figuralnymi, wypełnionymi czarną substancją 
powstałą z połączenia gipsu i węgla drzewnego. W dwóch kwadratowych polach, 
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oddzielonych bordiurą z przedstawieniami roślinnymi oraz fantastycznych zwie-
rząt, są przedstawienia trzyosobowych grup osób modlących się (z łac. orant to 
właśnie modlący się): w górnym polu jest to chłopiec, duchowny w czapce oraz 
przygarbiony starzec; w dolnej chłopiec, mężczyzna o kędzierzawych włosach, 
z brodą oraz kobieta. W polu najbliżej ołtarza zostały przedstawione lwy ado-
rujące drzewo życia. Poniżej znajduje się inskrypcja: „hi concultari querunt ut in 
astra levari possint et partit er ve..” (Ci pragną być deptani, aby się mogli wznieść 
ku gwiazdom). W pokazanych na posadzce osobach można się dopatrywać Bole-
sława Kędzierzawego lub Kazimierza Sprawiedliwego z najbliższymi332.

Kościół w Wiślicy p.w. Panny Marii, przekrój perspektywiczny rekonstrukcji części wschod-
niej (wg. A. Tomaszewskiego). [za:] A. Tomaszewski, Kolegiata wiślicka. Badania w latach 

1958-1863,…, il. 13.

 „Kościół romański II” był położony w zachodniej części obecnej kolegiaty, 
datowany na 2. ćwierć XIII w., a ok. połowy XIV w. został rozebrany w czasie 
budowy kolegiaty gotyckiej. Fundatorem jego był zapewne jeden z biskupów 
krakowskich: Iwo Odrowąż (1218–1229), Wisław z  Kościelca (1229–1242) 
lub Jan Prandota (1242–1266). Dobudowanie czworobocznej wieży do nawy 
można łączyć z  działalnością biskupa Jana Muskaty (1294–1320)333. Jest re-
konstruowany jako „…trójnawowa, czteroprzęsłowa bazylika, zapewne filarowa, 
o  prostokątnym prezbiterium, ujętym w  dwie nieco płytsze, prostokątne kaplice 
i o dwuwieżowej fasadzie zachodniej. Wieże posiadały otwory okienne: zamknięte 
łukiem w dolnej i biforia w drugiej kondygnacji. Przypuszczalnie posiadały jeszcze 
jedną, niezachowaną kondygnację. Od strony południowej do kościoła dostawiono 
czworoboczną, oskarpowaną wieżę. Do budowy świątyni użyto wapienia, na zapra-
wie wapiennej, natomiast fundamenty wzniesione są z materiałów rozbiórkowych  
I  kościoła. Wnętrze muru wypełnione było kamieniem łamanym. Wnętrze nawy 
332 N. Glińska na stronie www.zabytek.pl
333 L. Kalinowski, Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej, Spraw. PAN, lipiec 
- grudzień 1961, s. 518-521; tenże, Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej, 
„Rozprawy Zespołu do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 
Warszawskiej”, t. I, „Odkrycia w Wiślicy”, 1963, s. 85–132; tenże, Speculum Artis. Treści dzieła sztuki śre-
dniowiecza i renesansu, Warszawa 1989; A. Tomaszewski, Kolegiata wiślicka. Konferencja zamykająca bada-
nia wykopaliskowe., Kielce 1965.
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było zapewne przykryte sklepieniem krzyżowo–żebrowym oraz posiadało malarski 
wystrój. Zachowały się partie posadzki z glazurowanych płytek ceramicznych334.

 
Romańskie rzeźbione elementy kamienne z terenu wykopalisk, za: Roszko, Pogański książę…

Stanowisko Kościół św. Mikołaja

W lata 1955–1968 prowadzono badania archeologiczne nad reliktami ko-
ścioła św. Mikołaja oraz prawdopodobnej tzw. misy chrzcielnej, prowadzone 
przez Zespół Badań nad Polskim Średniowieczem nadzorowane przez W. An-
toniewicza i Z. Wartołowską335. 
334 N. Glińska na stronie www.zabytek.pl
335  W. Antoniewicz, Uwagi na marginesie zabytków wiślickich, „Sprawozdania ZBPŚU WiPW” 1962, s. 22-23; 
K. Józefowiczówna, Uwagi w spornej sprawie „baptysteriów” w Polsce X i XI wieku, „Slavia Antiqua” 1967, t. 14, 
s. 39-42, 45-46; J. Kalaga, Przyczynek do sporu o Wiślicę, „Z Otchłani Wieków” 1981, t. 47, z. 3, s. 143-145;  
H. Ptaszkowska-Krasińska, Zabytki architektury sakralnej na obszarze średniowiecznej prepozytury wiślic-
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Wiślica – Plan I fazy cmentarza wczesnośredniowiecznego przy kościele św. Mikołaja,  
wg. J. Kalaga, Wczesnośredniowieczne osadnictwo przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy,  

„Światowit” 1986, t. 36, s. 131-174, ryc. 14.

Rekonstrukcja kościoła św. Mikołaja, za: Roszko, Pogański…

kiej, [w:] Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu, Warszawa 1965, Rozprawy 
ZBPŚUWiPW, t. 3, s. 174; W. Szymański Cmentarzysko; A. Tomaszewski, Rozwój architektoniczny zespołu 
sakralnego w Wiślicy, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN, styczeń-czerwiec 1962” 1962, s. 26; idem, 
Próba rekonstrukcji rozwoju zespołu kolegiackiego w Wiślicy, „Sprawozdania ZBPŚUWiPW” 1964, s. 38–39, 
43–44; idem, Z problematyki badań, konserwacji i ekspozycji zabytków w Wiślicy, Kolegiata wiślicka. Badania, 
s. 54; idem, „Ochrona Zabytków” 1964, t. 17, s. 20–38; idem, Archi tektura romańska Wiślicy i ziemi wiślic-
kiej, „Sprawozdania ZBPŚUWiPW” 1966, s. 16–18; idem, Misy, ale czy chrzcielne?, [w:] I Międzynarodowy 
Kongres Archeologii Słowiańskiej, t. 3, Wrocław 1970, s. 345–347; Z. Wartołowska, Wyniki badań arche-
ologicznych w Wiślicy, „Ochrona Zabytków” 1960 tom B, s. 82–85; eadem, Wyniki dotychczasowych badań 
w Wiślicy, „Sprawozdanie ZBPŚUWiPW”: I Konferencja Naukowa w Warszawie 23 i 24 marca 1960. Refe-
raty i dyskusje, Warszawa 1962, s. 15–18; eadem, Wyniki badań prowadzonych w 1961 roku, „Sprawozdania 
ZBPŚUWiPW” 1962; eadem, Wiślica w IX, X i XI wieku, „Sprawozdania ZBPŚUWiPW” 1963, s. 21; 
eadem, Osada i gród, s. 33–37, 40; eadem, Odkrycia na terenie miasta Wiślicy w roku 1962, „Sprawozdania 
ZBPŚUWiPW” 1965, s. 25; eadem, Dzieje Wiślicy w świetle; eadem, Wiślica – urbs famosissima in regno 
Lechitorum, „Z Otchłani Wieków” 1968, t. 34, s. 186. J. Leśny Uwagi o podstawach chronologicznych misy 
chrzcielnej w Wiślicy, „Slavia Antiqua”, 1976, t. 23, s. 207–208; A. Tomaszewski, Misy, ale czy chrzcielne?  
[w:] I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, 1970, t. III, s. 345–347.
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W ich wyniku odkryto pozostałości osady wczesnośredniowiecznej przy reliktach 
romańskiej świątyni, co stanowi najstarszy element układu urbanistycznego Wiśli-
cy. Pozostałości osady zachowały się w postaci warstwy kulturowej i kilku obiek-
tów. Na nich, po północnej stronie kościoła, poniżej jego fundamentów znajdo-
wała się tzw. misa chrzcielna. Było to półkoliste zagłębienie o nieregularnej formie 
z kruszywa przemieszanego z ziemią. We wnętrzu kościoła śladów południowej 
części „misy” nie znaleziono. Na północ od niej odsłonięto trapezoidalne tzw. po-
dium, zbudowane z drobnego, białego kruszywa. Pozostałości kolistej struktury, 
w powiązaniu z enigmatyczną wzmianką w „Legendzie panońskiej” o pogańskim 
księciu „siedzącym w „Wiślech” i w połączeniu przekonaniem pierwszych badaczy, 
iż Wiślica była stolicą tzw. „Państwa Wiślan”, dały podstawę do powstania tezy, że 
miejscowa ludność została ochrzczona w już IX wieku w obrządku słowiańskim336.

Badania przy ul; Batalionów Chłopskich, fot. za: J. Roszko, Pogański książę silny wielce… 

W 1979 roku Jerzy Gula wraz z Dorotą Górną i Joanną Kalagą wykonał 
wiercenia tzw. misy, a w 2000 roku odbyły się badania weryfikacyjne pod kie-
runkiem J. Kalagi337.

336 Z. Wartołowska, Wyniki dotychczasowych badań w Wiślicy, „Sprawozdania Zespołu do Badań nad Polskim 
Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i  Politechniki Warszawskiej” pt. I  Konferencja Naukowa 
w Warszawie 23 i  24 marca 1960. Referaty i dyskusje, 1962, s. 15–20; taż sama, Wyniki badań prowadzonych 
w 1961 roku, „Sprawozdania Zespołu do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskie-
go i Politechniki Warszawskiej” pt. III Konferencja Naukowa w dniach 13–14 kwietnia 1962. Sprawozdania 
z działalności…, 1962; taż sama, Dzieje Wiślicy w świetle odkryć archeologicznych, „Sprawozdania Zespołu do 
Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej” pt. V Konfe-
rencja Naukowa w Busku Zdroju i Wiślicy 19–20 maja 1966. Referaty, 1966, s. 37–52.
337 K. Żurowska, Kościół św. Mikołaja w Wiślicy na tle romańskich jednonawowych budowli sakralnych, [w:] 
Grzybkowski A. (red.) Wiślica. Nowe badania i interpretacje, Warszawa 1997, s. 57–60; J. Kalaga, Przyczynek 
do sporu o Wiślicę, „Z Otchłani Wieków”, 1981, t. 47, z. 3, s. 143–145; ta sama, , Wczesnośredniowieczne osad-
nictwo przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy, „Światowit”, 1986, t. 36, s. 131–174; J. Kalaga, W. Gliński, Tak 
zwana misa chrzcielna w Wiślicy w świetle nowych badań archeologicznych [w:] Kościół katolicki w Małopolsce, 
Kielce 2001, s. 37–49; J. Kalaga, W. Gliński, Wiślicka „misa chrzcielna” w świetle nowych badań archeologicz-
nych, Dzieje Podkarpacia, t. V Początki chrześcijaństwa w Małopolsce, Krosno 2001, s. 161–170; P. Urbańczyk, 
Czy istnieją archeologiczne ślady masowych chrztów ludności wczesnopolskiej?, Kwartalnik Historyczny, 1995, t. 
102, z. 1, s. 3–18.
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Badania te podsumowała N. Glińska następująco: Kościół pw. św. Mikołaja 
rekonstruowany jest jako mały, jednonawowy budynek z półkolistą, nieco wydłużo-
ną absydą., do którego od południa przylegało prostokątne pomieszczenie, w któ-
rym znaleziono dwa groby pod płytami, ułożonymi na poziomie podłogi oraz dwa 
groby wziemne. Dwa z nich były pochówkami kobiecymi. Wokół kościoła odkryto 
przykościelne cmentarzysko, w  skład którego wchodziło 115 grobów szkieleto-
wych, w większości bez wyposażenia, w tym osiem pochówków podwójnych. Kilka 
grobów leżało pod płytami, w jednym z nich znaleziono denar książęcy Bolesława 
Śmiałego, z 1058–1076 roku. Jeden z grobów miał postać sarkofagu. Wyróżniono 
dwie fazy użytkowania cmentarza: współczesną kościołowi oraz z czasu po jego 
zniszczeniu. Znaleziono również fragmenty siedmiu zrębowych budynków, które 
stanowią pozostałość po osadzie, w której leżał kościół św. Mikołaja338.

Stanowisko „Mury miejskie Wiślicy” 

Badania wykopaliskowe prowadziły w kilku miejscach od 1960 r. Z. Warto-
łowska i Z. Woźnicka z Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersyte-
tu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Ich celem było znalezienie śladów 
zamku królewskiego, a potem, gdy odsłonięto mury miejskie, ustalenie ich prze-
biegu oraz usytułowania towarzyszących im dwóch bram miejskich i zamkowej.

Badania osiągnęły największy rozmach w pierwszym sezonie tych badań 
(wykopy badawcze nr 1–7)339. W  latach 1960–1970 prace wykopaliskowe, 
związane z  tematem „Miejskie mury obronne Wiślicy”, prowadzone były 
w dwunastu punktach miasta340. Prace kontynuowane były z pewnymi prze-
rwami aż do 1978 r.341 W opracowaniu S. Michny poświęconym placom tar-
gowym w Wiślicy, sugerowana jest dwuetapowość budowy murów miejskich, 
w tym bramy „buskiej” w stosunku do obwodu murów i bramy „zamkowej”342.

 
338 N. Glińska, H. Młodecka, Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy ...
339 Z. Wartołowska Z., Z. Woźnicka, Sprawozdanie z  badań wykopaliskowych na stanowisku „Zamek” 
w Wiślicy w 1966 roku, [w:] Sprawozdania Zespołu do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersyte-
tu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej: V Konferencja Naukowa w Busku Zdroju i Wiślicy 19–20 
maja 1966. Referaty, Warszawa, s. 264–266.
340 J. Gula, Mury miejskie w Wiślicy, „Światowit”, R.38,: 1991, s. 119-139.
341 Z. Woźnicka, Badania wykopaliskowe na terenie miasta Wiślicy w 1961 roku, [w:] Sprawozdania Zespołu 
do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej: II Konferen-
cja Naukowa w Warszawie 28 i 29 kwietnia 1961. Referaty i dyskusje, Warszawa 1963, s. 116–117; Z. Warto-
łowska, Z. Woźnicka Z., H. Krasińska, Badania wykopaliskowe na terenie Wiślicy w 1963 r., [w:] Sprawozda-
nia Zespołu do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej: 
IV Konferencja Naukowa w Kielcach 5 kwietnia 1963. Referaty i dyskusje, Warszawa 1965, s. 67–68; Z. War-
tołowska, Z. Woźnicka, S. Michno, Sprawozdanie z  badań archeologicznych w  roku 1967 w  Wiślicy, [w:] 
Sprawozdania Zespołu do Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i  Politechniki 
Warszawskiej: VI konferencja Naukowa w Warszawie 10–11 lutego 1969, Warszawa 1970, s. 99–100.
342 S.Michno, Place targowe w Wiślicy od XIV do połowy XVI w., w: Studia związane z badaniami wiślic-
kimi. Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW, t.V, Warszawa 1970, s.121 nn.
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Wyniki początkowych etapów prac wykopaliskowych skłoniły T. Zagrodz-
kiego do próby rekonstrukcji przebiegu obwarowań miejskich Wiślicy, opu-
blikowana jedynie w formie rysunku, bez jakiegokolwiek komentarza343.

Przebieg murów (w zachodnio-południowej części ich przebieg jest zagadkowy) i bramy 
miejskie, dwa palatia, kościoły św. Marcina i św. Ducha w trakcie badań.

Podsumowując wyniki badań archeologicznych na stanowisku „Mury 
miejskie Wiślicy” badania na temat murów miejskich, Jerzy Gula stwierdza, 
że obrys murów obronnych Wiślicy miał zarys zbliżony o zaokrąglonych ro-
gach. Zawarty wewnątrz obszar zajmował powierzchnie około 13 ha, długość 
murów musiała wynosić ok. 1400 m, a średnice wnętrza wynosiła ok. 350 m 
na ok. 430 m. Położenie dwóch bram nie budziło wątpliwości: brama „kra-
kowska” zlokalizowana była w południowej stronie miasta, w miejscu gdzie 
zbiegały się ulice: prowadząca do rynku lokacyjnego (dawna Kościelna,  
ob. ul. J. Długosza) i droga tranzytowa (dawna Długa, ob. ul. Batalionów 
Chłopskich), położenie trzeciej bramy „zamkowej” do 1969 r. nie było zna-
ne. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że brama „zamkowa” 
była posadowiona po północnej stronie murów miasta u wylotu obecnej 
ul. Okopowej344.

343  T. Zagrodzki, Wstępne studia nad planem Wiślicy, w: Sprawozdania 1961, Zespół Badań, nad Polskim Śre-
dniowieczem UW i PW. III Konferencja naukowa w Warszawie 13-14 kwietnia 1967, Warszawa 1964, s.21nn. 
344 J. Gula, Mury…, s. 132. Wszystkie zamieszczone informacje pochodzą z tego opracowania. 

Zarys badań archeologicznych w Wislicy



150

Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Wykop na terenie miasta z fundamentami murów miejskich,  
fot za: J. Roszko, Pogański książę silny wielce…

Mury miejskie w Wiślicy. Plan miasta z usytuowaniem wykopów i siatką pomiarową.  
[Za:] J. Gula,  Mury miejskie w Wiślicy, „Światowit”, R.38,: 1991, s. 119–139.
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Wykop na terenie miasta z fundamentami murów miejskich,  
fot za: J. Roszko, Pogański książę silny wielce…

Mury miejskie w Wiślicy. Plan miasta z usytuowaniem wykopów i siatką pomiarową.  
[Za:] J. Gula,  Mury miejskie w Wiślicy, „Światowit”, R.38,: 1991, s. 119–139.

Mury miejskie w Wiślicy. Rekonstrukcja przebiegu murów obronnych na tle średniowiecznego roz-
planowania miasta. 1. Brama „Buska”, 2. Brama „Zamkowa”, 3. Brama „Krakowska”, 4. Rejon zachowa-

nych reliktów muru (wykop nr 5), 5. Fragment odsłoniętej baszty obronnej, 6. Przyszczytowy teren 
zamku, 7. Kolegiata, 8. Rynek, 9. Rejon kościoła św. Marcina. [Za:] B. Krasnowolski, Lokacyjne układy 

urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. 1–2, Kraków 2004.

Hipotetyczna rekonstrukcja rozplanowania lokacyjnego centrum: A. Przedlokacyjny gródek, B. 
Przedlokacyjny kościół św. Mikołaja (?), C. Kolegiata, D. przedlokacyjny kościół św. Marcina,  

E. Domniemany rejon zamku z XIV w., F. kościół szpitalny św. Ducha. Przebieg linii obronnej wg 
materiałów w archiwum WKZ Kielce.  [za:] B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na 

obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. 1–2, Kraków 2004.
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Lokalizacja siedziby monarszej na terenie miasta, pomimo dokładniejszych 
ustaleń, wymaga dalszych badań. Pierwsza siedziba Władysława Łokietka 
mogła być „odziedziczona” po biskupie Janie Muskacie, który przebudował 
kościół parafialny na sypialnię (dormitorium). Po zwycięstwie książę doko-
nał zwrotu własności Kościoła, która w wojenny sposób trafiła do jego ręki. 
Stąd też na zagwarantowanym dawnym książęcym gruncie w Wiślicy, na 
Regii lub gdzieś blisko, powstał pierwszy, drewniany dwór, potwierdzony 
źródłowo przed koronacją Łokietka (1320). Rezydencja w tym miejscu jest 
potwierdzona od XIV do XVIII w. 

Według J. Guli, w trakcie XIV-wiecznej regulacji rozplanowania miasta przez 
Kazimierza Wielkiego, teren dawnego zespołu palatialnego na „kulminacji” miał 
jak się wydaje zbyt dość duży obszar (około 100 x 200 m), zbyt rozległy by mógł 
być przez zamek zajęty w całości. Badania archeologiczne prowadzone w tym nie 
doprowadziły do lokalizacji zamku jak pisze J. Gula: Znane jest położenie bramy 
«zamkowej», która niewątpliwie musiała być usytuowana w bezpośrednim sąsiedz-
twie zamku. Znamy położenie jedynej przebadanej baszty, która mogła umacniać 
mur obwodowy właśnie w  jakimś szczególnie ważnym punkcie obwodu obronne-
go. Należy uwzględnić również analizę przebiegu prowadzącej od bramy zamkowej  
ul. Okopowej. Ulica ta nie biegnie bowiem w kierunku bramy w linii prostej, lecz za-
łamuje się, tak jakby omijała jakąś przeszkodę, (w terenie który jako «in regia» nie 
mógł być objęty zabudową miejską). Analiza tych faktów w połączeniu z wiadomościa-
mi ze źródeł pisanych, sugeruje, że teren na którym Kazimierz Wielki planował bu-
dowę zamku należy lokalizować na obszarze (50 x 70 m) pomiędzy bramą zamko-
wą, a odsłoniętą basztą (być może zamkową). Teren zaś pozostałej partii kulminacji  
(«in regia») stanowił zapewne obszar ogrodów zamkowych. Plan króla Kazimierza 
nie został chyba nigdy w pełni zrealizowany. Z późniejszych źródeł wynika bowiem, że 
najprawdopodobniej poprzestano na budowie drewnianego dworu, o którego remon-
tach i przebudowach przynoszą nieco wiadomości przekazy z XV i XIV wieku. Dwór 
ten został rozebrany wraz z całym obwodem murów obronnych Wiślicy po roku 1766345.

Stanowisko „Plac Solny”.

Sprawa palcu miejskiego zwanego Placem 
Solnym w Wiślicy wymaga sprostowania. Obec-
nie jest to dość obszerny kwadratowy teren, 
znajdujący się na wschód od dawnej kolegia-
ty. Tuż obok znajduje się pawilon z ekspozycją 
reliktów kościoła św. Mikołaja. Środek placu 
zajmuje zieleń i alejki spacerowe, a dookoła po-
prowadzono asfaltowe szlaki komunikacyjne. 
Od strony wschodniej prowadzi do niego jed-

345 J. Gula, Mury miejskie w Wiślicy, „Światowit”, R.38,: 1991, s. 119–139.
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na z głównych dróg komunikacyjnych, która łączy się z ulicą Batalionów 
Chłopskich (dawna ulica Długa). W okresie badań (w latach 60. XX w.) 
nosił on nazwę Plac Zamkowy. 

Placem Solnym nazywano wówczas o wiele mniejszy plac, znajdując się tuż 
obok poprzedniego, z kapliczką na kamiennym słupie przy drodze na grodzi-
sko. Badania archeologiczne prowadzone były w 1963 r.346. Gdzieś w tym miej-
scu miał znajdować się dwór należący do Ligęzów w XV-XVII w.

Stanowisko „Regia”  
(Rezerwat archeologiczno-architektoniczny Regia)

Miejsce to znajduje się tuż za zachodnią 
pierzeją rynku, do której prowadzi jedna 
z ulic wyprowadzona z jego rogu. Jest najwy-
żej położonym miejscem na wyspie miejskiej, 
a  nazwę „in regia” przytoczył Jan Długosz. 
Jest to stosunkowo płaski obszar, wyniesiony 
ponad dolinę dawnej rzeki i górujący nad po-
zostałą częścią wyspy miejskiej, posiada walo-
ry obronne i reprezentacyjne. 

Prace archeologiczne w  tym miejscu 
prowadzono w latach 1962–1965, a  ich ce-
lem było odnalezienie pozostałości zamku 
królewskiego, dlatego stanowisko pierwot-
nie nosiło nazwę „Zamek”. Nie znaleziono 
wówczas pozostałości średniowiecznego zamku347, ale odkryto pozostałości 
dwóch palatiów z dwoma rotundami. Pierwszej budowli palatialnej towarzy-
szyła położona na osi jego wschodniej ściany rotunda z konchami w grubości 
muru, natomiast drugiemu rotunda prosta z apsydą. Według ustaleń „Zespo-
łu” relikty te posadowione był na destrukcie grodu z okresu plemiennego da-
towanego na IX w., a który przetrwał do XI w.348

346 Z. Wartołowska, Z. Woźnicka, H. Karasińska, Badania wykopaliskowe na terenie Wiślicy w 1963 r., „Spra-
wozdania ZBPŚUWiPW” 1965, s. 67-68; Z. Woźnicka, Badania wykopaliskowe na terenie miasta Wiślicy w 
1961 roku, „Sprawozdania ZBPŚUWiPW” 1963, s. 116–117.
347 W następstwie tego, miejsce zamku średniowiecznego usytuowano hipotetycznie na południe od tego 
stanowiska, na południowym stoku Regii. 
348 Z. Wartołowska, Sprawozdania z prac badawczych prowadzonych na terenie Wiślicy i okolic w sezonie wy-
kopaliskowym 1964, „Sprawozdania z badań Katedry Archeologii Pierwotnej i Wczesnośredniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Politechniki Warszawskiej w roku 1964”, materiały powielane, 1964, s. 21–22; eadem, Odkrycia na 
terenie, s. 27–28; eadem, Dzieje Wiślicy w świetle; eadem, Wiślica – urbs, s. 185–187; eadem, Sprawozdanie 
z archeologicznych prac badawczych prowadzonych w Wiślicy w roku 1968, „Sprawozdania ZBPŚUWiPW” 
1970, s. 101; eadem, (rec.) E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem wczesno średniowiecznym ziemi wiślic-
kiej, IHKM PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, w: Studia związane z badaniami wiślickimi, s. 289-290; 

Lokalizacja zespołu palatiów i grodziska na Regii, 
[za:] W. Gliński, Zausznice skroniowe… 
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W roku 1994 wznowiono prace archeologiczne na Regii w ramach progra-
mu „1000 lat Zjazdu Gnieźnieńskiego”, kontynuowane w latach 1995–1998 
kierowane przez Waldemara Glińskiego badania weryfikacyjne założeń pala-
tialnych oraz wału wschodniego grodziska349. 

Stanowisko Regia w Wiślicy. Lokalizacja wykopu 2/95 na tle rekonstrukcji planu zabudowy 
paliatalnej: a) wykop 2/95 z miejscem odkrycia skarbu (?) zausznic, b) zespoły paliatalne – re-

konstrukcja wg. Z. Wartałowskiej, c) zespoły paliatalne – relikty udokumentowane w wykopach  
weryfikacyjnych z lat 1995-1998, d) lokalizacja reliktów wałów obronnych grodu in regia z kierun-

kiem ich przebiegu, odkrytych w badaniach weryfikacyjnych z lat 1994-1998. Rys. C. Hadamik

Najpierw na terenie Regii istniał gród obronny, którego wały powstały na 
przełomie X i XI wieku, a kolejne pochodzą z XII w. Powstanie budowli romań-
skich należy łączyć z działalnością Kazimierza Sprawiedliwego i datować na 
drugą połowę XII wieku. Późniejsze losy tego miejsca nie są do końca poznane, 
niejasno przedstawia się cmentarzysko pochodzące być może z XIII w., jako że 
groby wkopane były w relikty budowli romańskich. Zapewne stało się to po na-
jazdach Mongołów w 1241 r., w 1259–1260 i 1287 r.350

eadem, Dzieje Wiślicy; Z. Wartołowska, Z. Woźnicka, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 
„Zamek” w Wiślicy w 1966 roku, „Sprawozdania ZBPŚUWiPW” 1966, s. 264-266; Z. Wartołowska, Z. Woź-
nicka, H. Karasińska, Badania wykopaliskowe, s. 68; Z. Wartołowska, Z. Woźnicka, S. Michno, Sprawozdanie 
z ba dań archeologicznych w roku 1967 w Wiślicy, „Sprawozdania ZBPŚUWiPW” 1970, s. 99-100; Z. Woź-
nicka, Badania wykopaliskowe; eadem, Co odkryto w Wiślicy?, „Z Otchłani Wieków” 1968, t. 34, s. 183-184.
349 W. Gliński, Wiślica plemienna czy wczesnopaństwowa? [w:] Civitates Principales. Wybrane ośrodki 
władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Katalog wystawy, Gniezno 1998, s. 77–81; tenze, Zespół pa-
latialny w Wiślicy w świetle badań archeologicznych, [w:] Buko A. , Świechowski Z. (red.), Osadnictwo 
i  architektura ziem polskich w  dobie zjazdu gnieźnieńskiego, Warszawa 2000, s. 257–267; W. Gliński,  
J. Koj, Z nowszych badań nad wczesnośredniowieczną Wiślicą, „Slavia Antiqua”, t. 40, s. 119–149.
350 S. Krakowski, Region kielecki jako teren najazdów w 2 połowie XIII wieku, [w:] „Rocznik Muzeum Świę-
tokrzyskiego”, t. 8, Kraków 1973, 183-205.
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Fragment fundamentów drugiej rotundy na „Regii” w Wislicy (po lewej). Po prawej rekon-
strukcja palatium z kaplicą, za: Roszko, Pogański książę….

W ramach programu „1000 lat Zjazdu Gnieźnieńskiego” w 1994 r. wzno-
wiono prace archeologiczne na Regii. Ich celem była weryfikacja założeń ar-
chitektury murowanej [palatium pierwszego (obiekt nr I), rotundy z konchami 
w grubości muru (obiekt nr II), drugiego założenia palatialnego (obiekt nr III) 
i rotundy prostej (obiekt nr IV)] oraz datowania grodu. 

W świetle tych nowych badań datowanie grodu określa się na schyłek X w., 
a jego upadek na około poł. XII w. (może na skutek najazdu 1135 r.351). Według 
tego badacza stratygrafia archeologiczna na Regii przedstawiają się następująco: 

1. pierwotny poziom osadnictwa wiąże się albo z pierwszą fazą grodu z kon-
strukcją wału ziemnego lub z osadą otwartą (?). Należy z nim łączyć obiekt 
przepalonej warstwy ziemi ze znaleziskami ceramiki i skarbu (?) zausznic 
z  czterema paciorkami. Osadnictwo to przestaje funkcjonować wskutek 
zniszczenia, zapewne w 1 poł. XII w.; 

2. wnętrze grodu zostało zniwelowane, poddane działaniom zmierzającym 
do wyrównania terenu, na którym powstaje założenie palatalne (obiekt 
nr I) około połowy XII w. wraz budową drugiej fazy systemu umocnień 
w postaci wału z przekładką drewnianą i palisadą; 

3. nawarstwienia wczesnośredniowieczne zostały zniwelowane w trakcie bu-
dowy kolegiaty gotyckiej fundacji Kazimierza Wielkiego i nowego rozpla-
nowania miasta związanego z lokacją na prawie niemieckim;  

351 Nie jasne jest, który z  grodów wiślickich uległ destrukcji w  czasie zniszczenia miasta przez najazd Ru-
sinów i  Połowców w  1135 r. Gród oddał bez walki królewicz Borys, popierany przez Bolesława Krzywo-
ustego przeciwko Beli II władcy Węgier. Bolesław Krzywousty zmuszony był na skutek nacisków cesarza 
niemieckiego odstąpić od popierania swego zięcia Borysa. Tenże wydał gród na rzeź i zniszczenie Rusinom 
i  Połowcom. Informują o  tym wydarzeniu: Rocznik Kapituły Krakowskiej (s. 57), podając wzmiankę Wis-
licia cede destruitur 5 Idus Februarii; Rocznik krótki (s. 236); Rocznik Traski (s. 832); Rocznik Sędziwoja  
(s. 875), [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, wyd. A. Bielowski, Warszawa 1961; Kronika Wielkopolska, 
wyd. B. Kürbis, Monumenta Poloniae Historica, Seria Nova, t. 8, Warszawa 1970, s. 45. Przypis: W. Gliński. 
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4. «ruch budowlany» na Regi datowany na wiek XVI-XVII, był związany 
prawdopodobnie z zamkiem murowanym wzmiankowanym w roku 1564 
(Widawski 1973, 502) i inwestycją budowlaną rodu Ligęzów352 353.

W  czasach panowania Kazimierza Wielkiego, gdy miasto otoczono murami, 
przebudowano sieć ulic i założono nowy, obecny rynek, wzniesiono kolegiatę i być 
może nowy zamek. Teren Regii został wówczas włączony w obręb miasta, poddany 
niwelacji w poł. XIV w. Obecnie obiekt stanowi rezerwat archeologiczny354.

Stanowisko Regia w Wiślicy. Zausznice z czterema paciorkami: 1,2,4. z oplotem na kabłąku 
w motywie warkocza, 3. z oplotem drabinkowatym na kabłąku. Rys. E.Osipowa. 3a. oplot dra-
binkowy wg. M. Strenbergera 1958. [Za:] W. Gliński, Wczesnośredniowieczne zausznice z cztere-

ma paciorkami z Wiślicy, stan. Regia, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 51: 1999, s. 211–231

Stanowisko Regia w Wiślicy. Fragmenty zausznic ze skarbu (?): 5. fragment kabłąka z pacior-
kiem i oplotem dookolnym, 6. fragment kabłąka, 7, 7a-7d. paciorki z zausznic. Rys. E. Osipo-

wa. [za:] W. Gliński, Wczesnośredniowieczne zausznice z czterema paciorkami z Wiślicy,  
stan. Regia, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 51: 1999, s. 211–231.

352 LB t. 1, s. 428–429; M. Lubczyński, Jeden czy dwóch wojewodów? -czyli początki rodu Ligęzów herbu Półkozic, 
Kielce 1999, s. 29, - niepublikowany artykuł będący skrótem pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Hi-
storii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Panu Mariuszowi Lubczyńskiemu, autor składa serdeczne 
podziękowania za udostępnienie maszynopisu. Przyp. DK: – dziś już wiemy, że dwór ten znajdował się koło 
kościoła św. Marcina. 
353 W. Gliński, Wczesnośredniowieczne zausznice z czterema paciorkami z Wiślicy, st. Regia, „Sprawozdania Ar-
cheologiczne”, t. 51, 1999, s. 211–231.
354 K. Żurowska, Z  problematyki genezy układu palatiów wczesnopiastowskich [w:] Studia nad architekturą 
wczesnopiastowską, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. DCXLII, „Prace z Historii Sztuki,  
t. 17 Warszawa-Kraków, 1983, s. 107–164; K. Żurowska, Dom biskupi [w:] Żurowska K. (red.) U progu chrze-
ścijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki, Kraków, 1993, s. 168–192; Z. Pianowski, „Sedes regniprincipales”. Wawel 
i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków 1994; L. Kajzer, Wstęp do arche-
ologii historycznej w Polsce, Łódź 1996, s. 119; T. Rodzińska-Chorąży, Zespół architektoniczny na regii w Wiślicy. 
Próba analizy dostępnych danych [w:] Kóčka-Krenz H., Łoziński W. (red.) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. 
Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 561–572; T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły rezydencjonalne i kościoły central-
ne na ziemiach polskich do połowy XII w., Kraków 2009.
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Stanowisko Kościół św. Marcina

W miejscu zwanym „św. Marcin” znajdu-
jącym się w  południowo-wschodniej części 
miasta prowadzone były badania archeolo-
giczne przez Z. Wartołowską w latach 1965–
1968. W  badaniach brali udział pracownicy 
Zakładu Badań Polskiego Średniowiecza UW, 
Katedry Archeologii Pradziejowej i  Wcze-
snośredniowiecznej UW M. Miśkiewiczowa, 
A. Wentkowska, Z. Woźnicka, K. Zielińska,  
S. Michno i studenci archeologii UW.

W wykopach fundamentowych przy bu-
dowanej szkole, które częściowo zabezpieczył 
miejscowy nauczyciel – Stefan Marzec, wystą-
piły kości ludzkie, fragmenty ciosów wapien-
nych, zlasowana zaprawa gipsowa i ceramika. 
S. Marzec zawiadomił o znaleziskach Zespół 
Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW, 
prowadzący od lat badania na terenie Wiślicy.

Przyniosły one odkrycie reliktów kościoła 
rycerskiego pw. św. Marcina z przełomu XII i XIII w. i otaczającego go cmen-
tarzyska355. W konkluzji do omówionych wyników badań cmentarzyska i  re-
liktów kościoła T. Twarogoska pisze: Znaczna rozpiętość w czasie użytkowania 
cmentarzyska wskazuje na dość żywy rozwój osady świętomarcińskiej, której cen-
trum w II i III fazie stanowił «rynek solny». Musiał ten kościół mieć bogatą tradycję 
i znaczenie dla XVI-wiecznego osadnictwa wiślickiego, skoro zostaje odbudowany 
w  początkach XVI wieku kosztem mieszczan wiślickich. Upadek Wiślicy datują-
cy się od XVII wieku, pociągnął za sobą upadek osady i kościoła na południowo-
-wschodnim cyplu wyspy miejskiej356.

355 Z. Wartołowska, Sprawozdanie z  archeologicznych prac, s. 101-102; Z. Wartołowska, Z. Woźnicka, 
H. Karasińska, Badania wykopaliskowe, s. 67; Z. Wartołowska, Z. Woźnicka, S. Michno, Sprawozdanie...,  
s. 100; E. Twarowska, Cmentarzysko i kościół św. Marcina w Wiślicy, „Światowit” 1982, t. 35, s. 195-254.
356 E. Twarowska, Cmentarzysko i kościół św. Marcina…, s. 251. 

Stefan Marzec (1899-1966) 
nauczyciel wiślicki i pierwszy przewodnik 

turystyczny po Wiślicy.

Zarys badań archeologicznych w Wislicy
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Wiślica. Studium planu lokacyjnego z epoki gotyckiej, oparte na badaniach limitacji mierniczej oraz stu-
dium rozplanowania z lokacji wcześniejszej, z wydłużonym placem (linia gruba) dziś zniekształconym 

w południowo-wschodniej części miasta (wg Tadeusza Zagrodzkiego 1964). [za:] T. Zagrodzki. Wstępne 
studia nad planem Wiślicy, [w:] Trzecia Konferencja Naukowa w Warszawie [ZBPŚ] 13-14.04.1967. 

Wiślica – plan cmentarzyska przy kościele św. Marcina, wg E. Twarowskiej, Cmentarzyska 
i kościół św. Marcina w Wiślicy, „Światowit” 1982, t. 35, tabl. XXXVI.
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Stanowisko kościół sw. Ducha

Prace archeologiczne w południowo-wschodniej części Wiślicy prowa-
dzone były w lata 1968-1969 oraz 1972 r. W ich wyniku odsłonięte zostały 
fundamenty kościoła pw. Świętego Ducha, datowanego na początek XVI w.

Kościół św. Ducha w Wiślicy i otaczający go cmentarz. [Za:] J.Kalaga, Cmentarzysko przy 
kościele św. Ducha w Wiślicy, Światowit t. XXXVI.

Analiza układu stratygraficznego stanowiska wykazała dwie fazy użytkowa-
nia cmentarzyska. Stwierdzono, że faza pierwsza była starsza od murów funda-
mentowych kościoła i młodsza od warstwy spalenizny. Część grobów, należących 
do tej fazy cmentarzyska, została zniszczona przez fundamenty kościoła. Wynika 
to z tego, że kościół zbudowany był na terenie cmentarza, stąd pochówki znalazły 
się częściowo i w tęczy. Bezpośrednio przed podjęciem prac budowlanych związa-
nych z kościołem zlikwidowano niektóre groby przez wybranie z nich szkieletów 
i złożenie w trzech dużych grobach zbiorowych, które wykopano po północnej i po-
łudniowej stronie nawy (grób nr 4, nr 16, nr 17). W jednym z nich znaleziono 
81 czaszek ludzkich. Na tej podstawie należy przypuszczać, że cmentarzysko to 
w starszej fazie miało znaczne rozmiary. Druga – młodsza faza – wiąże się bez-
pośrednio z funkcjonowaniem kościoła. Charakter grobów obu faz jest analogicz-
ny, dlatego też w opisie potraktowano je łącznie.

`

Zarys badań archeologicznych w Wislicy
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Nieliczne zabytki znalezione w grobach można datować nie wcześniej niż na 
XVII w. Dotyczy to zarówno trzech czepków, znalezionych w grobach kobiecych, 
należących do młodszej fazy cmentarzyska, jak i glinianych paciorków, będących 
pozostałością różańca. Analiza planu kościoła wskazuje na jego XVII wieczną 
metrykę. Uwzględniając materiał ceramiczny, pochodzący z warstwy spalenizny, 
w którą nieznacznie wkopane były groby pierwszej fazy, czas powstania cmenta-
rzyska można odnieść do końca XVI w. Górna granica jego funkcjonowania może 
przypadać na koniec XVIII w. lub na początek XIX w., kiedy to Kościół wprowa-
dza zakaz grzebania zmarłych w obrębie cmenatrzysk przykościelnych. W tym 
czasie zostaje wytyczony w Wiślicy nowy cmentarz poza miastem, funkcjonujący 
do dnia dzisiejszego…357.

Wiemy, że przy kościele, zapewne od strony północnej znajdował się 
przytułek, bramka, a przy kościele również dzwonnica. 

357 Z. Kozłowska-Budkowa, Kościoły wiślickie, [w:] Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem 
UW i PW, t. V, Warszawa 1970, s. 34–35.
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Wiślica w wiekach XII-XVII

Wiślica w okresie wczesnego średniowiecza cieszyła się dużym, by nie po-
wiedzieć, wielkim znaczeniem na terenie Małopolski. W 1139 r. Bolesław Krzy-
wousty tzw. testamentem ustalił i wprowadził nowy podział terytorialny Polski 
i zasady następstwa tronu między swoich synów, z tym że Kazimierz II zwany 
później Sprawiedliwym nie otrzymał pierwotnie własnej dziedziny. Henryk 
Sandomierski otrzymał ziemię sandomierską ze stolicą w Sandomierzu oraz 
ziemię lubelską po Bug. Ziemia wiślicka pierwotnie weszła w skład dzielnicy 
senioralnej, ale po 1146 r. stała się częścią księstwa sandomierskiego. 

Według. R. Grodeckiego, po bezpotomnej śmierci Henryka Sandomier-
skiego w 1166 r., Kazimierz Sprawiedliwy otrzymał całość jego dzielnicy, jed-
nak postawa Bolesława Kędzierzawego i Mieszka Starego doprowadziła do jej 
rozbioru na trzy części, z czego jedynie Księstwo Wiślickie przypadło Kazimie-
rzowi i zachowało swoją odrębność w latach 1166–1173. Pod panowaniem 

Kazimierza Sprawiedliwego i jego małżonki, Hele-
ny Znojemskiej (córki księcia Konrada II z dynastii 
Przemyślidów), Wiślica i podległe jej terytorium zo-
stały doprowadzone do znacznego rozkwitu358.

Wiślica w roku 1194 wymieniana została z San-
domierzem i Łęczycą wśród najważniejszych gro-
dów księcia Leszka Białego (1194–1227), następ-
cy Kazimierza Sprawiedliwego. Wiślica była także 
siedzibą archidiakonatu i prepozytury. W 1219 r. 
doszło w Wiślicy do zjazdu duchowieństwa diecezji 
wrocławskiej i krakowskiej.

Na przełomie wieków XII i XIII stała się przed-
miotem sporów książąt dzielnicowych. Z początku 
ciążyła do Krakowa, silniej odczuwając bliskość, 
wawelskiego grodu, od odleglejszego Sandomierza, 
a w pierwszej połowie XIII w. sytuacja się odwróci-

ła. W roku 1210 pojawił się na arenie dziejowej urząd kasztelana wiślickiego, 
a pierwszym znanym kasztelanem był Ostasz, a po nim Dzierżysław syn Abra-
hama (1222-1224), Pokosław – młodszy syn Wojciecha (1227), przedtem 
sędzia krakowski Marek (1227), potem może wojewoda krakowski. Kolej-
358 R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1, Kraków 1995, s. 177.

Władysław I Łokietek z wizerunków 
królów polskich autorstwa Aleksandra 

Lessera z XIX w.
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ny Mściwój był najpierw kasztelanem sandomierskim, a w 1228–1229 wi-
ślickim, potem zaś wojewodą wiślickim – w  latach 1230–1231. Świadczy 
to o  tym, że próbowano stworzyć tu niezależny ośrodek administracyjny 
i chciano przywrócić Wiślicy znaczenie jakie miała w XII w. Książę Bole-
sław Wstydliwy w  1234 r. używał w  stosunku do Wiślicy określenia „do-
minium”. Efemeryczny urząd wojewody wiślickiego niknie wkrótce potem 
– w  1231r. Pakosław Stary, wojewoda sandomierski został kasztelanem 
wiślickim, a  następnie kasztelanem krakowskim i  wojewodą krakowskim. 
W latach 1238–1242 został ponownie kasztelanem wiślickim, a ostatecznie 
kasztelanem sandomierskim359. 

Stosunki polityczne w tej części małopolski zostały zniszczone po najeździe 
Mongołów w 1241 r. Odbudowa była powolna, pojawił się bowiem nad Nidą 
rywal – w 1258 roku Wstydliwy lokował Nowe Miasto Korczyn, i tam zbudo-
wano drewniany dwór książęcy. Lokacji dokonano z  inicjatywy księcia Bole-
sława, którego matka sprawowała rządy w księstwie wiślickim co najmniej do 
1234 roku. Książę Bolesław Wstydliwy nie zdecydował się na odbudowę grodu 
wiślickiego, a faworyzował utworzone przez siebie Nowe Miasto, rozpoczyna-
jąc wspaniałą epopeję rywalizacji dwóch najznaczniejszych nadnidziańskich 
ośrodków. Wiślica była wtedy tylko pogorzeliskiem - osadnictwo na „wyspie 
miejskiej” w  Wiślicy nie rozwijało się, w  rejonie Regii na zgliszczach zaczęto 
chować zmarłych, natomiast na znaczeniu zyskały Gorysławice. Tam rozwinęła 
się osada, która w okresie panowania Bolesława Wstydliwego, jak przyjmuje pro-
fesor Feliks Kiryk, otrzymała prawa miejskie (zapewne na prawie polskim)360. 

Nowe doniosłe wydarzenia polityczne miały miejsce w  drugiej połowie 
XIII w. W 1279 roku doszło do połączenia księstwa sieradzkiego z księstwami 
krakowskim i sandomierskim wskutek wygaśnięcia małopolskiej linii Piastów 
na Bolesławie Wstydliwym. Zgodnie z wolą zmarłego schedę po nim objął Le-
szek Czarny książę sieradzko – łęczycki, choć rycerstwo małopolskie obrało 
sobie za władcę Konrada II Czerskiego361. 

O  spadek po Leszku Czarnym zmarłym 30 IX 1288 r. (obejmującym 
księstwa: sieradzkie, łęczyckie, krakowskie i  sandomierskie), rozpoczęły się 
skomplikowane rozgrywki polityczne. Leszek umierając nadał swym bra-
ciom: Władysławowi Łokietkowi – Sieradz, Kazimierzowi – Łęczycę zaś Kra-
ków i Sandomierz Henrykowi IV362. Tymczasem Biskup Paweł z Przemanko-
wa na zjeździe pod Sandomierzem w 1288 r. przeprowadził elekcję Bolesława 

359 Urzędnicy małopolscy…, s. 241–243.
360 F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski…, s. 159–163.
361 J. Bieniak, Zjednoczenie państwa polskiego, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. A. Gyestor, War-
szawa 1972, s. 218.
362 J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII/XIV w., Warszawa 1954, s. 
39; tenże, Polska czasów łokietka, Wrocław 1968; E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, 
Wrocław 1951. s. 2.
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Płockiego, stryjecznego brata Leszka Czarnego363, przeciw czemu wystąpił 
zbrojnie Konrad II Czerski. Wobec groźby walki na dwa fronty, od strony za-
chodniej i wschodniej, książę Bolesław II Płocki zrzekł się na rzecz brata Wła-
dysława Łokietka księstwa sandomierskiego, co spowodowało oderwanie 
Sandomierza od wpływów Krakowa. Możni panowie nie mogąc pogodzić się 
z podziałem dzielnicy, poparli Henryka IV, a Kraków poddał kasztelan zamku 
wawelskiego, wspierany przez krakowskich mieszczan i rycerstwo. 

W odpowiedzi Władysław Łokietek, jako książę sieradzki, Bolesław II Płoc-
ki, jako książę sandomierski oraz Kazimierz, jako książę kujawski, wkroczyli 
zbrojnie do ziemi krakowskiej, a pod Sieradzem 26.02.1289 r. zadali cios książę-
tom śląskim. Po bitwie Henryk IV wycofał się z walki, a Władysław Łokietek sa-
motnie ruszył pod Kraków, który jeszcze w lutym 1289 r. zajął (ale bez zamku). 
Nie mając w mieście żadnego poparcia musiał się w konsekwencji salwować 
ucieczką w przebraniu. Książe Henryk IV zajął miasto, następnie pobił wojska 
Władysława Łokietka (12.08.1289 r.) i uwięził Pawła z Przemankowa, biskupa 
krakowskiego. Łokietek wycofał się do posiadanego przez siebie Sandomierza, 
gdzie rządzić będzie stosunkowo spokojnie przez trzy najbliższe lata364.

Henryk IV Głogowski przed swoją śmiercią, zaszłą 23.04.1290 r., zgod-
nie z tzw. paktem czterech, podzielił swe dziedzictwo. W ten sposób księstwo 
krakowsko-sandomierskie oddał Przemysłowi II księciu wielkopolskiemu, 
który tytułowany był lennikiem Cesarstwa (w dokumencie z 22.07.1290 r.). 
Już w lipcu 1290 r. zjawił się on w Krakowie, gdzie też został dobrze przyję-
ty. Książę Władysław Łokietek nie zamierzał rezygnować z aspiracji do tronu 
krakowskiego, jednakowoż brak mu było odpowiednich sił. 

Sytuację wykorzystał Wacław II Przymyślida, któremu Henryk IV obiecy-
wał przed śmiercią swoje ziemie. Możliwe też, że księżna Gryfina, wdowa po 
Leszku Czarnym, wraz z możnymi dokonali elekcji Wacława II na tron kra-
kowsko-sandomierski (którego użył po raz pierwszy już z początkiem stycz-
nia 1291 r.), a ten w celu okazania swych praw do otrzymanych ziem wysłał 
do Małopolski biskupa praskiego Tobiasza365. 

Sytuacja była jednak niezręczna dla czeskiego władcy, bowiem do tro-
nu krakowsko-sandomierskiego pretendowało jeszcze dwóch kandydatów: 
książęta Władysław Łokietek oraz Przemysł II. Pierwszy z nich opierając się 
na rycerskich rodach Starżów, Lisów, Leliwitów utrzymał Sandomierz, zdo-
był Wiślicę i penetrował pogranicze krakowsko-sandomierskie, dochodząc 
aż pod Miechów366. Tymczasem Wacław II zaprosiwszy do Pragi Przemy-
sła II wymógł na nim zrzeczenie się swych praw do księstwa krakowskie-
363 E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle…, s. 3; J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa…, s. 40.
364 J. Bieniak, Zjednoczenie państwa polskiego…, s. 224.
365 A. Barcia, Czechy a ziemi południowej Polski oraz w początkach XIV wieku. Polityczno – ideologiczne pro-
blemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski, Katowice 1992; J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczo-
nego państwa…, s. 45.
366  J. Bieniak, Zjednoczenie państwa polskiego…, s. 226
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go, nadto uzyskał obietnicę pomocy w walce z Łokietkiem. Powodem tej 
decyzji było zagrożenie w jakim się w tejże chwili znajdował – w Małopol-
sce Przemysł II był zagrożony przez Łokietka, a jego dziedziczne ziemie 
szachowali książęta górnośląscy – książę bytomski Kazimierz II, Mieszko I 
książę cieszyński, Bolko I książę opolski. Sytuacja została opanowana przez 
przeciwników Łokietka w 1291 r., gdy wspomniani książęta śląscy złożyli 
ostatecznie hołd lenny Wacławowi II367. 

Wacław II od 10.01.1291 r. tytułował się księciem krakowskim i sando-
mierskim, wiosną tegoż roku wojsko czeskie wkroczyło do Małopolski, aby 
osłabić Władysława Łokietka w Sandomierskiem. W celu pacyfikacji ewentu-
alnego oporu Kościoła w Małopolsce, Wacław ogłosił wielki przywilej litomir-
ski dla biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa, duchowieństwa diecezji 
krakowskiej, jak również rycerstwa krakowsko-sandomierskiego368. 

W czasie tych walk doszło na Węgrzech do koronacji nowego króla Wę-
gier po śmierci Henryka IV. Rękę po koronę wyciągnęli Rudolf Habsburg 
oraz Wacław II Przemyślida. Rudolf Habsburg 31.08.1290 r. nadał koronę 
węgierską swemu synowi Albrechtowi, który w drodze do tronu musiał zmie-
rzyć się z pretendentem do korony – Andrzejem III.

Papież stanął wówczas po stronie jego przeciwników, który w tej sytu-
acji szukał sojuszu z Władysławem Łokietkiem, żeniąc się z Fenenną kujaw-
ską, jego bratanicą, córką księcia inowrocławskiego Ziemomysła i Salomei, 
córką księcia tczewskiego Sambora II (sojusz ten skończy się wraz ze jej 
śmiercią w  1295 r.). Właśnie dzięki uzyskanej pomocy wojskowej książę 
Władysław Łokietek, który otrzymał posiłki węgierskie króla Andrzeja III, 
w toczonej wówczas walce odnosił pewne sukcesy, jako że siły czeskie na 
terenie Małopolski były bardzo ograniczone. Czesi siedzieli w  grodach, 
nie czując się bezpiecznie na obcym terytorium, jako że Łokietek stosował 
formę walki podjazdowej z kolei  Wacław II zajęty był sytuacją zaistniałą 
w Rzeszy Niemieckiej369.

W 1291 r. brat Władysława Łokietka, Bolesław Płocki, który chciał wzmoc-
nić swoją pozycję, ożenił się z Kunegundą Czeską, siostrą władcy czeskiego Wa-
cława II. W tej sytuacji Łokietek ruszył do Sieradza, opuszczając Sandomierskie.

Tymczasem w sierpniu 1292 r. Wacław II postanowił rozprawić się z księ-
ciem sandomierskim i pod własnym dowództwem poprowadził wojsko cze-
skie, chorągwie książąt górnośląskich oraz Ottona margrabi brandenburskie-
go i ruszył na Kraków, który uznał jego władzę. 

W Sieradzu Władysław Łokietek opuszczony przez wszystkich (w walce 
nie opuścił go tylko książę łęczycki Kazimierz), przegrał batalię i zniewolony 

367 E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle…, s. 10.
368 E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle…, s. 12.
369 E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle…, s. 15.
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w dniu 9.10.1292 r. zrzekł się na rzecz Wacława II  swych praw do księstw kra-
kowskiego i  sandomierskiego, zatrzymując jednakowoż księstwa sieradzkie 
i brzeskie, uznając zwierzchnictwo lenne Wacława II, jako księcia krakowskie-
go. Obecny był przy tym akcie arcybiskup Jakub Świnka. 

Panowanie na Śląsku i hołd sieradzki, umocniły Wacława II w przeko-
naniu, iż ostatecznie utrwalił swoje władztwo w Małopolsce. Ruszył zatem 
tryumfalnie z początkiem 1293 r. przez Kraków do Brna, a zarząd nad opano-
wanymi ziemiami oddał nowemu urzędnikowi – staroście. Był nim w latach 
1292–1300 r. Tasso z Wiesenburga, a po nim w 1295 r. Mikołaj książę opaw-
ski, następnie Hinko z  Dubu (obecny przy elekcji biskupa Jana Muskaty), 
a ostatnim był baron czeski Vocco de Cravary w 1300 r. 

Czesi objąwszy wszystkie urzędy, dopuszczali się przeróżnych ekscesów, 
przez co rósł opór społeczny przeciw obcemu panowaniu. W konsekwencji po-
czątkiem 1293 r. doszło do zjazdu w Kaliszu książąt: Przemysła II, Władysława 
Łokietka i Kazimierza Łęczyckiego, którego celem było obmyślenie sposobu 
pozbycia się Czechów i zdobycie Krakowa. Patronował temu spotkaniu arcy-
biskup Jakub Świnka, który kontentował się uchwałami zjazdu, poczynionymi 
przez jej uczestników, m.in. nadania dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Prze-
mysł II, tytułujący się wówczas księciem wielkopolski i dziedzicem Krakowa, 
Łokietek jako książę sieradzki i Kazimierz jako łęczycki zobowiązali się do za-
płaty 300 grzywien za zniszczenia wojenne w ziemi krakowskiej i sandomier-
skiej oraz 100 grzywien po dwu latach po odzyskaniu Krakowa. 

Najważniejszym ustaleniem był zawarty pakt o przeżycie dotyczący dzie-
dzictwa Krakowa: po ewentualnej śmierci Przemysła II prawo dziedzictwa 
przejdzie na Łokietka, a po zgonie Łokietka na Kazimierza. Wszyscy trzej ksią-
żęta używać mieli tytułu „dziedziców Krakowa”, zaś pierwszy z nich, Przemysł 
II, „księcia Poloniae”. Przypieczętowaniem tego układu był ślub Łokietka ze 
stryjeczną siostrą Przemysła II Jadwigą, córką Bolesława księcia kaliskiego370.

Zamiarom układających się stron sprzyjało duchowieństwo biskupstwa 
krakowskiego z biskupem Prokopem na czele. Wynikało to z negatywnego 
nastawienia do Czechów w związku z grabieżami dokonywanymi przez nich 
w dobrach biskupstwa krakowskiego. Dodatkowo doszło do sporu ze staro-
stą krakowskim o dziesięcinę z żup wielickich, co było przywilejem nadanym 
przez Przemysła II i potwierdzonym przez Wacława II. Reakcja czeska była 
natychmiastowa. W rozprawie odbytej w Pradze Wacław II Przemyślida na-
dał przywilej biskupom krakowskim, a w odpowiedzi biskup Prokop wysta-
wił dokument uznający Wacława II jako księcia krakowsko – sandomierskie-
go. Ten zaś w uznaniu „wiernej służby” z początkiem 1294 r. zwolnił Tarczek 
i Iłżę z 20 grzywien należnych dotąd księciowi krakowskiemu. Wydawać by 
się mogło, że sukces czeski był zupełny371.
370 E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów…, s. 18, O. Balzer, Królestwo Polskie 1295–1370, 
Kraków 2005, s. 115–182.
371 E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów…, s. 21.
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Władysław Łokietek w tym czasie jak pisze F. Piekosiński …dość szczęśli-
wie z Czechami walczył w Sandomierskiem i tylko srogi najazd Tatarów dał mu 
się we znaki. W roku 1294 książę Kazimierz łęczycki poległ w bitwie z Litwi-
nami nad Bzurą, przez co Łokietek zyskał tytuł księcia łęczyckiego. 

Rok 1295 był przewrotem w ówczesnych stosunkach politycznych. Oto 
w Krakowie zmarł biskup Prokop, a pod presją Wacława II i zbrojnych lu-
dzi starosty krakowskiego Hinka z Dubu, na stolec biskupstwa krakowskiego 
obrano Jana Muskatę. Otrzymał on tytuł księcia we własnych dobrach oraz 
prawo do fortyfikowania Sławkowa, Iłży, Tarczka i Kielc, w celu stworzenia 
militarnego zaplecza, wspierającego zamierzenia władcy Czech. 

Równocześnie Przemysł II po zajęciu Pomorza przygotował się do koro-
nacji w Krakowie, uzyskując poparcie arcybiskupa Kościoła Polskiego Jakuba 
Świnki i antyniemieckiego papieża Bonifacego VIII. Do koronacji króla pol-
skiego doszło 26.06.1295 r., a wedle prawa lennego Wacław II jako książę kra-
kowsko-sandomierski, był zmuszony złożyć hołd lenny wraz z innymi książęta-
mi dzielnicowymi nowemu władcy Polski. Jak wiemy, w dniu 8.02.1296 r. król 
Polski Przemysł II już nie żył. Po schedę po nim rękę wyciągnął Henryk Gło-
gowski, jednakże panowie wielkopolscy i  pomorscy zlekceważyli te zamiary 
i wezwali księcia Władysława Łokietka. Od tego momentu Władysław Łokie-
tek, książę brzeski, łęczycki, sieradzki, kujawski, de facto rządzący Sandomiersz-
czyzną używać będzie tytułu „książę Królestwa Polskiego”. Henryk Głogowski 
władający Wielkopolską wobec zagrożenia ze strony Wacława II, ugiął się pod 
presją, i w Krzywnie 10.03.1296 r. podpisał ugodę. Dokonano wtedy rozbio-
ru Wielkopolski – Władysław Łokietek otrzymał księstwo kaliskie i środkową 
część księstwa poznańskiego, a Henryk pozostałą część i Pomorze. 

Książę Łokietek nie zamierzał dotrzymywać treści ugody, na którą przy-
stał w celu zyskania na czasie. W końcu lata 1296 r. ruszył na Poznań i Gdańsk, 
a w 1297 r. ostatecznie wyparł się jej i wraz z książętami Bolesławem Mazo-
wieckim i Bolkiem Świdnickim oraz najemnym wojskiem ruszył do walki 
dochodząc aż na Śląsk. Wkrótce upomni się o Kraków i Sandomierz. Chcąc 
zdobyć przychylność duchowieństwa krakowskiego, w tym i biskupa Jana 
Muskaty, w dniu 28.02.1297 r. nadał dwa wielkie przywileje dla dóbr bisku-
pich na terenie księstwa sieradzkiego.

Zmienne losy księcia Władysława Łokietka przeszły do legendy. Wszel-
kie jego zamierzenia i plany zostały rozwiane jesienią 1297 r. – wyprawa 
Bolesława Mazowieckiego na Kraków nie powiodła się, Henryk Głogowski 
sprzymierzył się z Wacławem II, który dopełnił koronacji na króla czeskiego. 
Układem zawartym w Sieradzu w dniu 18.11.1297 r. władca Czech zagroził 
Łokietkowi, iż jeśli nie zrzeknie się swych pretensji do księstwa krakowsko-
-sandomierskiego, jako król Czech wraz ze swoimi lennikami wypowie mu 
wojnę. Poniżony książę w obliczu swoich niewielkich możliwości zgodził się 
zawarcie układu, mocą którego uznał prawa Wacława do obu księstw mało-
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polskich za wypłatę odszkodowania w wysokości 5000 grzywien. Zapewne 
pieniądze te dotarły do rąk Łokietka, jako że Wacław II czeski zwrócił swą 
uwagę na sprawy wewnętrzne Rzeszy Niemieckiej. 

W lutym 1298 r. w Wiedniu król Czech obiecał pomoc Albrechtowi Habs-
burgowi wraz z wojskami Andrzeja III króla węgierskiego (niedawnego so-
jusznika Łokietka), przeciw Adolfowi Nassau. W tej sytuacji reakcją Albrechta 
było uznanie praw Andrzeja do korony Węgier, co przypieczętowano ślubem 
Andrzeja z córką Albrechta. W efekcie walk doszło do sytuacji w której Adolf 
Nassau poległ, a cesarzem Rzeszy Niemieckiej został Albrecht Habsburg. 

Sojusz Węgier i Czech był dla zamierzeń Władysława Łokietka zapowie-
dzią klęski. W Kościanie doszło do układu pomiędzy arcybiskupem Jakubem 
Świnką, biskupami poznańskim i kujawskim, a Henrykiem Głogowskim, który 
uzyskał ogólne poparcie jako kandydat do korony polskiej – już 24.06.1298 r. 
użył tytułu „książę Korony Polskiej, Pomorza, Śląska, pan Głogowa”372. Na 
domiar złego doszło do sporu Łokietka z biskupem poznańskim, który obło-
żył go ekskomuniką na terytorium własnej diecezji. 

W roku 1299 w Klęce doszło do zawarcia umowy, na mocy której Wła-
dysław Łokietek zobowiązał się złożyć ponownie hołd lenny Wacławowi II 
z  Wielkopolski, Poznania, Pomorza, Łęczycy, Kujaw, Sieradza w  zamian za 
400 grzywien i dochody z żup olkuskich na lat 8. Warunków umowy Łokietek 
nie dotrzymał (tytułował się „heres Regni Poloniae, dux Cracovia, Sendomi-
ria”), nie pojechał także do Pragi, aby dopełnić hołdu, wobec czego Wacław II 
zorganizował w lipcu 1299 wyprawę zbrojną. 

Wojska czeskie wraz z posiłkami niemieckimi w krótkotrwałej kampanii 
podeszły i obległy Sieradz, który był wówczas głównym bastionem Łokietka,  
i który  został zdobyty. Wacław II osiągnął swoje cele, poślubiwszy zaś Ryche-
zę, córkę Przemysława II, w sierpniu 1300 r. koronował się na króla Polski. 

Książę Władysław Łokietek pozbawiony wszystkiego co dała dotychczas 
Opatrzność, pozbawiony został dodatkowo własnego dziedzictwa. To wów-
czas właśnie mógł modlić się w kolegiacie w Wiślicy do Matki Boskiej. Po-
stanowił udać się na pielgrzymkę do Rzymu, jako że był to rok 1300, czyli 
Rok Jubileuszowy. Zapewne pojechał do swego szwagra Jerzego, księcia Rusi 
Halicko – Włodzimierskiej, a z pewnością był na Węgrzech, gdzie jak dawniej 
wspierał go Andrzej III i wielcy panowie północnych Węgier – Amadej i Bak-
sa373. W styczniu 1301 r. zmarł wiarołomny król Węgier Andrzej III, a stronni-
cy królewscy poparli kandydaturę Wacława II na króla. Władca podarowaną 
koronę przyjął i oddał swemu synowi Wacławowi III, zaręczonemu z córką 
Andrzeja III. Koronacja obyła się 27.08.1301 r., a nowy król zaczął używać 
nowego imienia: Wacław V. 

372 E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów…, s. 38.
373 J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa…, s. 83.
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Tymczasem antyniemiecki papież Bonifacy VIII, w tym samym prawie 
czasie koronował na węgierski tron Karola Roberta, syna Karola Martela. 
W ten sposób doszło do konfliktu, trwającego przeszło 11 lat. Wicekancle-
rzem Królestwa Węgier był wtedy biskup krakowski Jan Muskata, liczący na 
godność prymasa w Ostrzyhomiu, który za zasługi wobec Wacława otrzy-
mał zamek Pławiec, a w Małopolsce miał umocnione zamki374. Przywilejem 
z 12.07.1295 r. Wacław – król czeski i książę krakowski nadał Janowi Muska-
cie, biskupowi krakowskiemu i jego następcom prawo wydobywania krusz-
ców (locum pro fodenis metallis) w pewnym i oznaczonym miejscu w Sław-
kowie, Iłży, Tarczku i Kielcach. Tegoż samego roku, dnia i miesiąca w Pradze 
Wacław król czeski, książę krakowski i sandomierski dozwala „in gratiam Ioan-
nis Muscatae Episcopi Cracoviensis”, aby „loca sua forensia” Sławków, Iłżę, Tar-
czek i Kielce można było obwarować, a także zbudować zamek w Pełczyskach 
nieopodal Wiślicy375. Plany jego rozwiał papież Bonifacy VIII 8.01.1301 r. 
upominając go za zaangażowanie w koronację Wacława III na króla Węgier. 
Wówczas Jan Muskata powrócił do Polski, które uważał za dziedzictwo Wa-
cława II, króla Polski, Węgier, etc. i zajął się sprawami własnego biskupstwa376. 

Legat papieski zabronił mu opuszczania diecezji krakowskiej, a w 1302 r. 
wraz ze stronnikami Caroberta ruszył z nieudaną wyprawę na Budę. Wtedy to 
Łokietek wraz z posiłkami ruskimi i tatarskimi uderzył na Sandomierz. Pomocy 
udzielił mu także Jerzy I książę halicko-włodzimierski, a w rezultacie udało się 
odzyskać ziemię lubelską, utraconą po śmierci księcia Leszka Czarnego.

W czerwcu 1302 r. papież zakazał Wacławowi II używania tytułu króla 
Królestwa Polskiego, ale niebawem doszło do zbliżenia obu stanowisk, w wy-
niku konfliktu Stolicy Apostolskiej z cesarzem. W kwietniu 1303 roku doszło 
do ugody papieża z cesarzem, który obawiając się wzrostu potęgi dynastii cze-
skich Przemyślidów, odmówił Wacławowi prawa do korony Węgier, a wkrót-
ce został on wypędzony z królestwa.

Papież zmarł w dniu 11.10.1303 r. Obrany nowy papież, Mikołaj Benedykt 
XI jeszcze jako legat papieża Bonifacego VIII wciągnął Władysława Łokietka 
do walki o odebranie Przemyślidom koron Węgier i Polski, a dla swego pomy-
słu pozyskał cesarza Albrechta I – już we wrześniu 1303 r. w Wiedniu cesarz 
Albrecht zażądał od Przymyślidów tronów Węgier i oddania tronu Polski Wła-
dysławowi Łokietkowi. Nasz książę w 1302 r. był już obecny w Sandomierzu. 

Doszło zatem do wojny. Papież zmontował ligę przeciwko Przemyślidom, 
w 1304 r. wojska Albrechta uderzyć miały na Czechy, stronnicy andegaweń-
scy zaś na Węgry, a Władysław Łokietek miał prowadzić działania w Polsce, 
gdzie we wrześniu 1304 r. wkroczył z posiłkami z Węgier – wojskami Amade-
374 E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów…, s. 49.
375 KDM t. I, nr 9; K. Hoszowski, Żywot Jana Muskata, biskupa krakowskiego, Kraków 1866 
(odbitka z „Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, t. 35, s. 34. 
376 T. Pietras, „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001.
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ja z rodu Alba i Jana Baksy. Jan Długosz i Bartosz Paprocki zgodnie podają, że 
w 1304 r. mieszczanie wiśliccy udzielili pomocy Władysławowi Łokietkowi 
w walce z wojskami czeskimi. Pod datą 1304 potwierdzenie tych faktów po-
daje szereg roczników: Item intrat dux Wladislaus dictus Lokhtek terram Craco-
viensem cum Ungaris et obtinuit Vysliczam”377.

W Polsce obudził się wówczas front antyczeski, którego przywódcą stał się 
Łokietek. Dolinami rzek Popradu, Dunajca dotarł do Wisły w 1305 r. kierując się 
do Wąchocka, do jednego z czterech sprzymierzonych klasztorów cysterskich, 
od których otrzymywał broń i zapewne pieniądze378. Po przeprawie, w otocze-
niu dostojników oraz pocztu rycerskiego, zajął Wiślicę, strategiczny punkt ziemi 
sandomierskiej379. Wkrótce pozyskał poparcie tutejszych rodów rycerskich zie-
mi krakowskiej – Bogoriów, Lisów, Starżów, skierował się i zdobył międzyrzecze 
Nidy i Nidzicy. Dnia 1.02.1305 r. występuje już jako książę krakowski i sando-
mierski w otoczeniu najwyższych urzędników księstwa, w trakcie zjazdu w Wi-
ślicy380.  Później uzyskał poparcie książąt kujawskiego i kaliskiego.

Gdy wydawało się, że dojdzie do eskalacji wojennej, najpierw 21.06.1305 
zmarł Wacław II, 18.07.1305 r. Czesi podpisali rozejm z Albrechtem, a Otton 
książę bawarski posiadł tron węgierski, obiecując pomoc przeciw działaniom 
Łokietka. Latem 1306 r. Czesi na nowo uderzyli na Polskę, ale w dniu 4.08.1306 r. 
 doszło do zabójstwa czeskiego władcy i działania zbrojne zostały wstrzymane, 

zaś Rudolf ożenił się z Elżbietą wdową po Wacławie 
III (córką Przemysła II).

W ten sposób książę Władysław Łokietek miał 
wolną rękę w staraniach o tron krakowski, w dniu 
1.09.1306 r.  na wieść o  śmierci Wacława III ska-
pitulował Kraków, jak i  sam biskup krakowski Jan 
Muskata. Aby pozyskać względy Kościoła, w dniu 
następnym Łokietek wydał przywilej dla biskup-
stwa krakowskiego. 

Gdy Władysław Łokietek zyskał przewagę 
w  walce o  supremację w  Małopolsce w  1306 r. 
roku wydał dla biskupstwa krakowskiego tzw. 
wielki przywilej, w którym potwierdzał wszystkie 
wolności i  przywileje nadane przez swoich po-
przedników, w  tym również prawo do wydoby-
wania soli, ołowiu i innych kopalin. Był to wybieg 

dyplomatyczny księcia, który 7.06.1307 r. na wiecu w Wiślicy wydał w miej-
sce starego – nowy przywilej, który obiecywał zachowanie przywilejów nada-
377 MPH T. III, s. 188, 189; T. II, s. 853: MPH T. III, s. 77. 
378 J. Mitkowski, Początki klasztoru cysterskiego w Sulejowie, Poznań 1949, s. Nr 9, s. 285-286.
379 Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa…, s. 90.
380 ZDM cz. IV, nr 889. 
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nych temuż biskupstwu jedynie przez książąt Bolesława Wstydliwego i Lesz-
ka Czarnego, wycofując tym samym z  nadania przez Wacława II wolności 
fortyfikowania m.in. Kielc czy Tarczka, oraz obietnicę nadania zamku chęciń-
skiego z kluczem wsi. Wkrótce ruszył z wojskiem w kierunku chęcińskiego 
zamku, gdzie stanął obozem 22.09.1307 r.381

Pragnąc poświęcić się sprawie zachodnich i północnych części ziem pol-
skich, zwycięski książę wydał tzw. wielki przywilej dla biskupstwa krakow-
skiego – zwrot zamku Pełczyska traktowanego jako sekwestr i obietnicę na-
dania klucza chęcińskiego wraz z zamkiem382. 

W trakcie pobytu w Wiślicy w 1305 i 1307 r. książę Łokietek musiał posia-
dać jakieś pomieszczenie dla siebie i swojego dworu. Takim miejscem mogła być 
budowla wieżowa z sypialnią wspomniana w procesie biskupa Muskaty w 1308 
r. ...et quod dusa ecclesias in Wyskicia fregit, unam videlicet pro lapidibus habendis et 
aliam semfractum pro turri et dormitorio erexit383 (trudno jednoznacznie stwier-
dzić, kiedy ten fakt miał miejsce). Biskup Muskata otrzymał w 1295 r. prawo 
utworzenia kościelnego systemu obronnego na terenie Małopolski. Utrzymy-
wał on w swoich zamkach załogi wojskowe i przeprowadzał ekspedycje przeciw 
miejscowościom w ziemi krakowskiej i sandomierskiej będącym w posiadaniu 
zwolenników Łokietka, o czym świadczą zeznania prepozyta sandomierskiego...
item allis homicidis, spolacionibus, effrectionibus ecclesiarum et cymiteriorum, diro-
cionibus ecclesiarum in Wysilicia dixit sicut prepositus Sandomiriensis384. 

Poczynając od 1311 r. w Wiślicy odbyto szereg wieców z udziałem księcia, 
(1314, 1317, 1326, 1328, 1329, 1331, 1332)385. Zapewne po zwrocie inkaste-
lowanego kościoła kolegiackiego w ręce biskupów krakowskich, powstał na  
tzw. wyspie miejskiej zamek, w północno-zachodniej jej części, blisko terenu 
zwanego Regia. Kościół kolegiacki pozostawał w tej formie do momentu roz-
poczęcia prac inwestycyjnych przez Kazimierza Wielkiego około połowy XIV 
wieku. Objęły one cały obszar wyspy miejskiej, przez co główny ciężar funkcjo-
nowania miasta przeniesiony został na teren wsi Gorysławice. Tam przez okres 
prac odbywało się nabożeństwo dla znakomitej większości mieszczan, zapewne 
tam też skupiła się działalność kupiecka. 

W przekazie Jana z Czarnkowa król Kazimierz Wielki zbudował civitatem et ca-
strum w okresie swego panowania (w 1333–1370)386, natomiast Jan Długosz 100 lat 
381  KDKK cz. 1, nr 114; KDKK cz. 1, nr 116; ZDM cz. 4, nr 18.
382 M. Palewicz, Kościoły i kaplice Chęcin…, s. 214; 220–221; W. Gliński, Cz. Hadamik, Zamek królewski w Chęci-
nach – zarys problematyki badawczej i konserwatorskiej. Próba periodyzacji funkcjonalno-przestrzennej obiektu,  
[w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej, pod red. M. Antoniewicza, Kielce 2002, 
s. 377–380.
383 MPV t. 3, s. 83.
384 MPV t. 3, s. 84.
385 D. Kalina, Zamek w Wiślicy, [w:] Budownictwo rezydencjonalno obronne…., t. 2, Zamki królewskie, 
hasło: Wiślica. 
386 Jana z Czarnkowa Kronika polska 1333–1384, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, Warszawa 1961, 
przedruk z A. Bielowskiego, Kraków 1872, s. 625–625.
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potem pisze, że król Kazimierz Wielki zbudował jedynie zamek w Wiślicy387. Oba 
te przekazy nie ilustrują dobrze rozmachu prac prowadzonych na terenie miasta. 

Po pierwsze władca wydał przywilej pozwalający lokować Wiślicę na prawie 
niemieckim. Około połowy XIII w. miała mieć miejsce lokacja dokonana przez 
księcia sandomierskiego Bolesława Wstydliwego, co miało miejsce w okresie lo-
kacji Bochni i Krakowa. Lokacja ta na prawie polskim dotyczyła jednak zapew-
ne terenu wsi Gorysławice i związana była z pozyskaniem przez mieszkańców 
uprawnień „miejskich”, a nie związana była z wytyczeniem układu urbanistycz-
nego lokacyjnego, wytyczeniem granic miasta, rozmierzeniem ról i uposażeń388. 

W czasie działalności króla Kazimierza Wielkiego lokowano na terenie wy-
spy miejskiej. Dokonano niwelacji terenu Regii, a nadsypano obszar w okolicy 
kolegiaty389. Całe dawne centrum osadnicze objęto murem miejskim z przedlo-
kacyjnymi osadami, kościołami i terenami niezajętymi uprzednio przez osadnic-
two390. Jarosław Widawski ustala długość linii obwarowań na ponad 1400 m391.  

W miejscu kolegiaty romańskiej rozpoczęto budowę gotyckiej świątyni 
Narodzenia N.P. Marii, postanowiono również budowę nowej siedziby panu-
jącego w mieście – zamku królewskiego, znajdującego się w obrębie murów 
miejskich. Otrzymał on własny dojazd od strony drogi z Gorysławic poprzez 
koryto odnogi Nidy, po grobli, moście i przez wzniesioną prawdopodobnie 
wtórnie – Bramę Zamkową. Związana była z tym zapewne korekta układu 
komunikacyjnego, poprzez przeprowadzenie ulicy łączącej bramy w murach 
obronnych po wschodniej stronie bloków przyrynkowych – jest to obecna  
ul. Batalionów Chłopskich (dawniej Długa392) oraz fundacja szpitala z kościo-
łem pw. Św. Ducha na przedmieściu koło bramy południowej.

Układ działek siedliskowych skomponowany został wokół trapezowego 
rynku, oparty na trzech siatkach modularnych. Podział na pasma zaakcento-
wany został przez ulice związane z zachodnią i wschodnią pierzeją rynkową. 
Przy południowo-wschodnim narożniku rynku zlokalizowany został zespół 
kolegiaty z zabudową – domem dla członków kapituły, szkołą. W południo-
wo-wschodniej części układu domniemany plac pomocniczy Rynek Bydlęcy 
(nazywany Placem Zamkowym, potem Placem Solnym). 
387 J. Długosz, Historica Poloniae Librii XII, ks. III jako J. Długosz, Senioris Canonici Cracoviensis Opera 
Omnia, cura A. Przezdziecki edita, ks. VIII, Cracoviae 1876, s. 384.
388 W dotychczasowych badaniach archeologicznych nie natrafiono w obrębie działek przyrynkowych na 
starsze od XIII w. warstwy kulturowe, Z. Wartotowska 1971, s. 2.
389 B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. II. 
Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków 2004, hasło: Wiślica.
390 Tamże.
391 J. Widawski, Miejskie mury… s. 501.
392 Korekta ta zdaje się wynikać z analizy modularnej. Modularnej szerokości pasma ze wschodnim blo-
kiem przyrynkowym (144 stopy) odpowiada sytuacja nieco starszej późnoromańskiej kolegiaty, podczas 
gdy kolegiata fundacji Kazimierza Wielkiego wiązałaby się już ze wspomnianą korektą. Wtórne przebi-
cie wspomnianej ulicy przyjmuje też J. Bielecki 1995, datując je jednak dopiero na okres 1471–1518,  
przyp. za: B. Krasnowolski, Lokacyjne układy…

Dzieje Wiślicy



172

Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Hipotetyczna rekonstrukcja rozmierzenia „półkuryjnych” działek przyrynkowych  
(po 36 x 144 stopy), za: B. Krasnowolski, Lokacyjne układy…

Z działalnością Kazimierza Wielkiego wiązać należy powstanie folwarku 
królewskiego przed bramą po południowej stronie miasta we wsi Koniecmo-
sty, będącego w dyspozycji burgrabiego zamku. 
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Lokalizacja siedziby królewskiej (zamku lub dworu) na terenie Wiślicy stano-
wiła obiekt sporów naukowych393. Istnienie zamku królewskiego na terenie Wi-
ślicy wskazują przekazy źródłowe. Pierwsza wzmianka na jego temat pochodzi 
z czasów panowania Władysława Łokietka, a dokładniej z dokumentu z 1307 r., 
w którym nadał Michałowi, synowi Borka prawo wybudowania młyna obok 
zamku (circa castrum Visliciense)394.  Późniejsza lokalizacja tegoż młyna wskazu-
je, że należałoby brać pod uwagę jego lokalizację na grodzisku wśród łąk395. 

Według Jerzego Guli średniowieczny zamek 
królewski najprawdopodobniej znajdował się w 
zachodniej części obwodu murów miejskich na 
Regii. Gdy stan murów miejskich i zamku był 
pod względem technicznym w złym stanie, sta-
rosta wiślicki Stanisław Lubomirski wystarał 
się u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
o zgodę na ich rozbiórkę, zaś pozyskany mate-
riał miał posłużyć do wybudowania budynku, 
w którym przechowywanoby akta ziemskie396.

Nieco inne stanowisko względem lokaliza-
cji zamku prezentuje badacz zespołu palatial-
nego na terenie Regii, Waldemar Gliński, któ-
ry stwierdza, że znajdujące się w tym miejscu 
…nawarstwienia wczesnośredniowieczne zosta-
ją zniwelowane w  trakcie budowy kolegiaty go-
tyckiej fundacji Kazimierza Wielkiego i  nowego 
rozplanowania miasta związanego z lokacją na prawie niemieckim. Następnie 
w  okresie nowożytnym powstaje obiekt murowany, interpretowany przez 
niego jako „dwór Ligęzów”, całkowicie rozebrany w  okresie późniejszym 
(wiemy jednak, że stał w XV w. w rejonie kościoła św. Marcina)397.
393 O zamku w Wiślicy, a raczej kilku rezydencjach na terenie miasteczka literaturę zebrał oraz kwerendę 
prezentuje artykuł D. Kalina, Pozostałe zamki i rezydencje królewskie…, [w:] Późnośredniowieczne zamki na 
terenie dawnego województwa sandomierskiego, Kielce 2005, s. 290–296. 
394 ZDM cz. 1, nr 19; MRPS, t. 4, suppl., nr 98; K. Maleczyński, Kilkanaście dokumentów, nr 7;   
A. Preisner, Dokumenty Władysława Łokietka, nr 190; Lustracja 1602, k. 222r; Lustracja 1765, k. 4v, 6r-6v; 
Lustracja 1789, s. 8; MRPS, t. 2, nr 400; t. 4, nr 243, 22895; Lustracja 1564–1565, s. 26.
395 MRPS IV col 3, Supll. Nr 98 i II nr 400; Przywilej ten potwierdził król Zygmunt Stary dla wdowy, po 
Mikołaju Bilu, młynarzu i mieszczaninie wiślickim, i dla ich syna Bartłomieja Bila, Od tego czasu młyn 
nazywał się Bilowski, MRPS IV col 1, nr 243, ; IV vol 3, nr 22895; Lustracja 1565, s. 26, przyp. 72. 
396 Lustracja 1789, s. 4; Historyczny opis kościołów, s. 427, podaje jakoby w lustracji było napisane, że w 1789 
r. istniały jeszcze resztki murów i trzy bramy, co nie jest zgodne z prawdą, gdyż lustratorzy zanotowali o 
murach miejskich : I te już zupełnie rozebrane. Również owe trzy bramy już nie istniały : Bramy żadnej (o 
których w poprzednich lustracjach są wzmianki) żadnego znaku nie masz; za ks. Janem Wiśniewskim po-
wtarza J. Widawski, Miejskie mury, s. 501. Z.Wartołowska, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Wiślicy, 
pow. Pińczów, w r. 1955, „Sprawozdania Archeologiczne” 5, 1959, s. 250, stwierdziła, że resztki fortyfikacji  
miejskich zostały rozebrane przez miejscową ludność po I wojnie światowej.
397 W.  Gliński, Wczesnośredniowieczne zausznice z czterema paciorkami z Wiślicy, stan. Regia, „Sprawozdania 
Archeologiczne”, t. 51: 1999, s. 211-231. 
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Władysław Jagiełło z wizerunków  
królów polskich autorstwa Aleksandra 

Lessera z XIX w.
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O zamku zachowało się niewiele wiadomości źródłowych: dokument z 1388 r.,  
został on sporządzony ...in a  sala lignea aule serenissimi domini Wladislai regis 
in civitate Wysliciensi ...398. Zachowała się także wiadomość o wzniesieniu w latach 
1404–1406 nowego budynku drewnianego na terenie zamku w Wiślicy399.

Właśnie z okresem panowania Władysława Jagiełły związane są ważne 
decyzje dotyczące miasta – ponowna lokacja miasta, tym razem na prawie 
magdeburskim, nadanie przywilejów dla miasta, a także projekt (niezrealizo-
wany) ulokowania w mieście żeńskiego klasztoru premonstrateńskiego.

 

Mury obronne, bramy miejskie oraz teren zamku (B) oraz kościoła św. Marcina,  
[za:] J. Gula, Mury miejskie w Wiślicy, „Światowit”, 1991: t. 38, s. 119-138.

398 Biblioteka Czartoryskich nr 214 oprawiony w volumin 2956 jako karta 13.
399 Z. Budkowa, Materiały i źródła do dziejów Wiślicy, maszynopis w archiwum LA UW, (br.r.w.).
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Z  końcem wieku XIV władze zakonu we Francji zaczęły ograniczać 
ilość klasztorów żeńskich, co było efektem osłabienia Kościoła w  okresie 
Wielkiej Schizmy Zachodniej (od 1378 do 1417 r.), kiedy to tytuł papieża 
nosiło dwóch, a nawet trzech kandydatów. Rozluźnieniu uległo również ży-
cie zakonne, co było spowodowane rożnymi przyczynami, ale największą 
było omijanie klauzury i  gromadzenie dużych majątków ziemskich przez 
konwenty400. W celu naprawy stosunków w Kościele zwołany został sobór 
w Konstancji (1414–1418). Posłowie króla polskiego przywrócili do życia 
projekt Kazimierza Wielkiego dotyczący połączenia żeńskich konwentów 
premonstrateńskich, to jest: buski, imbramowicki, krzyżanowicki i zwierzy-
niecki w jeden większy, który mógłby być umieszczony w Wiślicy …w mie-
ście na ten czas murami obwarowanym, w którym byłaby na powrót zapro-
wadzona ścisła reguła św. Norberta. W rezultacie tych zabiegów antypapież 
Jan XXIII (1410–1415) wydał bullę, na podstawie której biskup krakowski 
Piotr Wysz (1392–1412), połączył wspomniane klasztory norbertanek 
w jeden, ale z siedzibą w Busku401. Jan Długosz pisze, że król odmienił swoje 
postanowienie w sprawie lokalizacji połączonego w jeden klasztoru …dla 
błot około leżących i  siarczanych ekshalacji, zdało się miejsce niezdrowe bar-
dzo dla delikatnej panieńskiej konstytucji. Odmieniwszy ten umysł, a widząc, 
iż buski klasztor dobrze był obwarowany murem, za pozwoleniem najwyższego 
Jana XXIII i generała zakonu na ten czas Piotra Hermi i Kapituły Generalnej 
zakonnej przeniosła te zgromadzenia na miejsce i z Buskiem złączyła…402.

Król był częstym gościem sąsiedniego zamku w Nowym Korczynie, gdzie dla 
siebie i swojej rodziny miał znakomite warunki mieszkalne. Wiślicę często jednak 
odwiedzał z dworem (w: 1386 VI, VII, 1387 VII, 1388 VIII, 1389 III/IV, VIII, 1390 
VI, 1393 V, 1394 II, 1395 VIII, 1399 VI, 1402 VI, 1404 VIII, 1405 VIII/IX, 1406 
VIII, 1407 VIII, 1409 VIII, 1410 V, 1411 XI, 1412 I, VIII, XI, 1413 VIII, 1415 VIII, 
1416 VIII, 1417 VIII, 1418 VIII, 1419 VIII/IX, 1420 VIII, 1421 VIII, 1423 VIII, 
1424 III, 1427 VIII, 1428 VIII, 1429 VIII, 1430 VIII, 1432 VIII, 1433 VIII403).

400 J. Rajman, Kryzys polskich klasztorów norbertańskich w XIV–XV wieku, [w:] Klasztor w kulturze średnio-
wiecznej Polski, pod red. A. Pobog-Lenartowicz, M. Derwicha, Opole 1995.
401 D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój...., s. 86–87.
402 A. J. D. Kraszewski, A. J. D. Kraszewski, Suplement do drugiej żywotów części o  fundacyjach i  fundato-
rach klasztorów polskich z historyków i manuskryptów zebrany, do którego przytaczają się miscellanea. Według 
porządku alfabetu ułożony, [w:] Życie świętych i w nadziei świątobliwości zeszłych sług boskich zakonu pre-
monstrateńskiego pod imieniem i zaszczytem Jaśnie Oświeconego Książęca IMci Adama Ignacego na Liptowie 
i  Orawie Komorowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego Krolestwa Polskiego i  Wielkiego Księstwa Litewskiego 
prymasa i pierwszego książęca, oraz, Legati nati, z pożytecznemi refleksjami dla wszelkiego stanu złożone, krot-
kiemi przykładami, Pisma Świętego, i  kościelnych doktorow zdaniem, objaśnione, przez ks. Antoniego Jozefa 
Kraszewskiego z tego Zakonu opata witowskiego podane, Warszawa 1752, s. 272–275.
403 A. Gąsiorowski, Itinerarium Władysława Jagiełły 1386-1434, Warszawa 1972.
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U południowej bramy miejskiej stał kościół i szpital pw. Ducha Święte-
go404. Jego relikty w postaci fundamentów oraz cmentarzysko datowane na 
XVII–XIX w. odsłonięte zostały w wyniku prac wykopaliskowych przeprowa-
dzonych pod kierunkiem Zofii Wartołowskiej w latach 1968–1969 i 1972405.

Ważnym elementem przestrzeni miejskiej było wójtostwo. Było to uposaże-
nie wójta, w którego  skład wchodziły zazwyczaj ściśle określone grunty, parcele 
budowlane z budynkami, zwolnienia od podatków, prawo do posiadania ław 
chlebowych, jatek, kramów, młyna, często łaźni, prawo polowania oraz udział 
w opłatach sądowych i w czynszach. Podstawą jednak był grunt ściśle określony 
przez właściciela miasta wraz z przynależnymi doń prawami i obowiązkami.

Nie mamy żadnej informacji o funkcjonowaniu urzędu wójtowskiego 
do początków XV w. Nie znajdujemy też informacji o jego uposażeniu. 
Pierwsze informacje na ten temat pochodzą z przywileju z 1430 r. – oprócz 
czynszu z  kramów sukienniczych, szewskich, połowy z  jatek rzeźniczych, 
łaźni, dwóch rybaków, dziedziczny wójt wiślicki posiadał także grunt pod 
sadzawkę oraz dwa łany i karczmę położone we wsi Kobylniki406. Miał rów-
nież działkę siedliskową w rynku, która według Tadeusza Zagrodzkiego 
znajdowała się we wschodnim narożniku północnej pierzei, o szerokości 
19 gradusów (ok. 13,4 m.) i głębokości 9 prętów (ok. 40,8 m.), podczas 
gdy średnia działka w tej części rynku miała szerokość 10 gradusów (na tej 
działce w XVII w. powstała tzw. Kamienica Różańcowa)407. Władze miasta 
od 1535 r. czyniły skuteczne starania w celu wykupieniu tegoż wójtostwa, 
dzięki czemu pozbyły się władzy wójta. Należące do niego grunty zostały 
w roku 1551 inkorporowane408.

W 1528 r. miasto otrzymało przywilej na wybudowanie wodociągu, z pra-
wem pobierania opłat początkowo na pokrycie kosztów jego budowy, a póź-
niejszy podatek za korzystanie z wody miał iść na poprawienie murów miej-
skich409. Potrzeby w dziedzinie konserwacji miejskich urządzeń obronnych 
były znaczne, czego dowodzi kolejny przywilej z 1538 r., w którym król na-
kazuje by dochody z szynkowania wina, gorzałki i innych trunków w mieście 
szły m.in. na naprawę murów miasta410. 

404 P. Kardyś,; A. Klubiński, Szpitalny kościół św. Ducha w Wiślicy w świetle inwentarzy z lat 1590-1639, 
„Światowit”7 (48)/B, 77-78; P. Sczaniecki, Z pamiątek wiślickich…, s. 173–185, skoncentrował się na li-
turgii kościoła szpitalnego.
405 Z. Wartołowska, Sprawozdania z archeologicznych prac badawczych prowadzonych w Wiślicy w roku 1968  
[w:] VI Konferencja Naukowa w Warszawie 10 i 11 stycznia 1969 r. Referaty, dyskusje, sprawozdania, W. 
Antoniewicz, P. Biegański eds, Warszawa 1970, s. 104.
406 MRPS IV, nr 3000, Lustracja 1565, s. 24.
407 T. Zagrodzki, Wstępne studia, s. 26, szerokości działek ustala od 8 do 19 gradusów.
408 MRps IV, nr 7683; 17844; 17854; 18145; ; t. 5, 4665; 5214, 5229.
409 MRPS IV, nr 5285, 5286; Słownik geograficzny, s. 344.
410 MRPS IV, nr 19036; Lustracja 1564–1565, s. 24; Lustracja 1569, k. 129r; Lustracja 1615, k. 397r; Lustra-
cja 1660–1664, s. 70; Lustracja 1765, k. 9r; Lustracja 1789, s. 9; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów,  
s. 424 J. Widawski, Miejskie mury…, s. 501; L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo…, s. 222.
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Wiek XVII na terenie Wiślicy można podzielić na dwa dość wyraźne 
okresu. W pierwszej połowie doszło do znacznego wzrostu znaczenia go-
spodarczego i  finansowego mieszkańców, którzy po wykupieniu i  inkor-
poracji wójtostwa sami zarządzali miastem przez wybieraną ławę miejską. 
Demonstrowali swoją rosnącą pozycję poprzez fundacje pobożne, w  tym 
w kościele w Gorysławicach.

W drugiej połowie wieku rozpoczął się okres upadku miasta – najpierw 
spadku zamożności mieszczan, potem stopniowego spadku znaczenia in-
stytucji miejskich, aż wreszcie całkowitej utraty znaczenia względem kró-
lewskiego miasta. 

Wiślica w XVIII wieku

Wiek XVIII uznawany jest w dziejach Wiślicy za czas upadku miasta. Z po-
czątkiem wieku, w trakcie tzw. trzeciej wojny północnej, w okolicy miasta odno-
towano obecność wojsk wiernych królowi Augustowi II, jak i wojsk szwedzkich. 

W roku 1702 król szwedzki Karol XII w maju dotarł do Warszawy, na-
stępnie ruszył z wojskiem na południe, pokonując 19.07.1702 r. armię pol-
sko-saską w bitwie pod Kliszowem nad Nidą, a już 07.08.1702 r. opanowując 
Kraków. Tak więc w tym okresie wojska szwedzkie kontrolowały ujście rze-
ki Nidy. Wiemy, że zamek w Nowym Korczynie spalił Reushild, marszałek 
szwedzki, który oszczędził miasto otrzymawszy kontrybucję411. Nie znamy 
przebiegu tych wydarzeń w samej Wiślicy, nie mniej żołnierze obu walczą-
cych stron spowodowali zniszczenia, ogólne zubożenie, a także epidemię412.

Po ustąpieniu czasu wojny, nastąpiła odbudowa miasta siłami samych 
mieszczan, którzy poza tym musieli sprostać podatkom i daninom opłaca-
nym starostom wiślickim. Stąd też władze miasta starały się wykorzystywać 
niezwykle dynamiczny pod względem gospodarczym żywioł żydowski. 

W latach 30. XVIII wieku doszło do rozwoju żydowskiego osadnictwa w mia-
stach małopolskich413. W stosunkowo niedługim czasie Żydzi osiągnęli wysoki 
status ekonomiczny i także demograficzny w sąsiednim Nowym Korczynie. 

Dla miast, wsi, osad karczemnych i innych przedsięwzięć o charakterze 
gospodarczym, ludność żydowska odgrywała rolę najważniejszą – w znisz-
czonym wojnami w XVII–XVIII wieku kraju, szybko i niezwykle skutecznie 

411 Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1843, Lwów 1843, s. 374; M. Baliński, T. Lipiński, 
Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, Warszawa 1844, T. II, 
cz. 2, s. 342. 
412 J. N. Chądzyński, Historyczno-statystyczne opisy miast…, cz. 3, s. 16; J. Wiśniewski, Historyczny 
opis…, s. 129–130.
413 Zob. Z. Guldon, Ludność żydowska w miastach małopolskich w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Żydzi 
w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
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zasiedlali pustki, uruchamiali zniszczone zakłady, a co najważniejsze, opiera-
jąc się wyłącznie na własnym kapitale, prowadzili handel hurtowy i detalicz-
ny, i co najważniejsze, dawali kredyt. Pozwalał on także na szybkie usuwanie 
szkód wojennych i rozwój wielu dziedzin gospodarki414.

Jednym z głównych ich profesji była propinacja produktów alkoholowych: 
piwa, miodu pitnego i wódki. W niedługim czasie kahał zaproponował wzięcie 
na siebie opłacenie wszelkich obciążeń mieszczan względem starostwa, w za-
mian pięciu Żydów (w tym zapewne i rabin) w 1719 r. otrzymało prawo wy-
łączności zbywania trunków na terenie miasta. Kontrakt ten był przedłużany 
w latach 1724, 1737 i w 1750 r.415, natomiast w 1755 r. miała miejsce kolejna 
ugoda pomiędzy starostą, a 5 Żydami na wyłączność robienia piwa w mieście. 

Kolejnym krokiem było uzyskiwanie przez nich specjalnych zwolnień 
i  przywilejów ze strony starosty, czy raczej jego dzierżawców. W  1741 r. 
urząd starosty wiślickiego zwolnił Żydów z opłaty targowego i  jarmarczne-
go. W roku 1755 żydowska rodzina Muszy i Róży Moszkowiczów otworzyła 
własny „wolny” szynk wszystkich trunków na rynku Wiślicy, wybudowanym 
na gruncie starościńskim, zaś w 1761 r. Żyd Lejzorek i Róża (syn i matka) 
otrzymali pozwolenie na szynkowanie miodu w zamian za płacenie podatków 
państwowych przez dwór starościński. 

Niezbędny do produkcji alkoholu był młyn, jedyny, który był w posiadaniu 
miasta, również dzierżawili Żydzi. Nie miał on własnego stawu, pracował na 
nurcie rzeki. Koryto rzeczne powyżej miasta we wsi Siedlec nie miało jazu, stąd 
z powodu wylewów nieposkromionej rzeki, a również w okresie braku wody 
w rzece swoje straty ponosił dziedzic sąsiedniej wsi Żurawniki, Andrzej Różyc-
ki. W roku 1741 podpisał ugodę w sprawie szynku na terenie miasta i służącego 
w tym celu młyna stojącego przy Bramie Buskiej, który był bez jazu na rzece 
pod Góra Sielecką. Starano się uzyskać zezwolenie na wybudowanie jazu celem 
zwróceniem wody w dawne koryto rzeki, gdyż …woda gdzie indziej obróciła się, 
a z tym osep i prowent z niego upadł, aby woda na powrót zasilała stale wspomnia-
ny młyn miejski, a tym samym aby powrócony został zysk z jego dzierżawy416. 

Drugim ważnym elementem ich działalności był handel na miejscowym 
rynku, ziarnem zbóż i zwierzętami. Wykorzystywane były przy tym dawne 
przywileje królewskie na targi cotygodniowe i jarmarki doroczne (było ich 
w roku 12, odbywane co miesiąc). Żydzi dokonywali dodatkowych, nielegal-
nych targów i jarmarków, za co słano skargi do sądów417. 
414 Na ten temat wiele lat pracy naukowej poświęcili: Z. Guldon, Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI–XVIII w.. 
Studia i materiały, Kielce 1990; J. Muszyńska, Zniszczenia gospodarcze połowy XVII wieku a gospodarka 
Rzeczypospolitej, [w:] Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, pod red. 
B. Dybasia, Toruń 2007, s. 233–247; taż sama, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego 
w XVIII wieku, Kielce 1998.
415 Lustracja 1789, cz. 3, s. 11.
416 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskie-
go w XVI–XVIII wieku, Kielce 1990, s. 22.
417 AGAD, Papiery rodziny Tarłów. V (1745). Akta gospodarcze, głównie dotyczące kwestii finansowych: Targi 
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Zrozumiałe, że Żydzi zyskali w Wiślicy na znaczeniu. Opanowali oni również 
handel pomiędzy miastami w Dolinie Nidy i na Ponidziu. Od lat 30. tego wie-
ku odnotowany jest zauważalny wzrost liczebności Żydów na dawnym szlaku 
handlowym do Sobkowa418, Chmielnika419, Chęcin i dalej do Małogoszcza, skąd 
rozdwajał się na trakt do Wielkopolski i na Śląsk, ale także do biskupich Kielc420. 

Powoli i stale wzrastała ilość mieszkańców żydowskiego pochodzenia za-
mieszkałych w mieście. W roku 1733 na uzupełnienie hiberny (tj. podatku na 
kwaterunek zimowy wojska), z której utrzymywano chorągwie Kwaśniewskie-
go, przeznaczono pieniądze pochodzące ze składek pogłównego żydowskiego 
– Żydzi z Wiślicy mieli wpłacić 488 złp, z Chęcin 65 złp, z Sobkowa - 150 złp, 
z Oleśnicy -140 złp, z Szydłowca - 474 złp 23 gr, z Lublina - 285 złp 12 gr.421. 

Liczba ludności żydowskiej musiała szybko wzrastać, o czym świadczą 
dokumenty dotyczące wysokości pogłównego żydowskiego powiatu kra-
kowskiego i  sandomierskiego – już w  1734 r. Żydzi wiśliccy zapłacili 600 
złp. tego podatku422. Dokładniejsze dane na ten temat pochodzą z  drugiej 
połowy XVIII w.423

Na podstawie dwóch dokumentów – lustracji powiatu wiślickiego z 1765 r. 
 oraz tabeli pogłównego żydowskiego można stwierdzić, że gmina żydowska 
w 1765 r. dysponowała: bożnicą, cmentarzem, szkołą i rzeźnią rytualną. Żydzi po-
siadali (razem z bożnicą) 15 z 56 domów w mieście, w tym 6 w rynku oraz 9 w uli-
cach. Żydów w parafii Wiślica mieszkało 256, a w samym mieście było ich 184. 
Pod względem liczebności znacznie przewyższał Wiślicę Nowy Korczyn, liczący 
1536 mieszkańców żydowskich, czy Pińczów, zamieszkały przez 2862 Żydów424. 

Kahał wiślicki nie był zatem zbyt ludny, a samo miasteczko również było 
niewielkie. Według spisu diecezji krakowskiej z  1787 r. na terenie miasta 
mieszkało 944 osób, z tego 206 Żydów (tj. 21,8%), a według spisu państwo-
wego z 1789 r. było 513 mieszkańców, w tym 231 Żydów (tj. 43,5%)425. 

ultimis February 1745 po różnych miejscach”, czyli spis zboża sprzedanego na targach w Krakowie, Koszycach, 
Szydłowie, Iwaniskach, Wiślicy, Opatowie, Gdańsku, Lublinie, Kazimierzu, Kurowie, Opolu, sygn. 27. 
418 D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe gminy Sobków, [w:] Z dziejów Sobkowa. W 450. Rocznice nadania praw 
miejskich, pod red. D. Kaliny, Kielce 2015, s. 80–85.
419 P. Krawczyk, M. Maciągowski, Żydzi w  historii Chmielnika, Chmielnik 2006. Znaczącym wydarze-
niem w tej mierze była dysertacja doktorska Marka Maciągowskiego nosząca tytuł „Społeczność żydowska 
w Chmielniku w wieku XIX i XX. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne”, napisana pod kierunkiem 
profesora Krzysztofa Urbańskiego. Zob. też D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe na terenie gminy Chmielnik, 
Chmielnik 2016, s. 155–158. 
420 D. Kalina, Dzieje Chęcin, Chęciny 2009, s. 119–123; D. Kalina, Inwentarz starostwa chęcińskiego z 1746 roku 
[w:] Chęciny na starej fotografii. Szkice z dziejów miasta, pod red. D. Kaliny, Kielce – Chęciny 2008, s. 143-155.
421 www. teatrnn.pl/wydarzenia/wydarzenie/sprawa-poglownego-zydowskiego-i-hiberny-z-1733-r.
422 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach…, . 166–167.
423 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach…, s. 217.
424 J. Kleczyński, Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898, s. 9. 
425 Spis ludności  diecezji  krakowskiej prymasa M. J. Poniatowskiego z 1787 r., wyd. B. Kumor, Lublin 1977-
1979, s. 148 (nadbitka z czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 35-39).
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Z pierwszej połowy XVIII w. materiałów źródłowych służących do pozna-
nia dziejów miasta mamy niewiele. Dysponujemy jedynie szczątkami ksiąg 
miejskich (od 1511 do 1758)426.

Pierwszy raz po prawie stu latach od ostatniej lustracji (1660–1664) 
opisano starostwo wiślickie w roku 1765. Wiślicę tworzyło miasto właściwe 
w  granicach murów obronnych z  trzema bramami, oraz dwa przedmieścia. 
Razem na terenie miasta było 56 domów, zaś na terenie przedmieść wykazy-
wano folwarki szlacheckie i kościelne oraz domy komorników. 

W rynku znajdowało się 20 posesji, z czego 12 domów katolickich, 6 ży-
dowskich, 1 kamienica należąca do kapituły wiślickiej przy której jest plac wiel-
ki królewski, a teraz powinien być starościński, oraz 1 dom starościński niedawno 
zakupiony. W ulicach były 22 domy katolickie, 7 domów należących do księży 
i kamienica kolegiacka oraz 9 domów żydowskich z bożnicą427. 

Stan ekonomiczny miasta dobrze obrazuje przywilej królewski na roze-
branie murów miejskich z bramami, aby pozyskać materiał budowlany na 
„dom starościński”, w którym mieściłyby się kancelaria, sąd i archiwum. Na 
uwagę zasługuje upadek materialny kościołów, jak również brak jakichkol-
wiek fundacji pobożnych ze strony mieszczan. 

W opisie J. Ph. Carossiego powstałym w 1779 r. zanotowano, że miasto skła-
da się z czworobocznego rynku, kilku ulic i przedmieść. Aktualny starosta wy-
budował niedawno murowany zajazd428, a nad Nidą jest czynny młyn zbożowy, 
w dobrym stanie. Ulice „roją się od Żydów doprowadzających rolników do nędzy”. 
Są tu trzy kościoły i mała kaplica: 1. kościół parafialny z dwupiętrowym budyn-
kiem kanoników; 2. klasztor bernardynów dużo mniej okazały, nowszy i muro-
wany; 3. stary kościół drewniany na północnym przedmieściu „odosobniony” 
i bliski zawalenia; 4. stary murowany szpital i podobna kaplica429.

Wzmiankowany na terenie Wiślicy kościół i klasztor bernardynów (może 
tu lepiej: franciszkanów) ma zapewne bezpośredni związek z faktem katastro-
falnego pożaru kościoła i klasztoru w Nowym Korczynie w 1777 r.430 O osob-
nej fundacji klasztoru na terenie miasta milczą znane nam źródła, jak również 
ojciec Kamil Kantak skrzętnie zbierający ślady zakonów franciszkańskich na 
terenie Małopolski431. Po odbudowie zakończonej ok. 1780 r. zakonnicy po-
wrócili do swojej macierzystej placówki. 

426 Muzeum Narodowe w Krakowie, Fragmenty akt i ksiąg miejskich oraz kościelnych Wiślicy, 2 Variae civitates 
et villae - zbiór szczątków zespołów.
427 AGAD 
428 Milczy natomiast o Kamienicy Różańcowej i ratuszu w rynku.
429 Johann Philipp von Carosi’s Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralischen und andern In-
halts, t. 2, Leipzig 1781, s. 290-291.
430 J. Wiśniewski, Historyczny opis…., s. 146.
431 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933, s. 411; tenże, Franciszkanie polscy, t. 1–2, Kra-
ków 1937–1938.
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Wspomniane opisy miasta uzupełniają wyjątki z wizytacji biskupiej para-
fii wiślickiej z 1785 r.432. Wspomniano w niej, że na terenie całej parafii wszyst-
kich Żydów było ok. 500. 

Mieszkańcy na terenie wyspy miejskiej dysponowali niewielkimi ogroda-
mi, o którym wspomina lustracja z 1765 r. Były one otoczone kamiennymi 
murkami, wykonanymi z materiału rozbiórkowego pochodzącego z murów 
miejskich. Struktura zawodowa przedstawiała się analogicznie do wielu in-
nych ośrodków Księstwa Warszawskiego, a  potem Królestwa Polskiego  
– podstawowym źródłem utrzymania dla dużej grupy mieszczan była upra-
wa niewielki nadziałów roli. Handel prowadzony na cotygodniowych targach 
i  jarmarkach obejmował asortyment produktów rolnych, a  w  niewielkiej 
mierze miejscowego rzemiosła. Wiślica słynęła z najlepszego zboża, handlu 
zwierzętami (głównie krowy, ale również świnie, owce, ptactwo domowe), 
a także z produktów szewskich – zarówno ze skór twardych, jak i miękkich. 
Popularnością cieszyły się wiślickie kożuchy, jak również produkcja miejsco-
wych szewców i cholewkarzy. Tradycje tej produkcji sięgają XV w. 

Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 r. miasto utraciło pod-
stawy swego bytu – handel solą z kopalń w Bochni i w Wieliczce (ale także 
z tych na Ukrainie) – handel wołami pędzonymi z Ukrainy. 

Pomimo obecności miejscowego rzemiosła, mieszczanie zajmowali 
się głównie rolnictwem na niewielkich swoich pożytkach, a dodatkowy 
zarobek możliwy był na dwóch podmiejskich folwarkach, których razem 
bywało kilkanaście433. 

Miasto prezentowało się nienajlepiej. O mieszczaństwie pisano na prze-
strzeni XIX w. następująco: Czemże też są nasze miasteczka polskie? ani wsią, 
ani w prawdziwem znaczeniu miastem; czem mieszczanie? ani prawdziwemi 
rolnikami, ani rękodzielnikami; dla tego też pospolicie w  miasteczku polskim 
nie znaydzie nawet dobrego szewca, który by na czas dobre i  wygodne zrobił 
buty, ani u szewca tegoż nie kupisz pięknego warzywa i w dobrym gatunku owo-
cu. Szewc zamiast kopyta obrabia rolę: a  ta, nadto podzielona przez spadki, 
uprzedawania, przestanie bydź przedmiotem rolnictwa, któreby samo wyżywić 
mogło: a nie dość podzielona, aby przestała każdego Polaka iako z natury roli 
chciwego, kusić, i uwagę iego na przemysł i zarobki miejskie wyłącznie zwracać. 
Nareszcie co po takich miastach które same siebie, lubo nędznie, karmią? tam 
nie ma targów, spożywania okolicznych płodów rolniczych; w takich miastach 
mieszkaniec wprawdzie z  głodu nie umiera, ale też tyle tylko, że nie umiera; 
natomiast wygód, przyiemności życia mieyskiego, za co zakupić nie ma, a tem 
432 K. Myśliński, „Cała prawda” o wiślickiej Kollegiacie (część 1.), „Świętokrzyskie”, 2017, nr 19 (23),  
s. 128–133; cz. 2, nr 20, s. 73–77. 
433 Początkowo było ich 6, ale już w  1789 r. już 12: 1) na święto Agnieszki, 2) na św. Kazimierza,  
3) na św. Wojciecha, 4) na Zielone Świątki. 5) w oktawę Bożego Ciała, 6) na św. Małgorzaty, 7) na Wnie-
bowzięcie N.P. Marii, 8) na Narodzenie N.P. Marii, 9) we wtorek po św. Mateuszu, 10) na św. Jadwigę,  
11) na św. Marcina, 12) na św. Mikołaja.

Dzieje Wiślicy



182

Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

mniey, nie czuie nawet potrzeby; bo ich nie poznał nigdy; nie ma za co kupić 
produktu który biedny polski z ziemi wydobył włościanin; z ztąd wypływa, że 
przy takiem urządzeniu rzeczy, biedne są miasta, biedne wsie; przeznaczenia 
i iednych i drugich, chybione: rzadkie też u nas bogate miasta, rzadkie i wsie434.

Dodatkowe problemy władzom miasta sprawiała natura. Do początków 
XVIII w. Nida miała dwa koryta, obejmujące miasto znajdujące się na wyspie 
od strony południowej i północnej. Z powodu ingerencji ze strony starosty wi-
ślickiego około 1741 r. dokonano zniszczenia jazu na wysokości wsi Kobylniki, 
Sielec i Żurawniki. Od tego czasu koryto północne miało mniej wody, której 
brak w okresie letnio-jesiennym powodował unieruchomienie jedynego mły-
na miejskiego (przy Bramie Buskiej). Natomiast wody nie brakowało w połu-
dniowym korycie rzeki, od strony wsi Koniecmosty. Źle konserwowane groble 
i  mosty, często zalewane, ostatecznie całkowicie zostały zniszczone w  latach 
70. XVIII w. Uniemożliwiało to prowadzenie handlu, uczestniczenie w dusz-
pasterstwie parafialnym, a  nade wszystko uniemożliwiały mieszkańcom mia-
sta, w tym również księżom, którzy mieli we wsi Koniecmosty i Kuchary swoje 
grunty orne i folwarki, korzystanie ze swoich pożytków. Potwierdza to przekaz 
A. Naruszewicza dotyczący wizyty króla w 1787 r. Władca drogę z Koniecmo-
stów do miasta przebył za pomocą promu ciągniętego na linie435.

W 1779 r. powstała mapa prezentująca ówczesny przebieg koryta główne-
go Nidy i bocznych436. Niedługo potem dokonano naprawy suchej drogi do 
miasta. Na powstałej ok. 1791 r. mapie Pertheesa437 zaznaczono od strony Ko-
niecmostów dwa koryta Nidy, na których widnieją dwa mosty. Przestrzeń po-
między obiema odnogami. Nidy w tym czasie znana była pod nazwą Zielonki 
i była zalewana, a część starorzecza utworzyła duży okresowy zbiornik zwany 
Płyt. Oba mosty były stale niszczone przez wodę, i dopiero pod koniec XVIII w.  
władze zdecydowały się na jego generalny remont438.

434 A. Ostrowski, Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiej w ogólności, a mianowicie co do Izraelitów w Polsce, 
Paryż 1834, s.156–157.
435 A. Naruszewicz, Dyariusz podróży…, s. 415–416.
436 AGAD, Zbiór kartograficzny, Plan biegu rzeki Nida w pobliżu miejscowości Wiślica (1779), sygn. 456–69.
437 Mappa Szczegulna Woiewodztwa Sandomierskiego, Karol de Perthees 1791.
438 AGAD Zbiór kartograficzny, Plan mostu taryfowego na rzece Nidzie w miejscowości Wiślica (1700–1900), 
sygn. 33–29. 
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Układ wód powierzchniowych na mapie Fr. Czajkowskiego 1778: Woiewództwo sandomier-
skie na powiaty i parafie podzielone r. MDCCLXXXVI, przez Franciszka Czaykowskiego 

kanonika sandomierskiego”. Rkps w AGAD, fotokopie w IH PAN w Warszawie.

Dwa mosty na drodze głównej do Wiślicy na mapie z 1791 r. Karola de Pertheesa.

Dzieje Wiślicy
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W opisie miasta pochodzącym z lustracji powiatu wiślickiego z 1789 r. pod-
stawową zamianą w pejzażu był brak murów i bram miejskich. Z rozebranego 
materiału miał być wzniesiony dom na kancelarię dla sądów ziemskich, czego 
jednak nie wykonano, a kupiony na ten cel plac w rynku stał pusto. Kancela-
ria ziemska aktualnie korzystała z pomieszczeń w kamienicy kolegiackiej (czyli 
w „Domu Długosza”). 

W rynku stał jedyny murowany budynek określony jako „dom zajezdny”, 
stanowiący własność starościny Izabelli ks. Lubomirskiej (dom zwany Ka-
mienicą Różańcową). Zabudowa miasta była zatem drewniana, ale stwier-
dzono, że dawniej murowanych domów w mieście było więcej, na co wskazu-
ją znajdujące się w niektórych domach stare mury, izby i sklepy. Wymieniono 
drewniany ratusz stojący na płycie rynku, mający jedno pomieszczenie, wy-
najęty na mieszkanie dla Żyda. Poza zwartą zabudową, przy targowisku znaj-
dującym się zapewne w południowo-wschodniej części miasta, stała austeria 
starościńska (może chodzi o budynek wykorzystywany w 1779 r. przez klasz-
tor bernardynów) ze stajnią na podmurowaniu. 

W całym mieście było 75 domów (w tym 1 murowany), 24 żydowskich 
oraz 11 pustych placów. Mieściły się w nim trzy kościoły …pierwszy parafial-
ny pod tytułem N. Maryi Panny w rogu rynku, staroświecką strukturą murowany, 
którego proboszczem JM ks. Strumiński439; drugi kościółek szpitalny pod tytułem 
ś. Ducha przy placu, gdzie kiedyś Krakowska była brama, tego prowizorem sław. 
Wawrzeniec Romański, prezydent miasta tego; trzeci kościółek podobnież muro-
wany pod tytułem ś. Marcina, ten przez wizytę duchowną do ambony kolegiaty 
tutejszej wiślickiej przyłączony. Przy tym kościółku, gdzie kiedyś domy mieszkalne 
bywały, tam sobie mieszczanie ogrody porobili i kamieniami z murów wyjętemi 
poogradzali. Poza tym był kościół parafialny na przedmieściu z proboszczem 
ks. Kozłowskim, a przy nim 8 folwarków szlacheckich. Na przedmieściu Ku-
chary były 3 folwarki szlacheckie i jeden, należący do scholasteri wiślickiej. 
Do miasta należał młyn drewniany o 4 kamieniach, poruszany Nidą od jazu na 
łąkach wsi Żurawniki440.

W końcu wieku w mieście dominowała ludność żydowska, ale  nadal był 
to ośrodek stosunkowo niewielki. Liczba ludności powoli wzrastała, w 1790 r. 
kahał liczył 359 Żydów, a w samym mieście 215 osób441, a w 1798 r., ludność 
żydowska stanowiła 33,6% ogółu mieszczan442.
439 Ks. Jan Strumiński, beneficjant lwowski, był proboszczem kolegiaty do 1790 r., por. J. Wiśniewski, Hi-
storyczny opis... w Wiślickiem..., s. 451.
440 Lustracja 1789, cz. 3, s. 4–22. 
441 J. Muszyńska, Żydzi w miasteczkach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII w., Kielce 1998, s. 150.
442 A. Penkalla, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 99. Por. Z. Gul-
don, Osadnictwo żydowskie i liczebność ludności żydowskiej na ziemiach Rzeczypospolitej w okresie przed-
rozbiorowym. Stan i program badań, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, pod red.  
K. Pilarczyka, Kraków 1997, s. 148-152; F. Kiryk, F. Leniak, Skupiska żydowskie w miastach małopolskich 
do końca XVI wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce, pod red. F. Kiryka, Przemyśl 1991, s. 13-36; 15 Z. Guldon, 
Ludność żydowska w miastach małopolskich w drugiej połowie XVII wieku, ibid., s. 85–97. 
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Wiślica w końcu XVIII stulecia była przykładem przeciętnego miasteczka 
ówczesnej Rzeczypospolitej, zamieszkiwanego przez ubogą społeczność. Nie 
było już ono ogniskiem handlu dalekosiężnego (woły, sól) co było wynikiem 
pierwszego rozbioru (1772) i ustanowionych nowych ceł, ani administracyj-
nym (centrum starostwa mieściło się we wsi Winiary koło Starego Korczy-
na). Większe znaczenie zyskał sąsiedni Nowy Korczyn, leżący bliżej grani-
cy z Austrią, dlatego też tam szybciej wzrastała liczba ludności. Jako miasto 
królewskie Wiślica oddawała swoje powinności państwu, podlegała władzy 
urzędu starościńskiego, a de facto dzierżawcy, który na co dzień decydował 
o niektórych sprawach miejskich i wiejskich. Zauważalny jest upadek roli tu-
tejszego kościoła kolegiackiego i związanych z nim instytucji. Stan materialny 
wszystkich kościołów, w tym szpitalnego w końcu wieku był zły.

Układ urbanistyczny koncentrował się wokół dawnego rynku z pierzeja-
mi zabudowanymi szeregowo. Domy były piętrowe, na dawnych sklepionych 
kamiennych piwnicach, z drewnianymi podcieniami od frontu. Dojazd na tył 
posesji zapewniały drogi gospodarcze znajdujące się na tyłach (w  Kielcach 
zwano je „zatyłkami”). Tu znajdowały się zabudowania gospodarcze i  nie-
wielkie ogródki. Domy mieszkalne zajmowały całą szerokość posesji, w tym 
czasie były zaniedbane i skromnie wyposażone. Znajdowało się w nich jedy-
nie to, co niezbędne w życiu codziennym i tylko w potrzebnej ilości. 

Obok domów znajdowały się zabudowania gospodarcze o różnym prze-
znaczeniu. Mieściły się przy nich stajnie, wozownie i szopy na siano – na 
marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) odnotowano na terenie miasta  
70 koni będących w posiadaniu mieszczan. 

Problemem miasta było zaopatrzenie w wodę pitną, którą mieszczanie i wo-
zacy brali z rzeki Nidy. Służyła ona do spożycia przez ludzi i zwierzęta, ale także 
do produkcji miejscowego piwa. Problemem był odpływ nieczystości z miasta 
położonego na skale – stąd też pojawiały się uwagi podróżników o grubej war-
stwie mułu zalegającego niektóre ulice. 

Wiślica w okresie XIX w. 

Po ostatnim rozbiorze Rzeczypospolitej (1795 r.), miasto Wiślica we-
szło w skład monarchii austriackiej. Zwykle przejęcie na rzecz skarbu miast 
wchodzących w skład dawnych królewszczyzn miało miejsce dopiero po 
śmierci starosty lub jego żony, o ile dostąpiła ona przywileju przeniesienia 
prawa dzierżawnego posiadania dóbr do swojej śmierci. Następnie dobra, po 
dokonaniu szczegółowej lustracji wszystkich części składowych i dochodów 
skarbowych, wypuszczano w kilkuletnie dzierżawy drogą licytacji, rzadziej 
pozostawiono na jakiś czas w administracji rządowej443.

443 W. Ćwik, Pozostałości feudalne w miastach rządowych małopolskich terenów Królestwa Polskiego (1815–1866), 
Lublin 1968, s. 17–19.
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Już w 1796 r. nowe władze odłączyły od miasta oba przedmieścia – Go-
rysławice i  Kuchary, które stały się odtąd odrębnymi wsiami444. Ponadto, 
w 1799 r. po zniszczeniu plebanii w Gorysławicach tamtejszy kościół został 
w zasadzie zamknięty, a duszpasterstwo przeniesione do kościoła w mieście. 
Niestety, również ta budowla, jak i towarzyszący jej dom wikariuszy, znajdo-
wały się w złym stanie technicznym445.

Część królewska miasta oraz folwark Kobylniki (vel „Rogojskie”) i młyn 
zwany „Bielewskie”, podległe dotąd starostwu wiślickiemu, zostały inkamero-
wane, podlegały jednak prawu dożywocia, które posiadła księżna Izabela z Czar-
toryskich Lubomirska (zmarła w 1816 r.446). Pozostała część gruntów stanowiła 
własność instytucji Kościoła: kościoła szpitalnego, kościoła parafialnego, kano-
nii księży penitencjariuszy, kapituły, wikarii (wiślickiej i fundacji na Zakrzowie), 
dziekanii, czterech kanonii (fundacje na Nieprowicach, Widuchowej, Stroży-
skach i Kocinie), scholasterii, wicescholasterii, wicekantorii i wicekustodii.

Pod względem użytkowym grunty te były dzierżawione przez szereg osób 
trzecich. W roku 1801 byli to: Izabela z Czartoryskich ks. Lubomirska (część inka-
merowana), ksiądz Onufry Dobiński (część plebańska), ksiądz Wojciech Szczyp-
kowski (część szpitalna), kanonik Stanisław Wawrzecki (część kanonii księży 
penitencjariuszy), dziekan Seweryn Wędykowski (część dziekanii), kanonik Sta-
nisław Dunin (cześć kanonii fundi Nieprowice), kanonik Józef Mężyk (część ka-
nonii fundi Kocina), kanonik Jan Niedopol i wikary Jan Szaniawski (część kanonii 
fundi Widuchowa), wicekantor Wojciech Szczypkowski (część wicekantorii), wi-
cescholastyk Stanisław Malczewski (część wicescholasterii), wicekustosz Alojzy 
Muryszkiewicz (część wicekustodii), wikary Jan Kraszkowski (część wikarii fundi 
Zakrzów), kanonik Jan Wojcieski (część kanonii fundi Strożyska)447.

Miasto utraciło co najmniej połowę swoich gruntów. Aktualnie dyspono-
wało areałem położonym na wyspie miejskiej, terenem dawnego wójtostwa 
we wsi Kobylniki, przysiółkiem Zielonka (vel Zielonki) z  jeziorem zwanym 
Płyt i  dostępem do koryta Nidy, gdzie znajdowały się łąki i  pastwiska. Na 
marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) miasto (bez Gorysławic i  Ku-
char, Sielec i  Koniecmostów) oszacowano na 112 domów, 150 mężczyzn  
i 70 koni. Obraz ten uzupełnia inny urzędowy spis powstały w latach 1807–1808 
w którym domów na obszarze wyżej opisanym było 120 rodzin, 189 duchow-
nych, przedstawicieli szlachty 4, urzędnik 1, mieszczan 22, chałupników 135, 
tzw. pozostałych 10. Mężczyzn było 150, kobiet 397. Razem w mieście miesz-
kało 720 osób. 

444 APK RGR KWK sygn. 2924, s. 9.
445 AD Kielce PW 3/1, 23–24.
446 D. Kalina, Gmina Rytwiany. Dziedzictwo kulturowe…, s. 207.
447 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…, http://www.gospodar-
ka-galicji.pl/slownik-miejscowosci/ , data: 12.06.2018 r.
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A.Mayer von Heldensfeld, Carte von West-Galizien ... (Wiślica i okolice) 1801-1804 r.  
Oryg.: Ősterreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv, Wiedeń,  

Zbiór kartograficzny, sygn. B.XIa. Col. VII, sect. 61.

Warto podkreślić, iż w tym czasie tylko 22 osoby wykazano jako mieszczan, 
zaś 135 jako chałupników. Część dawnych mieszczan, po odpadnięciu obu 
przedmieść od miasta stała się mieszkańcami wsi, gdzie też zamieszkiwali. Pod-
stawą utrzymania większej części mieszkańców była praca na polach należących 
do nielicznych mieszczan, Kościoła i w podmiejskich folwarkach. Stosunkowo 
duże pogłowie koni, przy niewielkim areale gruntów rolnych wskazuje na waż-
ne zajęcie części Wiśliczan – transport towarów, zapewne głównie ziarna zbóż, 
drewna opałowego i budowlanego (którego był odczuwalny deficyt). Odno-
towana produkcja mniej więcej w tym czasie na terenie miasta większej ilości 
kożuchów, wskazuję na funkcjonowanie hodowli owiec. 

Miasto było odcięte od swego zaplecza rolniczego, pozostawało w złym 
stanie gospodarczym, który opisuje Julian Ursyn Niemcewicz Nędzni dzi-
siejszy mieszkańcy tę tylko korzyść z przodków odnoszą, że każde drewniane 
domostwo ma piękne murowane piwnice. Gdzie indziej na miejscu dawnych 
lepianek wznoszą się murowane gmachy, u  nas na miejscu gmachów, sterczą 
lepianki…448. Prawie cała zabudowa mieszczańska wzniesiona była z drew-
na. Znajdująca się w pierzei północnej rynku Kamienica Różańcowa muro-
wana była z kamienia. Ratusz z drewna stojący w rynku był w złym stanie 

448 J. U. Niemcewicz, Podróże historyczne…, s. 71–73.
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technicznym, a  archiwum miejskie i  siedziba urzędu zazwyczaj lokowane 
były w murowanym wikariacie449. 

Wiślica wraz z  całą Ekonomią Wiślicką pozostawała w  rękach Izabe-
li z  Czartoryskich. Ze swego małżeństwa ze  Stanisławem ks. Lubomirskim 
miała cztery córki – z których trzy ( Julia, Izabela i Aleksandra) wydane zo-
stały za Potockich. Trzon swojego dziedzictwa zamierzała przekazać swo-
im wnukom Arturowi i Alfredowi, synom córki Julii. Jako starościna swoją 
obecność na terenie Wiślicy podkreślała w stosunku do kolegiaty wiślickiej, 
której najpierw w  imieniu króla, a  potem monarchii austriackiej była kola-
torką450. Po 1809 r. duża część jej wielkiego majątku, którym starościna za-
rządzała osobiście, ale spoza granic kraju, znalazła się w granicach Księstwa 
Warszawskiego. Podzieliła go na klucze majątkowe, wydzierżawiane swo-
im zaufanym plenipotentom i  w  ten sposób starostwo wiślickie otrzymał  
A. Ciepielowski. Dopuścił się w jej oczach nadużyć, o które oskarżyła go przed 
sądem w 1809 r. Również władzom miasta Wiślica wytoczyła proces sądowy 
w latach 1814–1815 dotyczący prawa sprzedaży alkoholu w karczmach stoją-
cych na terenie miasta i dawnych wsiach królewskich. Uznawała ona bowiem, 
zgodnie z ustaleniami lustratorów królewskich z 1789 r., iż prawo propinacji 
należało do urzędu starosty wiślickiego451. Po jej śmierci (1816) jako główni 
spadkobiercy występują bracia Artur i Alfred Potoccy, do momentu rozdziału 
majątkowego w 1823 r., jako wspólni dziedzice452, jednakże w sprawach przed 
urzędami występuje sam Artur453. Warto tu zauważyć, że odebranie propina-
cji miastu było ciosem w finanse miasta, które pozbawione zostało najpew-
niejszego ze źródeł dochodów454. 

W roku 1807, po wprowadzeniu nowych zasad konstytucji Księstwa War-
szawskiego, władzę miejską, czyli magistrat reprezentowany był przez burmi-
strza i ławników. Realizował on jednak nie inicjatywy „oddolne”, a raczej kie-
rował pod ścisłym nadzorem administracji rządowej całokształtem gospodarki 

449 ADK PW/2, 62, 82; AP Kielce RGR 2921, 24–5, 111.
450 Akta t.s. kolegiaty w Wiślicy (1772–1808), AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta, sygn. 1115.
451 W archiwum Państwowym w Krakowie, Oddz. na Wawelu, w zbiorze Archiwum Potockich z Krzeszo-
wic znajdują się trzy jednostki archiwalne dotyczące starościny Lubomirskiej i jej spadkobierców (Sprawy 
prawno-majątkowe, sygn. 2327): 1. Izabella Lubomirska przeciwko A. Ciepielowskiemu, b. dzierżawcy staro-
stwa wiślickiego, o zaległy czynsz (1809); 2. Spór o prawo propinacji między Izabellą Lubomirską, starościanką 
wiślicką, a miastem Wiślicą (1814–1815); 3. Spór z J. Przybyłką, pisarzem prowentowym w Winiarach (staro-
stwo wiślickie) o nadużycia (1815–1818).
452 D. Kalina, Gmina Rytwiany. Dziedzictwo kulturowe, Rytwiany–Kielce 2017, s. 146–149.
453  Dokumenty dotyczące sukcesji i egzekucji zaległych długów, ze starostwa wiślickiego, pozostałych po 
śmierci księżnej Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (kopia pisma do Komisji Województwa Krakow-
skiego poświadczona za zgodność przez Tarłowskiego – plenipotenta sukcesora ś.p. księżnej Lubomirskiej 
- Artura Potockiego, list ze Staszowa podpisany przez Tarłowskiego, „Komisariat Wilanowski. N[um]er 
pliku 2. Akta ogólne dóbr obejmujące korespondencję z  rządem i  inne polityczno - policyjne”. AGAD, 
Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, sygn. 72.
454 [Akta] miasta Wiślicy, departament krakowski, vol. I (1811–1819), AGAD, Komisja Rządowa Spraw We-
wnętrznych, sygn. 3054; vol II (1820–1831), sygn. 3055.
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miejskiej. Czerpał środki finansowe przede wszystkim z opłat z wykorzystywa-
nia gruntów i przywilejów miejskich oraz podatków od mieszkańców.

Najważniejszą osobą w składzie magistratu był burmistrz, niepochodzący 
z wyboru mieszkańców, ale nominowany przez władze wojewódzkie (potem 
gubernialne), a zazwyczaj nie był on stałym mieszkańcem danego ośrodka. Co 
jakiś czas bywał przenoszony do innego miasta. Burmistrz, kasjer i sekretarz 
pobierali wynagrodzenie, a także ławnicy też mogli być płatni, o ile wystarczało 
na to funduszy miejskich. Wysokość kapitału, przeznaczonego na utrzymanie 
urzędników miejskich, uzależniona była od ilości składek mieszkańców455.

Podstawą gospodarki miejskiej były czynsze z  dzierżaw wieczystych 
z gruntów, placów, ogrodów, łąk, pastwisk i młynów, a także z dzierżaw cza-
sowych z folwarków, gruntów, pastwisk, łąk, lasów, rybołówstwa i polowania, 
domów miejskich, cegielni, wapniarni, tartaków, młynów, smolarni, browa-
rów, z jatek rzeźnych i piekarskich, kramów, z propinacji, z opłaty od sprze-
daży trunków zagranicznych, z rogatkowego, jarmarcznego, targowego, bru-
kowego, kopytkowego, polanowego. Poza czynszami dzierżaw wieczystych 
i  czasowych czerpane były korzyści przez wypuszczenie ich w  dzierżawę 
na podstawie publicznej licytacji, natomiast pozostałe pobierane były bez-
pośrednio od mieszczan456. Prawa te zostały wprowadzone po 1809 r., gdy 
przyłączono tereny Galicji Zachodniej z Wiślicą do Księstwa Warszawskiego. 

Do nowych obowiązków miejskich zaliczono utworzenie i  utrzymanie 
szkoły wraz z nauczycielem. Podstawą prawną tworzonego szkolnictwa ele-
mentarnego była ustawa szkolna z 1808 r. Urządzenie szkół miejskich i wiej-
skich elementarnych, w której zapisano: Żadne miasto, miasteczko ani wieś nie 
ma zostawać bez potrzebnej dla siebie szkoły […] żadne dziecię jakiejkolwiek 
bądź religii są jego rodzice, nie jest wyłączone od tej szkoły. Uchwalono również 
Regulament szkół miejskich i  wiejskich elementarnych, ustalający wewnętrzny 
porządek w  szkole i  określający zadania i  obowiązki nauczyciela. W  roku 
1810 powołane zostało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło 
się tworzeniem programów nauczania i podręczników, a z początkiem 1812 r. 
 Izbę przekształcono w Dyrekcję Edukacji Narodowej, której przewodniczy-
li S. K. Potocki i S. Staszic457. Prezesem dozoru departamentu krakowskiego 
w 1811 r. został biskup krakowski Andrzej Gawroński. Na swym pierwszym 
posiedzeniu dozór postanowił, że prefekt departamentu zaleci podprefektom 
niezwłoczne przystąpienie do powoływania dozorów powiatowych. Powstały 
one w okresie od marca do lipca 1811 r., a swoje pierwsze posiedzenia po-
święciły ustaleniu liczby towarzystw szkolnych i wyznaczaniu miejscowości, 
w  których mają być utworzone szkoły. Powoływanie szkół elementarnych 
455 Historia państwa i prawa Polski, t. 3, pod red. J. Bardacha, M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981,  
s. 324–361; W. Strojny, Szydłów w 1 połowie XIX wieku, Kielce 2009, s. 45 (mps pracy magisterskiej u autora).
456 S. Marcinkowski, Miasta kielecczyzny…, s. 27.
457 Z. Małecki, Nauczyciele rządowych szkół elementarnych na południu i w południowo-wschodniej części Kró-
lestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym 1832–1862, Kielce 1990, s. 33.
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prowadzono od połowy 1811 do jesieni 1812 r.458. Aby odciążyć szczególnie 
ubogie społeczności w zakładaniu szkoły, dozory odbiegały od zasad zawar-
tych w ustawie i zamieniały mieszkańcom składkę pieniężną na świadczenia 
w zbożu i produktach żywnościowych459.

Z  problemem tym władze miasta Wiślicy zostały skonfrontowane 
w 1813 r.460 Zważywszy na nie najlepszą kondycję ekonomiczną mieszkań-
ców, jak i funduszy miejskich, powołanie do życia szkoły napotkało na spo-
re trudności. Był to zły okres dla finansów władz powiatowych i gminnych. 
Władze państwowe w latach 1813–1814 nałożyły na społeczeństwo polskie 
obowiązek dostarczania produktów żywnościowych dla wkraczającej do 
Księstwa Warszawskiego armii carskiej. Stąd też mieszkańcy miast i wsi mu-
sieli zgromadzić dla wojska duże ilości zboża, mięsa i wódki461. Ostatecznie 
jednak przed powstaniem listopadowym szkoła w  Wiślicy powstała, a  jej 
funkcjonowanie potwierdzają akta z  tego czasu462. Z  nieco późniejszych 
wiadomości wiadomo, że nauka prowadzona była również u osób prywat-
nych na terenie miasta463.

Starostwo wiślickie oddawano kontraktami kilkuletnimi osobom prywat-
nym. Zapewne już w 1816 r. dzierżawił ją kolejnymi umowami Jan Rzewuski, 
były oficer armii napoleońskiej, dziedzic niewielkiego majątku w parafii Sokolina. 
Kontrakt ostatni trwać miał do 1821 r., ale już w 1819 r. on i jego rodzina zamiesz-
kali w Busku-Zdroju, jako że otrzymali w dzierżawę tamtejsze dobra poklasztor-
ne (zwane Nadole). W niedługim czasie jego syn Feliks Rzewuski, przyczynił się 
walnie do powstania pierwszego uzdrowiska balneologicznego w kraju464. 

Jak pamiętamy, duża część gruntów miasta, obu przedmieść, wsi okolicz-
nych jak i  funduszowych, związana była z  własnością Kościoła, a  głównie 
z probostwem parafialnym i probostwem szpitalnym. Obowiązek utrzymy-
wania zabudowań kościelnych w  całości i  porządku spoczywał na samych 
proboszczach. Dekretem rządu z dnia 18.03.1817 r. wszelkie fundusze i bu-
dowle kościelne zostały przejęte przez państwo i  oddane pod opiekę Ko-
458 E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne Księstwa Warszawskiego i  Królestwa Kongresowego 1807-1831, 
Warszawa 1960, s. 50.
459 W. Caban, Szkolnictwo elementarne na ziemi kielecko-radomskiej (1809-1862), Kielce 1983, s. 11-13.
460 Akta specjalia Komisji Woj. Krakowskiego dot. szkoły w Wiślicy (1813-1818), AP w Kielcach, Kielecka 
Dyrekcja Szkolna w Kielcach, sygn. 1391.
461 W. Strojny, Osadnictwo okolic miasta Pierzchnicy na tle sytuacji gospodarczej i  społecznej województwa 
krakowskiego około połowy XIX wieku, [w:], Pierzchnica i  okolice, pod red. D. Kaliny, Kielce-Pierzchnica 
2010, s. 197-240. 
462 AP w Kielcach, Akta szczegółowe Komisji woj. Krakowskiego dot. szkoły w Wiślicy, vol. II (1814-1224), 
Kielecka Dyrekcja Szkolna w Kielcach, sygn. 713; vol. III (1825-1834), sygn. 714.
463 AP w Kielcach, RGR, sygn. 1645; Gazeta Warszawska, nr 252, 1857, s. 1; Rocznik Urzędowy obejmujący 
spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1858-1866, s. 
753-652. Informacja ta pochodzi od Władysława Strojnego, za co serdecznie dziękuję.
464 D. Kalina, Feliks Rzewuski – rzekomy założyciel uzdrowiska Buska-Zdroju, [w:] Tradycje i perspektywy 
rozwoju kultury uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim w kontekście europejskim, pod red. B. Płonki-
-Syroki, M. Dąsala, A. Syroki, Wrocław 2016, s. 91-124.



191

misyi obrządków religijnych i  oświecenia publicznego465. W  efekcie powstały  
tzw. dozory kościelne w parafiach, złożone z członków jedni z prawa (tj. plebana 
i kolatora), drudzy w liczbie trzech z wyboru parafian466. W ten sposób grunty 
kościelne zostały spisane i przekazane administracji państwowej467.

Majątek kościelny wynikający z  dawnych przywilejów nadanych przez 
władców, ale również szlacheckich i mieszczańskich darczyńców, został ode-
brany z dyspozycji plebana. Od tego czasu nie było już z czego utrzymać gru-
py kanoników mieszkających przy wiślickim kościele. Było to potwierdzenie 
wielkiego spadku znaczenia kolegiaty wiślickiej. Ostatecznie w 1818 r. papież 
Pius VII zezwolił władzom Kościoła w Polsce na skasowanie kolegiaty wiślic-
kiej, co nieco później ogłoszono dekretem arcybiskupa warszawskiego468. Na 
terenie parafii wiślickiej funkcjonował już tylko kościół parafialny, a duszpa-
sterstwo prowadzone de facto już od początków wieku przez jednego kapła-
na. Rodzin katolickich było niewiele w stosunku do ludności żydowskiej.

W roku 1821 postanowieniem władz cesarsko-królewskich kahały zosta-
ły zniesione, a w ich miejsce powołano dozory bożnicze, którym przekazano 
dotychczasowe prawa i obowiązki. W granicach ich kompetencji było utrzy-
mywanie i nadzór nad służbą bożniczą469. 

Żydzi kupujący produkty na szabas, XIX-wieczna ryc. A. Goldenberga, Biblioteka Narodowa; 
za: www. wilanow-palac.pl/domy_w_malych_miastach_w_drugiej_polowie_xviii_w.

465 „Dziennik praw Królestwa Polskiego”, t. 6, Warszawa 1817, s. 241. 
466 „Rozporządzenie z 1824 r. wyłącza plebana, stanowiąc w jego miejsce dziekana i dziedzica majętności ziem-
skiej, w obrębie której znajduje się kościół parafialny” Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 2, s. 34; Wiślica 
znajdowała się w dekanacie kijskim.
467 Akta t.s. funduszów probostwa w Wiślicy, w diecezji krakowskiej (1822–1827),AGAD, Centralne Władze 
Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 466; tamże, Akta t. s. funduszów kościoła parafialnego i  szpitala 
w  mieście Wiślicy, w  diecezji kieleckiej (1827–1851), sygn. 467; tamże, Akta t.s. funduszów suprymowanej 
kolegiaty wiślickiej w mieście Wiślicy, w diecezji kieleckiej [krakowskiej], sygn. 764; tamże, Akta t.s. funduszów 
kościoła parafialnego i szpitala w mieście Wiślicy, w diecezji kieleckiej (1851–1876), sygn. 468.
468 J. Wiśniewski, Historyczny opis…, s. 459. 
469 „Dziennik praw Królestwa Polskiego”, t. 7, Warszawa 1822, s. 275–278.
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Rabin stanowił zwierzchnią władzę dla spraw religijnych i obrządków ry-
tualnych, przewodniczył sądowi rabinniczemu, organizował i prowadził przy-
tułki dla ubogich, sierot, starców, a także udzielał pomocy żebrakom. Zarząd 
gminy zajmował się nadzorem nad szpitalami, utrzymywaniem cmentarzy ży-
dowskich (część funduszy pochodziła z opłat pogrzebowych), ściąganiem po-
datku rekrutowego470, utrzymywaniem szkół elementarnych żydowskich, które 
pozostawały pod nadzorem rządowych władz oświatowych, reprezentowaniem 
społeczności żydowskiej wobec władz państwowych i municypalnych, admi-
nistracyjnych i skarbowych471. Zachowała się dokumentacja aktowa dotycząca 
działalności gminy żydowskiej na terenie Wiślicy z lat 1844–1860472. 

Od 1825 roku na terenie województwa krakowskiego było łącznie 25 do-
zorów bożniczych – dozór wiślicki znajdował się w obwodzie stopnickim473.

Wiślica i Nowy Korczyn jako siedziby kahałów na mapie z 1827 r.  
O. Koleberga, Wojewodztwo krakowskie.

470 Władze rządowe ustalały tylko globalną sumę roczną podatku oraz wysokość sumy na oddzielne wo-
jewództwa (gubernie), podział zaś na powiaty, gminy i rodziny powierzono dozorom), nakładając na nie 
odpowiedzialność za wyznaczone sumy;
471 Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, pod red. W. Kuli, J. Leskiewiczowej, Wrocław-
-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 124–125.
472 AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Akta t.s. gminy starozakonnych w mieście 
Wiślicy, sygn. 1485. 
473 Mapa generalna Województwa Krakowskiego wraz z Okręgiem Wolnego Miasta Krakowa ułożona według 
najlepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827.
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Plan sytuacionnyj czaski gorada Wislica, wykonał pińczowski powiatowy inżynier – architekt 
W. Pietrzykowski w 1893. Zaznaczono dom nr 156, w którym właściciel Izrael Horowicz 

zamierza otworzyć szkołę żydowską, z podwórzem i ubikacją. Naprzeciwko tego tejże szkoły 
widoczna synagoga, AP w Kielcach, RGK sygn. 17607.

Rząd Królestwa Polskiego dostrzegał potrzebę uporządkowania miast pol-
skich i dostosowania ich do nowych potrzeb, a ogólna sytuacja gospodarcza w kra-
ju była niezwykle trudna474. Jednym z działań rządu było przeprowadzenie ankiety 
skierowanej do władz miejskich i mieszkańców, mającej na celu uchwycenie pew-
nych danych co do stanu finansowego miast, liczby ludności i zabudowy475. 

Stworzono podstawy organizacyjne mające na celu uporządkowanie go-
spodarki miejskiej - w ramach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji 
z początkiem stycznia 1820 r. powołano Komisję Miast, która była organem de-
cydującym w sprawach administracyjnych, finansowych oraz budowlanych476. 

Był to początek rządowych planów regulacji i rozbudowy miast. Według 
rządowego rozporządzenia „…maja być sporządzone plany regulacyjne wszyst-
474 Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000, s. 106. 
475 W. Kalinowski, 1966, s. 37. 
476 Od 1833 r. jej zadania przejęła Sekcja Miast i  Nominacji Wydziału Administracji Ogólnej, z  której 
w 1836 r. wyodrębniono samodzielny organ Sekcję Miast, K. Dumała, Przemiany przestrzenne miast i roz-
wój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831-1969, Wrocław 1974, s. 37.
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kich miast Królestwa, podług prawideł w Cesarstwie przyjętych, a następnie, tako-
we plany maja być Najjaśniejszemu Panu do zatwierdzenia przedstawione. Wola 
Najwyższa objawioną została, między innemi, z powodu zachodzącej potrzeby 
oznaczenia granic siedzib miejskich, od których obręby konsumcyjne maja być 
liczone. Plany więc regulacyjne miast oznaczać powinny nie tylko kierunek ulic 
i placów, ale także i arondacyę każdego respective miasta477. 

W latach 20. XIX w. powstały plany regulacyjne miast wyznaczające ich 
obszar i kierunki rozbudowy. Główny nacisk położono na uregulowanie ulic, 
których przebieg prostowano i poszerzano, równano linię zabudowy. Wy-
znaczano nowe elementy rozplanowania, przy czym miano określić, …jakie 
budowle już istnieją w mieście, w jakim stanie, a jakich brakuje, (…), na jakich 
placach lub ulicach zaprowadzić należy bruki, zbudować mosty, kanały, studnie, 
usypać groble, ubezpieczyć brzegi, założyć plantacje, ogrody spacerowe478.

Stan ekonomiczny miasta Wiślicy znajdujemy w opisie statystycznym z 1820 r.  
Liczyło ono 132 domy (z czego już 7 było murowanych), 1267 mieszkańców 
z czego 447 było katolików, a 820 Żydów, na przedmieściu Gorysławice stało 
12 domów podlegających jurysdykcji miejskiej. Budynki kościelne wymagały 
remontu, zarówno kolegiata jaki i dom wikariuszów, a pozostałe – kościół św. 
Marcina i Świętego Ducha były w stanie śmierci technicznej. Mieszkańcy utrzy-
mywali się z rolnictwa, handlu i rzemiosła479. W sąsiedztwie miasta w 1820 r. 
zaczęto eksploatację złóż gipsu, który spławiać zamierzano Nidą, ale z powodu 
niskiego stanu wody przedsiębiorstwo to nie przynosiło dochodów480. Kłopoty 
przeżywało przetwórstwo zboża – w 1819 r. władze miasta zdecydowały się na 
rozebranie młyna miejskiego (a także ratusza w rynku). Uderzyło to również 
w producentów miejscowego piwa i gorzałki481. Najważniejszym z zajęć wiślic-
kich rzemieślników były garbarstwo i szewstwo482.

W 1823 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji zatwierdziła 
Plan regulacji Miasta Wiślica, który wraz z regestrem gruntów miejskich spo-
rządzony został przez geometrę Mariana Potockiego. Przedstawiał zastany 
układ urbanistyczny i projekt jego nowego rozplanowania i zabudowy (nie-
stety, w chwili obecnej plan ten uznać trzeba za zaginiony)483. 
477 Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego z 1866 r., t. 2, s .401.
478 K. Dumała, Przemiany przestrzenne…, s. 43.
479 AP w Kielcach, RGR KWK sygn. 2924, ss. 1–13. 
480 AP Kielce RGR 3911.
481 AP Kielce RGR 2921, 24–5, 111. 
482 W 20. XIX w. odnotowane garbarnie w Nowym Korczynie, w Olkuszu, w Stopnicy i w Wiślicy, ogółem 
zatrudniające 89 majstrów, 55 czeladników i 41 uczniów. W 1825 r. wyprodukowały one: 6695 skór woło-
wych, 8699 skór krowich, 12313 skór cielęcych, 2.528 skór końskich, 7030 skór baranich, 48 skór sarnich, 
59 skór kozich i 191 skór psich, a w 1827 r. produkcja wyniosła: 3222 skór wołowych, 3799 skór krowich, 
5140 skór cielęcych, 1128 skór końskich, 2445 skór baranich, 950 skór sarnich, 59 skór kozich i 179 skór 
psich, Ł. Gołębiewski, K. Puchała, Opisy historyczne województwa…, s. 14; S. J. Adamczyk, Gospodarka 
i społeczeństwo…, s. 183.
483 AP w Kielcach, RGR KWK sygn. 2924, s. 361.
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M. Potocki, Wiślica. Fragment planu miasta w rejonie ulicy Długiej Stopnickiej. 1823 r.  
(odrys W. Grabowskiego z 1952 r.). Oryg. AP Radom. Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 323. 

Publ.: J.W. Bielecki. Wiślica w świetle źródeł..., s. 162, il. 9.

W 1827 roku było w Wiślicy 135 domów zamieszkałych przez 1327 miesz-
kańców (w tym Żydów było 785). 

Założona przez władze zwierzchnie „poprawa miast” na terenie Małopolski 
przebiegała powoli, ale stale. W roku 1837 powstał Projekt melioracji i upiększe-
nia miasta, w którym przedstawiono aktualny obraz Wiślicy. 

Zabudowa miasta zgrupowana była przy rynku i 15 ulicach. Rynek był wy-
brukowany, poza miejscem po rozebranym ratuszu, natomiast nawierzchnia 
ulic jest w katastrofalnym stanie. Miasto nie miało ratusza, apteki, budynku na 
narzędzia ogniowe oraz studni – woda pobierana jest z Nidy. Drewnianych do-
mów było 122, ale stan techniczny w większości mizerny, a spora część miała 
dachy pokryte słomą. Poza tym było już 7 domów murowanych (w tym szko-
ła), z czego trzy stanowiły własność rządową, a jeden, piętrowy niedawno wy-
budowany Burzyńskiego, magistrat zamierzał przejąć za długi i wykorzystać na 
siedzibę władz miejskich z kancelarią burmistrza, kasą miejską, pocztą, aresz-
tem i  kwaterami mieszkalnymi. Budynek bożnicy żydowskiej wybudowany 
z drewna, określony został jako bardzo dawny i zdezelowany. Na terenie mia-
sta znajdowały się dwa cmentarze – żydowski w samym mieście z murowanym 
ogrodzeniem od ulicy, ale „zbyt szczupły”, oraz cmentarz katolicki znajdujący 
się poza zabudową, wymagający uporządkowania i ogrodzenia.
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Wiślica i Przedmieście Gorysławice ok. 1836 r. Widoczny kirkut i formujące się targowisko, 
ob. Plac Solny. Źródło: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego zw. Kwatermistrzowską 
wydana w 1843 r. z datą: 1839 r. [1: 126.000]. (Wiślica i okolice), Biblioteka Narodowa. 

Warszawa, Dział kartografii, sygn. 13565.

Stwierdzono, że ogólny stan ekonomiczny mieszczan był lichy, chrześcija-
nie trudnili się kuśnierstwem i garbarstwem, Żydzi handlem bydła i owiec na 
dużą skalę oraz kramarstwem i szynkowaniem trunków. Targi towarami spo-
żywczymi miały miejsce co tydzień, natomiast jarmarki, na których zbywało 
się zwierzęta i zboże, co miesiąc.

W celu „upiększenia” założono szkółkę 1200 topoli, którymi obsadzono 
groblę od strony południowej. Zaplanowano zniwelować i wyprostować uli-
ce, założyć na nich nowe bruki i obsadzić je topolami. W tym czasie uzna-
wano topolę za sposób walki z nadmiarem wilgoci w gruncie, ale także jako 
odgromnik, a z racji jej szybkiego wzrostu, także jako rezerwuar drewna opa-
łowego. Z braku miejsca na park miejski zaplanowano zadrzewienie wszyst-
kich możliwych miejsc. Dzwonnica, z  której ok. 1831 r. zdjęto ołowianą 
blachę, miała być na nowo nakryta i wyremontowana, podobnie jak kościół 
i bożnica. Cmentarz katolicki na przedmieściu Gorysławice zamierzono oto-
czyć parkanem. Dokonano remontu kościoła, pokrycia kościoła dachówką 
darowaną i wyprodukowaną w Rytwianach hr. Potockiego484.

W rynku i w ulicach miały być wybite studnie publiczne, a poza miastem 
w dogodnym miejscu stanąć miała rzeźnia miejska dla chrześcijan i Żydów, 
w rynku stanąć miały jatki rzeźnicze, co poprawić miało stan epidemiologicz-
ny. Place zaplanowano wykonać do 1842 r.485. 

484 J. Wiśniewski, Historyczny opis…, s. 435.
485 APK w Kielcach, RGK NPS, sygn. 8a, s. 125–153.
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K.W. Kielesiński, Wiślica. Widok kolegiaty. 1832 r. Akwaforta [w:] „Album K.W. Kielisińskie-
go”, Poznań 1853, karta XIII; egz.: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 147 I J. 8827.

Zachowały się akta miasta z tego czasu (1811-1841), dzięki którym moż-
liwe jest dość szczegółowe badanie spraw miejskich. Stan gospodarki pro-
wadzonej na terenie miasta nie był najlepszy - dochód Kasy Miejskiej miał 
tendencję spadkową: w 1843 r. wynosił 2.083 rs. a w 1850 r. – 1.940 rs.486. 
Realizacji rządowych poleceń dla miast rządowych doglądał Józef Baczyński, 
burmistrz Wiślicy w latach 1828–1847487. Co ciekawe, był hodowcą jedwab-
ników, a  za uczestnictwo w  wystawie płodów przemysłu krajowego i  sztuk 
pięknych odbytej w  Warszawie w  1841 r., otrzymał pochwałę publiczną  
…za jedwab surowy, z własnego chowu”, czyli kokony488. W tymże 1837 r. po-
szukiwano na terenie Wiślicy złóż wód siarczkowych, podobnych do tych, 
z których korzystały już uzdrowiska w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju (jak się 
okazało bezskutecznie)489.

 

486 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, [Akta] miasta Wiślicy, departament krakowski, vol. 
I  (1811-19), sygn. 3054; vol. II (1820–1831), sygn. 3055; vol. III (1832–1835), sygn. 3056; vol. IV 
(1836–40), sygn. 3057. Zob. też: APK, Asesor Ekonomiczny Okręgu Stopnickiego [Akta tyczące się] 
Dóbr donacyjnych Wiślica Winiary (1832–1862 ), sygn. 28. Zob. też. AP w Kielcach, Kasa Powiatu Kielec-
kiego Guberni Radomskiej, Urząd Skarbowy Wiślica (1833–1861), sygn. 120. 
487 W 1833 roku jako burmistrz miasta Wiślicy występuje Sebastian Dobrowolski, APK, RGR, Akta tyczące 
się Akta tyczące się Sebastiana Dobrowolskiego burmistrza miasta Wiślicy, sygn. 1206.
488 Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok 1828, s. 306; Kalendarzyk Polityczny na rok 1834–1847, s.125–379; 
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, nr. 126, 1842, s. 1. Za udostępnienie materiału słowa podziękowania 
na ręce W. Strojnego. 
489 Tablica porównawcza rezultatów analizy chemicznej wód słono-siarkowych w Wiślicy i Busku, AGAD, Zbiór 
kartograficzny, sygn. 34–14.
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Znaczące zmiany pod każdym względem miały miejsce za kadencji jego na-
stępców490. W latach 1848–1856 burmistrzem Wiślicy był Michał Beczkowski491. 

W mieście przybywało domów i mieszkańców. W roku 1846 miasto li-
czyło 1267 osób i ok. 150 domów, a w 1857 r. było już 1925 Wiśliczan492. 
Funkcjonowała duża garbarnia oraz mydlarnia (potwierdzona w 1850 r.), 
a w 1849 r. uruchomiono w mieście kotlarnię z kuźnią (hamernią), zatrud-
niającą 10 robotników493. 

Zmniejszono ilość jarmarków z dwunastu do sześciu. W roku 1850 miały one 
następujące terminy: 1. we wtorek po św. Agnieszce, 2. we wtorek po Zielonych 
Świątkach, 3. we wtorek po św. Małgorzacie, 4. we wtorek po Narodzeniu NP. Ma-
rii, 5. we wtorek po św. Jadwidze. 6. we wtorek po św. Marcinie. Przyciągały one 
kupców z odległych stron, ilość handlujących sięgała do 1200 osób, a pędzone 
stada liczyły po kilkaset sztuk bydła i trzody chlewnej, ale także i innych zwierząt. 
W roku 1851 skarżyli się urzędnicy miejscy, ale i mieszkańcy, że Żydzi wiśliccy 
organizowali pod miastem nielegalne „podjarmarki” i targi w niedziele, a prośby 
użycia siły w celu ich rozproszenia pozostawały bez pożądanych efektów494. 

Nad rzemiosłem wiślickim pieczę sprawował Urząd Starszych Zgro-
madzenia Rzemieślniczego w  Wiślicy. Podlegali mu „mistrzowie kunsztu 
safiańskiego”, reprezentujący szewców i kuśnierzy chrześcijan, ale także i in-
nych nielicznych profesji495.

Ludność chrześcijańska utrzymywała w mieście szkołę, choć ilość szkół 
miejskich na terenie województwa krakowskiego stale się zmniejszała od 
1830 r. Średnio na jedną szkołę przypadało 4739 mieszkańców (a poprzed-
nio w 1821 r. na 2156). Wyróżniało to Wiślicę na tle innych ośrodków – 
w 1833 roku, w tymże województwie na 50 miast rządowych i prywatnych 
szkoły istniały w 46 ośrodkach496. Choć w 1840 roku wydana została przez 
rząd nowa ustawa szkolna, ale w dalszym ciągu szkoły utrzymywane były 
z  dobrowolnych składek, zalecając utrzymanie szkół …w  tych miejscach, 
gdzie się znajdują497. Działalność katolickiej szkoły elementarnej w Wiślicy 
potwierdzają akta szkolne498.
490 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, [Akta] miasta Wiślicy, departament krakowski, vol. VI 
(1841–1845), sygn. 3057; vol. VII (1846–1859), sygn. 3059. Zob. AP w Kielcach, Kasa Powiatu Kielec-
kiego Guberni Radomskiej, Rachunek Kasy Ekonomicznej miasta Wiślicy (1844), sygn. 121.
491 syn Wincentego, „Kalendarzyk Polityczny na rok 1848”, s. 380; „Rocznik Urzędowy obejmujący spis naczel-
nych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1850–1856”, s. 755–881.
492 J. Wiślicki, Opis Królestwa Polskiego…, t. 2, s. 85, 88.
493 S. Marcinkowski, Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869, Warszawa-Kra-
ków 1980, s. 175. 
494 AK w Kielcach, RGR NPS sygn. 10.
495 APK, Cech rzemieślniczy w Wiślicy, Księga Cechu Kunsztu Safiańskiego w Wiślicy (1857–1922), sygn. 1.
496 W. Caban, Szkolnictwo elementarne na ziemi kielecko-radomskiej (1809–1862), Kielce 1983, s. 62, 66.
497 W. Caban, Szkolnictwo elementarne…, s. 67–68
498 AP w Kielcach, Kielecka Dyrekcja Szkolna w Kielcach, Wykaz kosztów dot. wyposażenia szkoły w sprzę-
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Sytuacyjnyj płan czasti gorada Wislica, 1879 r. Widoczna kuźnia (przekreślona krzyżykiem  
ze wskazaniem nowego miejsca (A), po drugiej stronie widać zakład kotlarski (w kształcie 

dużej litery L). Inny zakład stoi na przeciwko – zapewne wzmiankowana mydlarnia. Widocz-
ne jest jezioro Płyt, ulica Kościelna (dziś J. Długosza) oraz Długa (Batalionów Chłopskich). 

Należy zwrócić uwagę na brak obecnego Placu Solnego. APK, 21/31, sygn. 5290, k.11.

ty i pomoce naukowe we wsi Wiślica (1844), sygn. 1429; tamże, Akta Rządu Gubernialnego Radomskiego 
dot. szkoły elementarnej w m. Wiślicy pow. Stopnicki (1857–1865), sygn. 1393.
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 Znamy nazwiska niektórych z nauczycieli. Byli to: w latach 1832-1855 
Piotr Kordek499; w latach 1835-1839 Ignacy Stępiński500; w latach 1839-1842 
Maciej Myśliwski; w latach 1839-1843 Roch Graubiński; w latach 1843-1847 
Maciej Piotrowski; w latach1847-1856 Franciszek Adamczewski, a w latach 
1856-1865 Julian Ereth501.

Jeden z trzech planów domu szkolnego zachowany w aktach dotyczących szkoły elementar-
nej wiślickiej, proponowany w 1818 r. przez komisję rządową do  wybudowania w Wiślicy. 

APK, 21/29,sygn. 1391 Acta Specialia Szkoły wiślickiej k.251.

Opieka zdrowotna na terenie miasta, dawniejszymi czasy w jakimś stop-
niu oparta była o szpital. Instytucja ta w średniowieczu i w okresie nowożyt-
nym nie zajmowała się leczeniem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, lecz 
miała zapewnić dach nad głową oraz minimum bezpieczeństwa socjalnego 
dla sierot i podrzutków, ubogich, kalek, osób starszych i pozbawionych opar-
cia w  rodzinie. Pozostawała pod zarządem miasta, stąd też miejscowe wła-
dze miały prawo dysponować funduszami i gruntami do niego należącymi. 
W końcu XVIII w. w zasadzie były dwa szpitale na terenie miasta – Św. Ducha 
przed Bramą Krakowską oraz przy kościele na Przedmieściu. Po upadku ma-
terialnym w Gorysławicach tamtejszy przytułek zamknięto, a fundusze przy-
łączono do szpitala Św. Ducha. Ten również znajdował się w fatalnym stanie 
i ok. 1820 r. został rozebrany, ale pozostał po nim niewielki fundusz oparty 
o drobne zapisy oraz ogród na terenie miasta502. W drugiej połowie XIX w. 
ogród ten miał 2 morgi 120 prętów powierzchni, zapewne znajdował się przy 
499 Z. Małecki, Nauczyciele rządowych szkół elementarnych na południu i w południowo-wschodniej części Kró-
lestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym 1832–1862, Kielce 1990, s.237.
500 Pochodził z  guberni kaliskiej, stanu mieszczańskiego, żonaty, ukończył Szkołę Obwodową w  Pińczo-
wie, w  roku szkolnym 1839/40 miał 34 lata, w  szkole uczy 5 lat, roczne uposażenie pobierał 634 złp. – 
10.XII.1835–1839, K. Poznański, Walka caratu ze szkołą w Królestwie Polskim w latach 1831–1870, Materiały 
źródłowe, Warszawa 1993, s.359; Z. Małecki, Nauczyciele rządowych szkół elementarnych na południu..., s. 237.
501 Z. Małecki, Nauczyciele rządowych szkół elementarnych na południu..., s. 237.
502 AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Akta t.s. funduszów kościoła parafialnego 
i szpitala w mieście Wiślicy, w diecezji kieleckiej (1827-1851), sygn. 467; (1851–1876), sygn. 468.
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ówczesnej ulicy Szpitalnej (obecnie południowy odcinek ulicy Okopowej), 
w rejonie dzisiejszego gimnazjum503.

W  dobie Księstwa Warszawskiego powstały w  miastach małopolskich 
pierwsze instytucje związane z medycyną. Dopiero jednak w okresie powsta-
nia listopadowego powstały szpitale wojskowe i cywilne, a także ośrodki bal-
neologiczne. W najbliższej okolicy już powstały szpitale wojskowe w Jędrze-
jowie, we Włoszczowie i w Busku-Zdroju. W tym ostatnim ośrodku powstało 
już w latach 1808-1830 pierwsze na naszym terenie uzdrowisko leczące nie-
które schorzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Utrzymywany był w czasie sezo-
nu lekarz zdrojowy i działała apteka w bliskim sąsiedztwie Wiślicy504. 

Nie najlepszy stan sanitarny miasta w połowie XIX w., sprowadzał na miesz-
kańców choroby. Około 1855 r. w Wiślicy odnotowano ognisko cholery, choro-
by bezpośrednio związanej z zanieczyszczeniem gleby i wody. W celu przeciw-
działaniu epidemii konieczne było utworzenia cmentarza cholerycznego z dala 
od siedzib ludzkich i wody. Ostatecznie powstał on na końcu wsi Gorysławice, na 
rozstaju dróg, dziś w formie kopca z kapliczką domkową na szczycie505. 

Mentalność i bariery cywilizacyjne sprawiały, że część społeczeństwa 
świadomie rezygnowała z profesjonalnej opieki medycznej i jej nie oczekiwa-
ło. Status społeczny nie był tu żadnym wyznacznikiem, bywało że nawet za-
możni i średnio wykształceni mieszkańcy uważali niekiedy kadrę lekarską za 
niebezpieczeństwo. Mniej zamożni mieli większe zaufanie i dostęp do felcze-
rów, zielarzy i tzw. babek. Mieszkańcy wsi i małych miasteczek mieli bardziej 
„po drodze” do znachora znajdującego się nieopodal, niż do lekarza odległe-
go czasem kilka lub kilkanaście kilometrów506.

Pierwsze informacje o  opiece lekarskiej na terenie miasta posiadamy 
w połowie XIX w. W latach 1855–1864 akuszerką miasta Wiślicy była Apolo-
nia Chrapczyńska507. W chorobie chrześcijańscy mieszkańcy korzystali na co 
dzień z usług żydowskich medyków, o czym dowiadujemy się ze sprawy jaką 
prowadził urząd gubernialny w Kielcach w 1876 r., a dotyczyła nie udzielania 
pomocy chorej Jarosińskiej przez lekarza Mendelsona z Wiślicy508.

Stan zabudowy miasta ulegał bardzo powolnym zmianom. W roku 1850 
było w mieście 150 domów, zamieszkałych przez ok. 1925 (dane z 1857 r.), 
z  czego wynika, że na jeden dom przypadało kilkunastu mieszkańców. Pa-
miętać przy tym należy, iż domy te były parterowe, drewniane, tylko niektóre 
503 AP w Kielcach, Pismo z 1879 r. o dzierżawę ogrodu szpitalnego, którą to dzierżawę na 10 lat od 1 stycz-
nia 1879 do 1889 miał Wieczorek i ustąpił prawo dzierżawy Feliksowi Ptaszyńskiemu za 14 rubli.
504 D. Kalina, Busko-Zdrój. Dzieje miasta w XIX – XX wieku, Busko-Zdrój 2017; tenże, Szpital Wojskowy 
w Busku-Zdroju, w druku.
505 APK w Kielcach RGR NPS sygn. 68.
506 S. Koba, Z historii lecznictwa kieleckiego XIX wieku, Kielce 1973.
507 AP w Kielcach, Urząd Lekarski Guberni Radomskiej, sygn. 35.
508 AP w Kielcach, Rząd Gubernialny, sygn. 15077.
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miały podpiwniczenie, pokryte najczęściej słomą. Pod względem technicz-
nym były mizerne. W  domach oprócz pokoi, mieściły się warsztaty rze-
mieślnicze. Na przyległym do mieszkania podwórku znajdowały się budynki 
gospodarcze, których również używano do produkcji – np. piwa i gorzałki, 
trzymania zwierząt, tu znajdowały się szopy, wozownie (wielu mieszkańców 
utrzymywało się z wykonywania zawodu woźnicy), latryny i ogródki. Grunt 
jednak nie wchłaniał płynnych odpadów, a wypływając wylewał się na ulice. 
Parcele ogradzano płotami. Przy ulicach gospodarczych, zwanych „zatyłka-
mi” mieszkali rzemieślnicy i  czeladnicy. W  północnej części miasta wokół 
synagogi znajdowała się szkoła żydowska (cheder), dom rabina, dom rzeza-
ka, bogatszych Żydów, a na zachód – kirkut. Dworki szlacheckie natomiast 
usytuowano na obu przedmieściach, niekiedy były one własnością instytucji 
kościelnych lub mieszczan.

Domy przyrynkowe ustawione były szczytami do rynku. W większości 
wzniesiono je z drewna tartego, a murowanymi elementami były piwnice, po-
dmurówki, piece i kominy. Miały podcienia z drewna, wyróżniała się piętrowa 
Kamienica Różańcowa, która ich nie miała, zaś w pierzei południowej muro-
wana karczma z murowanymi podcieniami w formie kolumn. Dachy pokryto 
gontami zalecanymi przez władze miejskie ze względów przeciwpożarowych, 
lub słomą maczaną w glinie.

Przy ulicach bocznych i na przedmieściach znajdowały się wyłącznie cha-
łupy drewniane lub budowane z drewna, chrustu i gliny (lepianki).

Wnętrza domów miały dwojaki układ – jedno lub dwupasmowy, tzn. po-
mieszczania usytuowane były wyłącznie po jednej stronie sieni lub po obu. 
Właściciele domów o układzie jednopasmowym, w których przeważnie wy-
dzielano tylko izbę, komorę i sień przejazdową, zajmowali się głównie rolnic-
twem. Mieszczanie, którzy oprócz uprawy roli trudnili się także rzemiosłem, 
posiadali z reguły domy dwupasmowe o planie dwutraktowym. Najwięcej 
pomieszczeń pełniących różne funkcje jak np. izba przednia i tylna, alkierz, 
kuchenka, komory, kramnica, sień stajenna, w układzie dwupasmowym, 
znajdowało się w obejściach kupców i właścicieli zajazdu.

Podłogi w domach były wykonane przeważnie z tarcic „dobrej roboty” lub 
„proste”. Z drewna były drzwi prowadzące do sieni, zaopatrzone były w meta-
lowe klamki, wrzeciądze i hantaby. Okna na ogół oprawiano w ramy drewnia-
ne, tylko niekiedy używając do uszczelnienia ołowiu, niekiedy zaopatrzone 
w  okiennice zamykane z  zewnątrz. Urządzenia ogniowe umieszczone były 
w kuchence (trzon kuchenny i piec chlebowy), połączone z kominem wyle-
pionym z gliny. W obszernych domach kuchnie do gotowania znajdowały się 
w sieni. W izbach znajdowały się  piece kaflowe z kafli „zielonych” lub „z pro-
stych”, a towarzyszyły im kominki murowane z cegły lub kamienia. Ruchome 
wyposażenie wnętrz stanowiły ławy, zydle i stołki, stoły „prostej” bądź „sto-
larskiej roboty”, małe stoliki, skrzynie malowane (w których składano ubra-
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nia, bieliznę pościelową i  osobistą, czasem trzymano pieniądze), rozmaite 
szafy „stolarskiej roboty okowane” (służące do przechowywania produktów 
spożywczych i naczyń albo sprzętów związanych z obrzędowością „szafki na 
przykazanie żydowskie”). Łóżka nie występowały często w domach, częściej 
wykorzystywano do spania ławy, piece lub prycze. Ważny element wyposaże-
nia stanowiły „statki” czyli naczynia i sprzęty kuchenne cynowe, miedziane, 
mosiężne i żelazne oraz gliniane i drewniane509.

Fr. Kostrzewski, Odpust w Wiślicy. Ok. 1853 r. Akw. oł. pap.  
Oryg.: Warszawa. Muzeum Narodowe. Rys. Pol. sygn. 4397.

O budownictwie należącym do mieszczan wiślickich niestety nie napisa-
no wiele. Najstarszym przedstawieniem zabudowy przyrynkowej są: rysunek 
Kielesińskiego z 1832 r.510, pięć akwarel T. Chrząńskiego z 1844 r. (nieste-
ty prezentujące zabudowę zespołu kolegiaty)511, W. Gersona, obrazującego 
ogólny pejzaż miasta z grodziskiem z 1852 r.512. Najciekawiej prezentują 
domy w rynku dwa dzieła Franciszka Kostrzewskiego. Są one ważne dlatego, 
że prezentuje zabudowę przed wielkim pożarem miasta z 1856 r.

509 K. Wróbel-Lipowa, Domy w małych miastach w drugiej połowie XVIII w., „Kwartalnik  Historii Kultury 
Materialnej, 1972, nr 2, s. 41–56.
510  K.W. Kielesiński, Wiślica. Widok kolegiaty. 1832 r. Akwaforta, pap. [w:] „Album K.W. Kielisińskiego”. 
Poznań 1853, karta XIII; Egz.: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 147 I J. 8827.
511 Kazimierza Stronczyńskiego opisy….
512 W. Gerson, Wiślica. Widok zamku. 1852 r. Oł. gwasz, pap. Oryg. [w:] Warszawa. Muzeum Narodowe, 
sygn. Rys. Pol. Nr 1639,
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Fr. Kostrzewski, Wiślica. Zabudowa miejska z widokiem kolegiaty. Ok. 1853 r. Akw. oł. pap. 
Oryg.: Warszawa. Muzeum Narodowe. Rys. Pol. sygn. 4398. Publ. M. Rumin. Ikonografia 

zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r., Kielce 1975, s. 53, poz.179, il. s. 150.

Domy rynkowe reprezentują pewien wspólny dla Małopolski model ar-
chitektury. Wznoszone były przez miejscowych cieśli lub wędrowne „strze-
chy budowlane”. Wykorzystywali oni zastane warunki, miejscowy materiał, 
w tym dawne fundamenty i piwnice. Domy w Wiślicy stawiane były szczy-
tem do rynku, szeregowo, bez pozostawienia przestrzeni między nimi (jak 
np. w Muszynie), na murowanej podmurówce. W większości były stawiane 
jako parterowe, jednakże konstrukcja dachu pozwalała na wykorzystywanie 
poddasza jako mieszkania. Dachy wystawały poza ścianę szczytową, podparte 
drewnianymi słupami z zastrzałami, a przynajmniej w jednym domu na mu-
rowanych słupach–kolumnach. W niektórych domach w ścianie szczytowej 
znajdowało się przejście bramne, przekształcone na sień. Niekiedy drewniane 
ściany domów tynkowano i malowano na biało. 

  
Przykłady domów z podcieniami w rynku z Pińczowa i Łagowa.
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Domy w ulicach zbudowane były jako drewniane zagrody. Szczególnie 
gęsto zabudowana była wschodnia część miasta, gdzie mieszczanie dyspo-
nowali niewielkimi ogródkami, otoczonymi kamiennymi murkami. Blisko 
przepływała dawniej rzeka Nida, ale w połowie XIX w. wody w jej korycie 
okresowo brakowało. Była to woda nieświeża, a którą pobierano do produk-
cji piwa i gorzałki, pojono nią zwierzęta. Zabudowa tej części miasta była 
całkowicie drewniana, o złej kondycji technicznej i sanitarnej. W roku 1857 
w  mieście zamieszkiwało 1370 Żydów, co stanowiło 69% ogółu społecz-
ności miejskiej, trudniących się handlem, transportem, a  także produkcją 
piwa i wódki oraz ich wyszynkiem513. 

 
Domy mieszczańskie „w ulicach” w Łagowie i w Daleszycach.

W przeludnionej zabudowie, traktowanej również jako miejsce produk-
cji łatwopalnej (do dzisiaj teren we wschodniej części miasta nazywany jest 
Browary), często dochodziło do mniejszych i  większych pożarów. Pożar 
z 15.08.1856 r. był katastrofalny. Objął właśnie wschodnią oraz lokalnie inne 
części miasta, doszczętnie spaliły się 36 domy i 63 zabudowania, synagoga, 
(może więc pierwsza synagoga mieściła się we wschodniej części miasta), 
iskry z pożarów dotarły na dach dzwonnicy, która również stanęła w ogniu, 
a w płomieniach stopiły się dzwony. Zawalona gruzem została studnia w ryn-
ku514. Większe były straty społeczne – poszkodowani ludzie nie mieli nie tyl-
ko własnego mieszkania, dochodu, ale zamieszkali w innych przeludnionych 
domach. W celu materialnego wsparcia pogorzelców miasta Wiślicy, ogłoszo-
no w całym kraju zbiórkę pieniędzy515. 

Wiele w tej mierze zrobił burmistrz Wiślicy Michał Beczkowski (1847–

1867)516. Już w rok potem w mieście przybyło kilka domów murowanych 
(poprzednio było ich 7, a aktualnie 11). Wszystkich domów w mieście było 
117 i 1993 mieszkańców (w tym Żydów 1370)517. 
513 Encyklopedia judaica…, s. 16, 570. 
514 AP w Kielcach, RGR sygn. 2924, s. 86–199.
515 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (1859-1860), Wsparcie pogorzelców miasta Wiślicy 
w guberni radomskiej, sygn. 7744a.
516 AP Kielce, Rząd Gubernialny Radomski, Akta osobiste Michała Beczkowskiego burmistrza miasta Wi-
ślicy 1847–1867, sygn. 1093.
517 A. Penkala, Żydowskie ślady… s. 100.
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Domy mieszczańskie w południowej części Wiślicy (ul. Jana Długosza), oraz w rejonie rynku 
na ilustracji Napoleona Ordy z 1883 r., Wiślica. Widok kolegiaty (Wiślica nad rzeką Nidą..., 

[w:] Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom. Zrysowany z natury przez Napo-
leona Ordę (...) Litografia Maxymiliana Fajansa. Wykonanie na kamieniu przez Alojzego Misy-

rowicza”, Warszawa 1873-1883, Seria VII, pl. 213. Egz. [w Muzeum Narodowym w Kielcach, 
sygn. MŚ/M/1769/13. Publ.: W. Ozdoba-Kosierkiewicz, Ikonografia zabytków Kielecczyzny 

w grafice ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 1976, il. 21.

Wyglądano ożywienia gospodarczego miasta, ograniczono się jednak do 
zwiększenia ilości jarmarków o jeden, słynnych wśród okolicznych kupców 
zwierząt i  zboża, tak że odbywało się ich od 1860 r. siedem. Miasto utrzy-
mywało szkołę, przytułek, poza tym wydawało zezwolenia, prowadziło kore-
spondencję z władzami gubernialnymi w Kielcach, zbierało wszelkie opłaty 
i podatki należne od miast rządowych, zarówno od chrześcijan, Żydów, osób 
prywatnych jak i kościelnych. Dochód miasta w 1863 r. wynosił 3.730 rs518.

Z miejscowego rzemiosła wymienić należy „rzeźnie”, czyli raczej przy-
domowe miejsca uboju, i związane z nimi garbarnie, mydlarnie, szewców, 
cholewkarzy czy rymarzy. Ponadto obecni byli piekarze, producenci piwa i 
gorzałki. Interesów wiślickiego rzemiosła pilnowała starszyzna Cechu Rze-
mieślniczego w Wiślicy. Pod względem narodowościowym zdecydowanie 
dominował żywioł żydowski. Przybywało ich każdego roku, a tym samym 
domów w mieście. W 1863 r. było już 147 domów i 2218 mieszkańców519. 

Mimo ciągłych zaleceń gubernialnego dozoru miast i odbudowie po po-
żarze, miasto niewiele zmieniło się przez następne dziesięć lat. W roku 1864 
roku Naczelnika Powiatu stopnickiego w  protokole pisał, że stan sanitarny 
miasta, estetyczny oraz przeciwpożarowy był karygodny. Wodę pobiera się 
z jeziora Płyt, studnia w rynku w dalszym ciągu pozostaje zagruzowana, wody 
bywa bardzo mało, a do tego jest zasiarczona i cuchnie. Odnotował brak kloak 
518 AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, [Akta] miasta Wiślicy, vol. VIII (1857–1868), sygn. 3061.
519 Marcinkowski, Miasta Kielecczyzny…, s. 69. 
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przydomowych, mierzwa zwierząt w stertach zalega na podwórkach z czego 
wszystkiego czyni się smród i zagrożenie epidemią. Ulice są brudne, podob-
nie domy stojące w ulicach jak i w rynku. W urzędzie miasta nie odnotowano 
planu niwelacji i  brukowania ulic. Tu i  ówdzie zalegają rudery starych bu-
dynków, zaś na płycie głównego placu miasta stoją dwie zawadzające drew-
niane budki. Mieszczanie z braku stodół w mieście i za miastem, słomę i sia-
no trzymają na poddaszach domów. Kościół parafialny również jest bardzo 
zaniedbany, ściana prezbiterium od północy grozi zawaleniem, jako że mur 
zakrystii ściągnięty został ankrą żelazną, która powoduje odchylanie ściany 
kościoła. Wnętrze kościoła jest zaniedbane i zakurzone, z wybitymi szybami.
Odnotowano dziurawy dach na domu wikariuszy oraz zły stan jego murów. 
W katastrofalnym stanie był kościół w Gorysławicach520.

W międzyczasie nastąpiły istotne zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne 
i administracyjne kraju. Najłaskawszy Cesarz nasz i Król, 19 lutego (2 marca) 1861 
roku nadał wolność wszystkim włościanom prywatnym w  Cesarstwie, zapewnił im 
grunta, wyjął ich z pod władzy panów i dozwolił włościanom obierać z pomiędzy sie-
bie przełożonych521. Jak pisze Dariusz Piotrowicz, uwłaszczenie włościan i zniesienie 
pańszczyzny zupełnie zmieniło ustrój gminny, która po raz pierwszy miała charak-
ter samorządowy i została oddzielona od władzy właścicieli i dziedziców ziemskich. 
Z  drugiej strony w  znaczny sposób zniechęciło włościan do wspierania powstania 
styczniowego. Z pewnością poparcie społeczne w ruchu narodowowyzwoleńczym nie 
było przyczyną degradacji miast, jak to często podają lokalne źródła522. 

Wiślica, podobnie jak wiele innych miast, utraciła prawa miejskie i została 
przemianowana na osadę na mocy carskiego ukazu z 1 czerwca 1869 r. Na 
mocy tego ukazu kryterium przemianowania miasta w osadę było spełnienie 
dwóch z  trzech warunków: 1. liczby ludności poniżej 3  000 mieszkańców; 
2. mieszczanie-rolnicy stanowią co najmniej 50% ogólnej liczby właścicieli 
nieruchomości; 3. roczne dochody miejskie nie przekraczają 1500 rubli. Z 34 
zdegradowanych po reformie miast, w  sześciu ( Jędrzejów, Nowy Korczyn, 
Proszowice, Sławków, Słomniki i Szczekociny) utworzono gminę obejmują-
cą wyłącznie osadę. W pozostałych 28 przypadkach gminy obejmowały za-
równo miasteczka, jak i okoliczne wsie. W tej grupie siedziby sześciu gmin 
znajdowały się poza granicami miasteczek: Brzesko Nowe (gmina Grusz-
ków), Skała (gm. Minoga), Skalbmierz (gm. Topola), Koszyce (gm. Filipo-
wice), Pierzchnica (gm. Drugnia) oraz Wiślica – gmina Chotel Czerwony523.  

520 APK w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2918.
521 F. Ceynowa, Dwie rozprawy o poddanych Królestwa Polskiego, Gdańsk 1867, s.10.
522  D. Piotrowicz, Zarys historiografii urbanistycznej Buska-Zdroju, [w:] Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny w Busku Zdroju, pod red. D. Kaliny, Busko-Zdrój 2014, s. 186. 
523 S. Wiech, Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870–1914. Zabudowa – rozwój – społeczeństwo, Kielce 
1995, s.94
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W Imieniu Najjaśniejszego

A L E X A N D R A    II-go,
CESARZA i SAMOWŁADCY WSZECH ROSSJI, KRÓLA POLSKIEGO,

WIELKIEGO KSIĘCIA FINLANDZKIEGO
etc.,       etc,       etc,

Komitet Urządzający w Królestwie Polskiém
Na zasadzie NAJWYŻSZEGO ukazu z dnia 1 czerwca 1869 r., o przemianowaniu osiadłości 

niemających charakteru miejskiego, w gubernjach Królestwa Polskiego, na osady, komitet urządzający 
na przedstawienie członka zawiadującego czynnościami komitetu urządzającego, postanowił i stanowi:

I. Istniejące w gubernji Kieleckiej miasta: (…) Wiślica, Stopnica, Oleśnica, Pacanów, Nowy-
-Korczyn, Pierzchnica, Busk, Szydłów, i Kurozwęki, w powiecie Stopnickim; (…) zamienić na osa-
dy, z zastosowaniem następujących środków co do urządzenia w nich zarządu gminnego na zasa-

dach, wskazanych w NAJWYŻSZYM ukazie z dnia 19 lutego (2 marca) 1864 roku524.

U K A Z
DO RZĄDZĄCEGO SENATU

Przez ukazy NASZE z dnia 19 lutego 1864 r., nadawszy trwałą podstawę urządzeniu bytu 
ekonomicznego i zarządu gromadzkiego obywateli wiejskich w guberniach Królestwa Polskiego, 
zwróciliśmy następnie uwagę na potrzeby licznej w tym kraju klassy mieszczan, i przystąpiliśmy 
do usunięcia przeszkód, krępujących rozwój pomyślności tej klassy. (…) W dalszem rozwinięciu 
tych postanowień, dostrzegliśmy, że w liczbie 452 miast królestwa, znajduje się wiele takich, któ-
re chociaż nazywają się miastami, jednakże z powodu nieznacznej liczby mieszkańców, małego 
rozwoju przemysłu i  niedostateczności dochodów, w  rzeczywistości nie mają znaczenia miast, 
i niegdyś zaliczone były do nich dla tego tylko, że według ówczesnych praw miejscowych, tylko 
w miastach dozwolone było prowadzenie handlu i rzemiosł. Obecnie z rozciągnięciem na guberni-
je królestwa ogólnej w Rossji ustawy, według której prowadzenie handlu i rzemiosła dozwolonem 

jest wszędzie, przyczyna ta przemienienia wsi na miasta, została usunięta. (…)525.

Pozbawienie praw miejskich, odbiło się ujemnie na rozwoju miasta, lecz go 
nie zahamowało. Korzystne okazały się dla mieszkańców przemiany gospodar-
czo-społeczne i polityczno-administracyjne. Po upadku powstania styczniowe-
go w 1864 r. nastąpiła likwidacja autonomii i włączenie ziem Królestwa Pol-
skiego do Cesarstwa Rosyjskiego. Na ten temat pisze dalej Dariusz Piotrowicz: 
Wraz z likwidacją odrębności administracyjnej kraju, zniesiono ostatnie feudalne 
elementy ustrojowe. Zdegradowane miasta zostały ekonomicznie zabezpieczone 
przez wprowadzenie obowiązującej w cesarstwie ustawy, zezwalającej na swobodne 
prowadzenie rzemiosła i handlu oraz możliwość odbywania się targów i jarmarków 
we wszelkiego typu skupiskach ludzkich. Miało to swoje odbicie w kształtowaniu 
miast. Rynki z funkcją handlową zaczęto przekształcać w place publiczne o charak-
terze reprezentacyjnym, co skutkowało zmianą jego zagospodarowania i przestrze-
ni. Rynek wolny od targów domaga się teraz odpowiedniego urządzenia. W rynku 
dużym najwłaściwiej założyć skwery, ścieżki, trawniki, posadzić drzewa i krzewy, 

524 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1869, s. 425.
525 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1869, s. 245. 
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pozostawiając wokół szerokie drogi dla ruchu, a pośrodku wolne miejsce na obcho-
dy religijne i narodowe, a w razie nieodzownej konieczności na codzienne targi. (...) 
Tam też rynek o większych rozmiarach ma skwery, wolne miejsce pośrodku koło po-
mnika, postój dorożkarski, wychodek publiczny, wodotrysk: oto mniej więcej wszyst-
ko, co rynek małomiejski zawierać powinien526.

W  przypadku Wiślicy, miejsce targowe i  jarmarkowe przesunięte zostało 
z płyty starego rynku na plac znajdujący się na wschód, w rejon Placu Solnego. 
Siedziba gminy została umiejscowiona we wsi Chotel Czerwony. Swoją działal-
ność kontynuowały szkoła elementarna, szpital dla ubogich, kościół parafialny. 
W nowej rzeczywistości podjęto trud urządzenia mieszkańców osady Wiślica, 
spisując z natury grunty i inwentaryzując zabudowę w 1865 r.527

Ustabilizowała się liczba domów, z tendencją wzrostową, natomiast ilość 
mieszkańców, szczególnie żydowskiego pochodzenia stale wzrastała. Oto jak 
sytuacja przedstawiała się w okresie po powstaniu styczniowym. W mieście 
było w poszczególnych latach: 
• 1863 – domów: 147, mieszkańców 2218;
• 1866 – domów: 142, (w tym murowanych 23), mieszkańców 2333 (Żydów 1083);
• 1867 – domów: 142, mieszkańców 2340;
• 1868 – domów: (?), mieszkańców 2347 (Żydów 1659);
• 1869 – domów: (?), mieszkańców 2333;
• 1873 – domów: 146, mieszkańców?
• 1885 – domów: (?), mieszkańców 2869 (Żydów 2090);
• 1893 – domów: 139 (murowanych 70), mieszkańców 3279, (Żydów 2414);
• 1894 – domów: (?), mieszkańców 3504528.

W latach 60. XIX w. Wiślica była niewielką osadą, z centrum decyzyjnym 
leżącym na północny wschód od wsi Chotel Czerwony. Gdy po stłumieniu 
powstania styczniowego dla zasłużonych oficerów rosyjskich wydzielono tzw. 
majątki donacyjne, jeden z nich, generał lejtnant Włodzimierz Sawicz Seme-
ka (1816–1897), naczelnik rejonu warszawskiego, a następnie guberni płoc-
kiej, otrzymał dobra obejmujące wsie: Chotel Czerwony, Gorysławice oraz 
inne, które wydzierżawiał osobom postronnym529. Folwark Kuchary leżący 
we wsi o tej samej nazwie, zwany Scholasteria podlegał dobrom donacyjnym 
Winiary530. Jako kolator części funduszu szpitalnego przy dawnym koście-

526 A. Kühnel, Zasady budowy miast małych i miasteczek, Lwów 1918, s. 38–40.
527 AP w  Kielcach, Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich, [Wiślica osada, gm. Chotel – 
urządzenie mieszkańców osady], sygn. 3021.
528 S. Marcinkowski, Miasta kielecczyzny…, s. 69. 
529 Jest on autorem niedawno wydanej książki, W. S. Semeka, Działania wojenne w guberni płockiej w 1863 
roku, Warszawa 2013. Prezentuje ona działania militarne na Mazowszu w czasie powstania styczniowego.  
J. Kukulski, Donacje paszkiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987, s. 167. D. Kalina, Miejscowo-
ści gminy Pierzchnicy – zarys dziejów, [w:] Pierzchnica – nasza mała Ojczyzna. Miejscowości gminy Pierzch-
nia. Zarys dziejów, pod red. Kaliny, Pierzchnica–Kielce 2014, s. 92.
530 AP Kielcach, Asesor Ekonomiczny Okręgu Stopnickiego, [Akta tyczące się] Dóbr donacyjnych Wiślica 
Winiary (1832-1862), sygn. 28.
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le w  Gorysławicach, a  połączonego z  funduszem szpitala Świętego Ducha, 
utworzył w 1865 r. Fundusz ubogich panien w Wiślicy531.

Inna ważna zmiana dotyczyła reformy sądownictwa, która od 1864 r. 
wprowadziła sądy gminne, którym podlegały drobne sprawy cywilne i karne. 
Kolejna reforma przeprowadzona w 1876 r., dotyczyła całego ustroju sądo-
wego Królestwa Polskiego. Wprowadziła dwie kategorie sądów związanych 
wspólną instancją kasacyjną: do I Kategorii należały: sądy gminne, sądy po-
koju i zjazdy sędziów pokoju, a do II Kategorii należały: sądy okręgowe i izba 
sądowa. Ustawa przyznała jednakowe kompetencje zarówno sądom gmin-
nym jak i sądom pokoju.

Sądy gminne, sądy pokoju i zjazdy sędziów pokoju zastąpiły sądy gminne 
(powołane poprzednią ustawą w 1864 r.), sądy burmistrzów i prezydentów 
miast oraz sądy policji prostej i sądy policji poprawczej. Sądy gminne utwo-
rzono dla gmin wiejskich i osad, tj. dla gmin, które otrzymały samorząd. Sąd 
taki miał przypadać na 1–4 gmin, a składał się z sędziego gminnego i dwóch 
ławników wybieranych na dwa lata. Wybór sędziego i ławników należał do 
zebrania gminnego. Prawo wybieralności sędziów na terenie gminy miały 
osoby, które ukończyły 25 lat życia, posiadały grunt co najmniej 6 morgowy 
ukończyły „zakład naukowy” (wystarczała już szkoła elementarna) oraz ci, 
którzy pełnili przez 3 lata urząd wójta lub ławnika. Od ławników żądano tylko 
umiejętności czytania i pisania oraz posiadania przynajmniej 3 morgów grun-
tu. Listę kandydatów na ławników sądu gminnego zatwierdzał gubernator, 
a kandydata na sędziego – minister sprawiedliwości. Ponad sądami gminny-
mi i sądami pokoju stały zjazdy sędziów pokoju (po dwa na jedną gubernię). 
Zjazd składał się z prezesa zjazdu oraz jednego sędziego gminnego i jednego 
sędziego pokoju. Był on sądem kolegialnym, sądził tylko w kadencjach, sądził 
w II instancji sprawy sądzone w I instancji przez sądy gminne i sądy pokoju, 
o ile ustawa dopuszczała apelację. Zasiadali w nim sędziowie gminni i sędzio-
wie pokoju z okręgu zjazdu532. Nie znamy jak dotąd pomieszczenia, w którym 
odbywały się sesje Sądu Gminnego w drugiej połowie XIX w. Wydaje się, że 
z jego lokalizacją były problemy, jako że przeniesiono go do Złotej. Dopiero 
w początkach XX w. udało się znaleźć odpowiednie lokum533.

531 AP Kielcach, Rada Główna Opiekuńcza Szpitali, A. t. s. administracji funduszów ubogich panien w Wiślicy, 
vol. I (1865), sygn. 226.
532 AP Kielcach, Gminnyj Sud w Wiślicy (1876–1914). 
533 AP w Kielcach, Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich, [Gorysławice, Wiślica, gm. Cho-
tel, miasteczko - przemieszczenie izby Gminnego Sądu 2 rewiru] (1906), sygn. 2692; AP w  Kielcach, Sąd 
Okręgowy w  Kielcach (1914), Akta osobowe gońców Sądu Pokoju w  Wiślicy Dunina Jana Franciszka 
(1918–1921), sygn. 7503. 



211

Karta kêleckoj gubernìj. 1887, za: https://fbc.pionier.net.pl/details/nnlSbVc

Obraz miasta podsumował w końcu XIX w. Michał Rawita-Witanowski. 
Miasto ma rynek, targowisko oraz inne niewielkie place; ważniejszych ulic 
jest pięć: Długa, Krakowska, Solna, Targowica, Zatylna oraz kilka bez nazwy. 
Wszystkich domów było 139, z czego 70 murowanych, ale w większości są 
„nędzne”. W osadzie znajduje się murowana siedziba gminy, urząd pocztowy 
(od 1889), apteka (od 1879), szpital (wzniesiony w 1889), kościół parafial-
ny, synagoga, szkoła elementarna na 190 uczniów, 6 szkół żydowskich na 200 
uczniów, poza tym funkcjonowało 11 szynków i 7 piekarń, pracował 1 lekarz. 
Funkcjonują cechy szewski, kuśnierski, murarski i kowalski. Mieszka tu 3279 
mieszkańców, z czego 2414 Żydów, 14 prawosławnych534. 

Nie wolno zapomnieć, że ważną rolę gospodarczą spełniał tutejszy targ 
i jarmark, a braki wszelkie uzupełniały niewielkie ogrody położone na terenie 
„wyspy miejskiej”. Przetwory mączne były sprowadzane z  młynów prywat-
nych w okolicy. Mięso pozyskiwano w jatkach na rynku, ale także w rytual-
nej rzeźni i z własnego uboju. Częściej kupowano wołowinę, a także mięso 
owiec, kóz, kur a przede wszystkim gęsi. Wieprzowina z powodów rytualnych 
była atrakcyjna dla coraz to mniejszej liczby mieszkańców wyznających reli-
gię chrześcijańską. Ważnym wydarzeniem, rozłożonym na wiele lat, był re-
mont budynków należących do zespołu kolegiaty wiślickiej. W jego wyniku 
dzwonnica otrzymała nowy spiczasty dach z iglicami, zegarem, dzwonami, 
oraz rozebrano mury dawnej zakrystii, wznosząc obecnie istniejącą.

534 M. Rawita-Witanowski, hasło: Wiślica, SGKP t. 13, s. 573-576. 
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Początek XX w.

Wiślica w nowe tysiąclecie weszła jako osada obejmująca domostwa znaj-
dujące się na „wyspie miejskiej”. Przez miasto przechodziła główna ulica pro-
wadząca z Nowego Korczyna przez Koniecmosty po grobli ziemnej i moście 
drewnianym (zbudowanych w  tej postaci ok. 1790–1899). Po stronie pół-
nocnej osady droga przez niewielką groble i  most na starym korycie Nidy 
(Strugi Miejskiej) prowadziła przez wieś Gorysławice, a na jej końcu rozdwa-
jała się na trakt do Buska-Zdroju i trakt do powiatowej Stopnicy. Główna tra-
sa komunikacyjna „krajowa” poprowadzona wzdłuż koryta Wisły omijała ją 
o kilkanaście kilometrów na południe przez Nowy Korczyn. 

W życiu codziennym mieszkańców nie zaszły większe zamiany. Podstawy 
bytu zapewniały skromne dla wielu możliwości – część mężczyzn pracowa-
ła jako woźnicy, część (szczególniej chrześcijanie) zajmowała się rolnictwem 
lub najmowała się do prac rolnych w podmiejskich folwarkach, część wypasa-
ła zwierzęta hodowlane na podmiejskich łąkach. Rzemieślników reprezento-
wali szewcy, stolarze, mistrzowie „kunsztu safianowego”. Największymi zakła-
dami były kotlarnia, mydlarnia i garbarnia. Ludności żydowskiej największy 
dochód dawał obrót zwierzętami na jarmarkach sześć razy do roku (1902) 
i handel na cotygodniowych targach, gdzie zbywano galanterię, tytoń, teksty-
lia, etc. coraz częściej prowadzony już w sklepach. Ważny był skład drewna 
budowlanego i  opałowego. Najwięcej dochodu tradycyjnie dawała propi-
nacja, czyli handel wyrobami alkoholowymi. Wszystkie te przedsięwzięcia 
prowadzone były jednak w niewielkiej skali. W mieście brakowało dostępu 
do świeżej wody, drewna opałowego i  budowlanego, wyrobów hutniczych 
i wszelkich towarów luksusowych.

W 1905 r. miasteczko zostało opisane przez artystę Mariana Trzebińskie-
go535: Dziś jest to jedno z najnędzniejszych miast w kraju. Zamek, palony i ra-
bowany wielokrotnie znikł z powierzchni ziemi, a  fundamenty przed kilku laty 
rozebrano i rozprzedano na fury. Miejskich murów i bram ani śladu. Otaczające 
miasto błota i kałuże zieją zatruwającą powietrze zgnilizną, a ludność przeważ-
nie żydowska, wyparłszy chrześcijan na przedmieścia, gnieździ się w błotnistym, 
prawie niewybrukowanym rynku. Miasto to, jak zresztą wszystkie prawie nasze 
miasteczka, regularnie co kilka lat pali się doszczętnie, a nowe domy stawiane są 
naprędce w oczekiwaniu świeżej katastrofy. Pośród tych nędznych, bezstylowych 
lepianek, tego błota i brudu, tych gromad obszarpanych Żydów, kręcących się za 
groszowym zarobkiem, jak pomnik przeszłości, pomnik kultury i bogactwa naro-
dowego unosi się kościół z domem Długosza536.

535 Tworzył rysunkiem i akwarelą widoki miast, które posłużyły do wydania pocztówek. Jego akwarele były 
entuzjastycznie przyjmowane przez publikę i chętnie reprodukowane przez prasę.
536 M. Trzebiński, Wiślica, „Tygodnik Ilustrowany”,1905, nr 52, s. 313.
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Pomimo biedy wzrastała liczba ludności: w  1902 r. było domów 146 
i mieszkańców 3500, w 1907 r. mieszkańców było aż 4500, a w 1909 r. miesz-
kańców 4073, w tym Żydów 2470. W przededniu wybuchu wojny światowej 
Żydzi mieli, oprócz bóżnicy trzy domy modlitw w  domach należących do 
Mordki Kaca, Mendla Dawida, Lidy i Izraela Horowiczów537.

Jednym z ważniejszych dochodów gminy żydowskiej, tak licznie reprezen-
towanej na terenie osady, były opłaty z tytułu rytualnego zabijania zwierząt. 
Specyfika tego procederu powodowała konieczność istnienia rzeźni. Władze 
zwierzchnie odpowiedzialne były za wydawanie odpowiednich zezwoleń 
związanych przede wszystkim z jej lokalizacją. W roku 1903 wydano zgodę 
na jej budowę w rejonie ulicy Wałowej, niedaleko Nidy i placu targowego538. 

Również bogactwa naturalne eksploatowane były przez Żydów. W osa-
dzie znajdował się skład drewna. W 1910 r. wodami Nidy spławiano transpor-
ty wiślickiej fabryki gipsu w kierunku Wisły539, firma ta zwana potem „Alaba-
ster” funkcjonowała do czasu drugiej wojny światowej540. 

Plan południowej części Wiślicy z 1900 r. z zaznaczeniem projektowanej rytualnej rzeźni 
żydowskiej. Zaznaczono ulice (od lewej): Szpitalna (ob. południowy odcinek ul. Okopowej), 

Kościelna (ob. Jana Długosza), Solna (ob. bez nazwy). APK, 21/31, sygn. 9022, k.2
537 Sztetl, por. Wpis o Wiślicy na stronie www.sztetl.org.pl
538 AP w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, Ob udovletvorenii Pinčovskago uězdnago inžener-archiktera 
Romanovskago voznagraždenem za sostavlenii techničeskich projektov na vozvedenie novych skotoboen v gorodě 
Dzjalošice [i innych Wiślica i Skalbmierz], 1903, sygn. 7625
539  J. Kwiatkowski, Rzeka Nida i jej dorzecza, „Ziemia” 1910 nr 20 s. 313.
540 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Wydział Przemysłowy, Aersz Wajeberg [dawniej ed. Or-
lean] Wiślicka Fabryka Gipsu w Wiślicy pow. pińczowskim [przekazane przez Urząd Górniczy Radomiu] 
(1926-1932), sygn.12727.
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Innym, niezwykle ważnym aspektem działalności gospodarczej był kre-
dyt udzielany przez przedstawicieli żydowskiej części społeczności. W Wiśli-
cy przez cały okres międzywojenny rodziły się nowe inicjatywy wzajemnego 
kredytowania. Powstawały nowe kasy będące spółdzielniami pożyczkowymi 
obracającymi wkładami swoich członków541. Już od czasu jakiegoś funkcjo-
nowała na terenie Wiślicy kasa zapomogowo-pożyczkowa. Udzielała ona 
pożyczek członkom stowarzyszenia, a zysk przeznaczano na różne cele spo-
łeczne. I tak na przykład w 1913 r. podjęto z funduszu zysków 1478 rubli 33 
kopiejki na urządzenie tamy na rzece Nidzie koło osady Wiślica oraz na wy-
brukowanie placu rynkowego w tejże osadzie542.

Porządku publicznego, do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, 
strzegła policja rosyjska. W 1903 r. doszło na terenie miasta do społecznych 
rozruchów, podczas których chrześcijańscy mieszkańcy Marcin i Agata Wró-
bel, Józef Nowak i Walenty Przęda, pobili interweniujących stróżów prawa, za 
co trafili przed sąd karny543. 

Powodów do niesnasek było wiele. Władze gminy na wniosek mieszkańców 
próbowały uniezależnić się od dominującego żywiołu żydowskiego. W roku 1907 
uchwalono zakaz wypasu owiec na wspólnych pastwiskach Abramowi Baumowi 
i Kalmie Jośkowiczowi, o co stanęła sprawa u władz gebernianych544. 

Innym sposobem rywalizacji ekonomicznej było zrzeszanie się w różnego 
typu spółdzielnie i stowarzyszenia. W latach 1908-1909 pod przywództwem 
ks. proboszcza Knopka, a także obywateli Gaszyńskiego, Gruszczyńskiego, Lu-
biszowskiego i innych osób założono chrześcijański Związek Spożywców545. 

Obywatelski charakter miało miejscowe stowarzyszenie „rycerzy św. Floria-
na”. Jego początki miały miejsce ok. 1890 r., ale oficjalne pozwolenie na działal-
ność wiśliccy strażacy otrzymali w 1914 r.546.

Wybuch pierwszej wojny światowej dla całej Europy był niezwykle ważną 
cezurą dziejów – zarówno całych państw, narodów jaki miast i wsi. Początko-

541 M. Grzegorzewski, Reforma kas gminnych pożyczkowo-oszczędnościowych w Królestwie Polskiem, Kielce 
1907, s. 162.
542 AP w Kielcach 1913, Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich,  Kasy Zapomogowo-
-Oszczędnościowe, sygn. 3357.
543 AGAD, Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego, Po obwinieniju Martina i Agaty Wróbel, Josifa 
Nowaka i Walentija Prżendy w naniesienii pobojew strażnikow pri biezporiadkach w pos[adie] Wislica, kieleckoj 
gub[ernii], (1903-1904), sygn. 2111.
544 AP w Kielcach, Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich, Zażalenie mieszkań-
ców osady Wiślica Abrama Bauma i  Kalmy Jośkowicza przeciw uchwale zgromadzenia Wiślica 
z dnia 29 kwietnia roku bieżącego w sprawie wypasu owiec na wspólnych pastwiskach, sygn. 3156.
545 AP w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, Podania mieszkańców osady Wiślicy ks. Knopka, 
Gaszyńskiego, Lubiszowskiego, Gruszczyńskiego i innych w sprawie zatwierdzenia projektu statutu 
Związku Spożywców w osadzie Wiślicy, sygn. 6169.
546 AP w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy pow. piń-
czowski. Pozwolenie na założenie straży pożarnej, sygn. 6454.
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wo wojsko rosyjskie opuściło tereny położone pomiędzy Wisłą i Pilicą. Z po-
czątkiem sierpnia 1914 r. wojska niemieckie wkroczyły na teren Królestwa, 
zajmując obszar położony na zachód od Pilicy i posuwając się dalej, 7 sierpnia 
tego roku doszli do Włoszczowy. Armia rosyjska w  październiku dokonała 
kontruderzenia odzyskując utracone tereny. W  roku 1915 sytuacja uległa 
na powrót odwróceniu, armia państw centralnych posunęła się na wschód, 
formując front na linii Pilicy i Nidy. Około połowy grudnia nastąpił odwrót 
wojsk rosyjskich – krwawe walki toczone były w rejonie Nowego Korczyna. 
Od tego czasu nastąpiła pewna stabilizacja sytuacji, administracja okupa-
cyjna została ujednolicona, zachowując dawny podział na gminy i powiaty, 
a  w  powiatach tworząc Komendy Powiatowe (Kreiskommando)547. Zaczęła 
się okupacja austriacka kojarzona z eksploatacją gospodarczą podległego te-
renu w dziedzinie przemysłu, ale przede wszystkim rolnictwa548. 

Wiślica i cała dolina Nidy w tej pierwszej fazie wojny miała znaczenie strate-
giczne. W celu likwidacji punktów obserwacyjnych wojsko dokonało ostrzału 
zespołu kolegiaty, kierując ogień na dzwonnicę, kościół i dom wikariuszów549. 

Pociski trafiły również w miasto. Zniszczeniu uległy domy stojące w pie-
rzei wschodniej rynku, i przy ulicy Złotej domy: Mordki Kaca, Mendla, Da-
wida, Lidy i Izraela Horowiczów550.

Władze okupacyjne starały się uruchomić istniejące przed wojną szkoły. 
Zakazano używania języka rosyjskiego, a językiem w szkołach stał się pol-
ski. Zniesiono rosyjski ukaz nakazujący przyjmowanie do szkół jedynie 60 
dzieci, a zarządzono obowiązek posyłania do szkół od 6 do 12 roku życia. 
Rodzice, którzy nie posyłali swych pociech do szkół karani byli grzywną 
w wysokości 50 koron. Jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, to zgodnie z roz-
porządzeniami władz okupacyjnych z  15.08.1915 roku na każdy obwód 
mianowanych zostało dwóch lekarzy551. 

W roku 1915 weszły do Wiślicy oddziały polskie pod dowództwem Michała 
Prażmowskiego Beliny, które wyparły oddziały Kozaków z miasta, a następnie wy-
sadziły most i groblę w powietrze552. Dopiero w 1917 r. władze dokonały naprawy 
grobli z użyciem ziemi pobranej w południowo-zachodniej części miasteczka553. 

547 J. Lewandowski, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914–1918, Warszawa 1980, s. 20.
548 M. Przeniosło, Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914–1918, Kielce 2003, s. 73.
549 E. Fryczowa, Front nad Nidą, [w:] „Pamiętnik Koła Kielczan”, t. 7, Warszawa 1937, s. 43–71. 
550 J. Bystroń, O zniszczeniach wojennych w okolicach Pińczowa i Nidy a zwłaszcza o kościele pińczowskim, 
bożnicy i cmentarzu oraz kolegiacie wiślickiej fundacji Kazimierza Wielkiego, „Wiadomości Numizmatyczno-
-Archeologiczne”, 1916, nr 9, s. 82.
551 Dziennik Urzędowy nr 6 z dnia 1915 roku. Par. XI - Zamianowanie lekarzy okręgowych.
552 J. Piłsudski, Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej z portretem i trzema map-
kami, Warszawa 1925, s. 55; U. Oetingen, Cmentarze I Wojny Światowej w województwie kieleckim, Warsza-
wa-Kraków, s. 22.
553 Z. Wartołowska, Sprawozdania…. 1968, s. 102.
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Przy zniszczonej kolegiacie do pracy przystąpiono prawie natychmiast554. Wiele 
ucierpieli cywile, a zniszczenia po części powstawały na skutek realizowanej w 1915 r. 
 taktyki „spalonej ziemi” przez wycofujących się Rosjan. Znaczące były również wy-
cinki lasów, rozbieranie budynków, ogrodzeń, z których drewno wykorzystywano 
jako materiał do budowy rowów strzeleckich, bądź też na opał. Straty przyniosły 
rekwizycje wojskowe, jak i zwykłe rabunki dokonywane przez samych żołnierzy555. 

W odrodzonej Rzeczypospolitej z entuzjazmem przystąpiono do pracy. 
Pierwsze dwa lata zajęło leczenie ran miasta – uprzątniecie gruzów, napra-
wa domów, uruchomienie gospodarki, handlu i rzemiosła. Szczególnie od-
czuwano brak zwierząt, w tym koni zarekwirowanych przez wojsko, podsta-
wę bytu sporej części mieszczan. 

Pierwsze decyzje administracyjne podjęto w  związku z  pracami przy 
udrożnieniu szlaków komunikacyjnych. W pierwszym rzędzie przystąpio-
no do naprawy głównego szlaku przez miasto, grobli z Koniecmostów, mo-
stów i wybrukowania ulicy Długiej556. 

W sierpniu 1916 r. do Wiślicy zjechał z Krakowa Tadeusz Szydłowski, 
konserwator zabytków, dokonując pierwszych oględzin z zamiarem przygo-
towania frontu robót przy odbudowie zabytku. W tym celu uformował się 
komitet odbudowy kościoła557. 

Korespondent „Nowości Ilustrowanych” pisał:  Dziś wszyscy ci, którym leżą 
na sercu pamiątki chwały przeszłości, oczekują uratowania od zagłady tego drogo-
cennego pomnika dawnej świetnej kultury Polski. Podjęto już te daleko idące usiło-
wania, zmierzające do uchronienia pozostałych szczątków od dalszego niszczenia, 
Utworzył się komitet pod prezesurą pułkownika Zygmunta Grzymały Dobieckiego, 
w skład którego wchodzą kierownik rządu cywilnego obwodu starosta Stefan Ro-
decki, ks. dziekan K. Aksamitowski, ks. Skibiński, proboszcz wiślicki, hr. Józef Mi-
chałowski, inż. K. Kruk, oraz dwaj konserwatorzy z ramienia Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Polsce, p. Szydłowski i inżynier Wyczyński z Krakowa. Komitet 
zainaugurował energiczną akcyę ratunkową i zamierza zwrócić się do społeczeń-
stwa o pomoc. Na razie na pierwsze potrzeby komenda obwodowa wyasygnowała 
dwa tysiące koron, oraz p. Marya Dembińska tysiąc koron558.

554 Odbudowa kolegiaty w Wiślicy, „Nowości Ilustrowane”, 1916, nr 35, s. 7.
555 Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918), t. 3 - Historia ekonomiczna, pod. red. M. Hendelsmana, Warszawa 
1936, s. 97-110.
556 AP w Kielcach, Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich. Kasy Zapomogowo-Oszczęd-
nościowe, [Wiślica - zezwolenie na podjęcie z funduszu zysków 1292 ruble na wybrukowanie ulicy Długiej 
w Wiślicy], sygn. 3354.
557 T.J., Wiślica, „Gazeta Kielecka” 1918 nr 111; Z Wiślicy, „Gazeta Kielecka 1918 nr 36; [Wnętrze kolegiaty 
w Wiślicy przed i po zburzeniu-zdjęcia], „Ziemia” 1919 nr 44 s. 628 ; nr 52 s. 629; J Grzegorzak, Wiślica, 
„Ojczyzna” 1920 nr 13 s. 2.
558 b.a, Odbudowa kolegiaty w Wiślicy, „Nowości Ilustrowane”, 1916 nr 35, s. 7.



217

W sprawę jego odbudowy zaangażowany został również Adolf Szyszko-Bo-
husz z Krakowa559, autor pierwszej inwentaryzacji kolegiaty wiślickiej. Zapro-
ponował odbudowę kościoła ze zmianami, polegającymi na dość poważnym 
wzbogaceniu elewacji zachodniej o neobarokową kruchtę oraz dobudowy od 
wschodu kaplicy. Powstała wówczas pełna inwentaryzacja świątyni560. 

W powstałych w późniejszym czasie wspomnieniach Tadeusz Szydłowski 
wspomina: Gdy dżdżystego jesiennego wieczoru 1915 r. po niezmiernie uciążliwej 
całodziennej jeździe furą od samego Krakowa, stanąłem po raz pierwszy w Wiślicy 
i ujrzałem ponurą ruinę kościoła: strzaskaną fasadę, pogruchotane dachy, zwalone 
zupełnie sklepienia dwunawowego wnętrza, a z każdej prawie strony duże w ścia-
nach wyłomy i pęknięcia – przyszło mi zaraz rozważyć pytanie zasadnicze: czy na-
leży rekonstruować tę straszliwie zniszczoną świątynię, dorabiać od nowa szereg nie-
istniejących szczegółów, czy uda się osiągnąć na tej drodze wynik historycznie dość 
wierny i artystycznie dość szczęśliwy. Mówili ludzie miejscowi: tych poszarpanych 
murów, nadwątlonych aż do fundamentów, odbudowywać nie warto, nie będą już 
mocne i trwałe: za wielki i za kosztowny to trud, któremu biedna parafia nie podoła; 
gdy po wojnie przyjdą lepsze czasy łatwiej wznieść będzie nową budowlę, odpowia-
dającą dzisiejszym potrzebom561. 

Rzeczywiście, w akcję udało się zaangażować społeczeństwo polskie. Wy-
dane zostały również „cegiełki” w formie pocztówek, z których dochód prze-
znaczony został na cele związane z odbudową kolegiaty562. Główny etap prac 
przy zespole kolegiackim zakończono w 1922 r.563 W tym samym okresie udało 
się również otoczyć opieką konserwatorską grodzisko564. Dowodzi to wielkiego 
zainteresowania Wiślicą ze strony historyków, jak i władz zwierzchnich. 

Miasteczko pozostawało jednak osadą niewielką. Podczas pierwsze-
go spisu powszechnego w 1921 r. liczyło 2127 osób, w tym 1341 Żydów. 
Mieszkańcy utrzymywali się głównie z  drobnego handlu, rzemiosła i  rol-
nictwa. W  osadzie funkcjonował Cech Kunsztu Safiańskiego, zrzeszający 

559 W 1916 roku otrzymał stanowisko kierownika prac renowacyjnych na Zamku Królewskim na Wawelu. 
Na stanowisku tym pozostał do wybuchu II wojny światowej. Jako konserwator Wawelu dokonał odkrycia 
romańskiej „Sali o 24 słupach” i rekonstrukcji Rotundy Najświętszej Marii Panny (św. Feliksa i Adaukta), 
a ponadto badał Katedrę Wawelską (Kryptę św. Leonarda) oraz wczesnogotyckie systemy obronne Wzgó-
rza Wawelskiego, za: A. Gaczoł, Szyszko-Bohusz Adolf, [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów za-
bytków, , z. 2, red. H. Kondziela, H. Krzyżanowska, Poznań 2000.
560 Archiwum Narodowe w Krakowie, Spuścizna profesora Adolfa Szyszko-Bohusza, sygn. 85 Wiślica. 
Kolegiata, przekrój pionowy; sygn. 86 Wiślica. Kolegiata, projekt ołtarza; sygn. 87 Wiślica. Kolegiata, rzut 
poziomy; sygn. 88 Wiślica. [Sklepienie nawy środkowej kolegiaty]; sygn. 217 Kościół w Wiślicy oraz dom  
J. Długosza (rulon 62 karty).
561 T. Szydłowski, O odbudowie kolegiaty wiślickiej. Wspomnienia i refleksji konserwatorskie, „Ochrona Zabyt-
ków Sztuki 1930/1931 cz. 1 z. 1–4 s. 98–101.
562 Kolegiata wiślicka. Apel do społeczeństwa, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie”, R. 2: 1922 s. 199–201; M. Hu-
bicka, Wiślica, „Gazeta Kielecka”, 1922 nr 13 ; nr 16; Obudowa wiślickiej kolegiaty, „Gazeta Kielecka”, 1922 nr 6.
563 T. Szydłowski, O Wiślicy i jej zabytkach, „Prace Komisji Historii Sztuki”,1922, t. 2, s. XXXVI.
564  J. Żurowski, Sprawozdanie z działalności Urzędu Konserwatorskiego okręgu krakowskiego, „Wiadomości 
Archeologiczne”, 1921, t. 6 s. 172–174.
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

rzemieślników branży skórzanej565, poza tym funkcjonowała fabryka gipsu 
„Alabaster” (materiał pozyskiwano w Gorysławicach)566, oraz skład drewna 
(w późniejszym czasie przerobiony na tartak). W dniu 01.06.1921 r. uru-
chomiono pocztę w mieście567. W mieście działały pierwsze sklepy chrze-
ścijan – sklep z winami prowadził Franciszek Firka568, handel wyrobami ma-
sarskimi Tomasz Romański569, a materiałami dla rolników, czyli artykułami 
spożywczymi, kolonialnymi, maszynami i narzędziami rolniczymi oraz na-
wozami sztucznym handlował Wincenty Zarzyński w Wiślicy570.

Chrześcijańscy mieszkańcy mieli do swojej dyspozycji szkołę, której na-
uczyciel Zygmunt Turski prowadził przez kilka lat Straż Ogniową (w 1924 r.  
Antoni Tomaszewski), przy której działała orkiestra strażacka (kapelmi-
strzem był Adam Wiek), a Zofia Turska żeński jej odpowiednik „Samarytan-
ki”. Działała także biblioteka publiczna571. 

Żeńska drużyna strażacka. Zofia Turska i „Samarytanki”. 1937 r.  
Fot. z archiwum OSP Wiślica.

565 AP w Kielcach, Cech Kunsztu Safiańskiego w Wiślicy (1857-1922), dz. cyt. 
566 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Wydział Przemysłowy. Aersz Wajeberg [dawniej ed. Or-
lean] Wiślicka Fabryka Gipsu w Wiślicy pow. Pińczowskim, sygn. 12727.
567 Wiślica, „Gazeta Kielecka” 1921 nr 41 s. 4.
568 AP w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach, Franciszek Firka - handel win w Wiślicy (1925–1939 [1950 
1925–1939 [1950]), sygn. 8298.
569 AP w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach, Tomasz Romański, handel wyrobami masarskimi w Wiślicy gm 
Chotel, sygn. 8121.
570 AP w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach. Rolnik Polski, Wincenty Zarzyński w Wiślicy, sprzedaż artykułów 
spożywczych, kolonialnych, maszyn i narzędzi rolniczych, nawozów sztucznych i in. (1929–1943), sygn. 8385.
571 A. Stebelski, Biblioteki publiczne i ogólnokształcące w Sandomierskiem, Radomskiem i Kieleckiem. Powiat 
Pińczowski, [w:] „Pamiętnik Świętokrzyski 1930”, red. A. Patkowski, Kielce1931, s. 359–360. 
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W połowie lat 20. XX w. pojawił się w Wiślicy prowadzony przez Żydów 
Bank Ludowy w Wiślicy, a niedługo potem również Wiślickie Towarzystwo Po-
życzkowo-Oszczędnościowe, oferujące tańszy kredyt dla mieszkańców572. 

Jednakże jak wynika z „Księgi Adresowej Polski” z 1930 r., tutejsza gospodar-
ka zdominowana została przez ludność żydowską. Do przedsiębiorstw żydow-
skich zaliczyć można: mleczarnię H. Rajgenwerca, piekarnie: J. Kupermana  
i J. Mellera i Z. Mendlowicza, rzeźnie: I. Mellera, J. Mendlowicza i A. i S. To-
piłów, zakłady krawieckie: A. Flauma i E. Flajtera, zakład produkcji bielizny Sz. 
Bukieta, Sz. Kucharza, manufaktury: I. Cichego, S. Lindena, Ch. Ostrowicza,  
L. Rozentala, tartak Ch. Hopfenberga, zegarmistrza L. Bekiermana.

Handel hurtowy prowadzili: zbożem A. Bukiet, I. Szwugier, M. Szydłow-
ski, J. Topf, M. Zylbersztajn, W. Borensztajn i I. Linden, a żelazem: I. Buchman,  
I. Federman, J. Hammer. 

Handel detaliczny prowadzili: artykułami spożywczymi A. i J. Fajnero-
wie, J. Goldhar, S. Szajner, H. Szwugier, O. Trygier, A. Wajnsztok, Z. Zyngier  
i S. Żelazo, materiałami bławatnymi: I. i Ch. Ostrowiczowie i H. Prajs, sklepy 
galanteryjne: G. Bergfrajd, J. Golda i J. Klajnplac, sklepy z mąką: Ch. Ham-
mer, M. Lancman, J. Toft, A. Zylberberg i R. Zylbersztajn, sklepy z obuwiem: 
D. Obarzański, z opałem: J. Cukierman, E. Dyzenhaus  i J. Klajnplac, piwem 
G. Zylbersztajn, pończochami F. i J. Zylbersztajnowie, restaurację w miastecz-
ku prowadził Z. Zylbersztajn573. Godnym zauważenia był sklep z książkami 
prowadzony przez Chaja Bluma574.

Bożnica żydowska w okresie międzywojennym.
572 AGAD, Rada Spółdzielcza w Warszawie. Akta ogólne Rady Spółdzielczej i urzędów zajmujących się 
sprawami spółdzielczymi (1927, 1935, 1936), Bank Ludowy w Wiślicy - (woj. kieleckie, pow. Pińczów; nar. 
żydowska), sygn. 21539; tamże, Rada Spółdzielcza w Warszawie. Akta ogólne Rady Spółdzielczej i urzę-
dów zajmujących się sprawami spółdzielczym (1927, 21, 1924, 1927 – 1930, 1934), Wiślickie Towarzystwo 
Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Wiślicy – (woj. kieleckie, pow. Pińczów), sygn. 21540.
573 Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem): dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, Warszawa 
1930, s. 311.
574 AP w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach, Chaja Blum, handel towarów galanteryjnych i książek w Wiślicy 
gm Chotel (1923–1939), sygn. 8120.
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Gmina wiślicka dysponowała bóżnicą575, dwoma lub trzema domami 
modlitw, chederem, mykwą, cmentarzem i terenami pod nowy cmentarz, do-
mem przedpogrzebowym576, domem grabarza577.

Mapa Wiślicy z okresu dwudziestolecia międzywojennego; zaznaczono bożnice, szkoły ży-
dowskie, domy modlitwy, cmentarz (z bramą wejściową od wschodu), rzeźnię, stację kolejki, 

główne ulice) 
575 W 1932 r. dokonano gruntowego remontu synagogi.
576 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, Wydział Komunikacyjno-Budowlany, Wiślica os. pow. 
stopnicki – dom przedpogrzebowy Projekt domu przedpogrzebowego gminy wyznaniowej żydowskiej 
w osadzie Wiślica (1938), sygn. 18623.
577 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, Świątynie, domy modlitwy, cmentarze w Wiślicy pow. Piń-
czów (1929–1936): A. Penkalla, Żydowskie ślady…, s. 100.
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W roku 1923 zmarł rabin gminy wiślickiej Izrael Horowicz i pojawił się 
niełatwy (z racji niskich dochodów) problem wyboru jego następcy. Z kolei 
w 1924 r. w wyniku wyborów na rabbiego wybrano Chaima Szlamę Szwar-
ca, którego kandydaturę poparło Ministerstwo Wyznań, a w Zarządzie zasie-
dli: Icek Szwarcgier, Alter Bukiet, Jankiel Topf, Ajzyk Flaum, Chaim Szlama 
Szwarc, Dawid Rozentraub, Majloch Papier i Dawid Lipszyc. W 1929 r. na 
czele Zarządu gminy stali: Ch. Sz. Szwarc jako przewodniczący oraz człon-
kowie Josek Topf, Majloch Papier, Ajzyk Flaum i Dawid Rozentraub. W roku 
1932 Zarząd tworzyli: przewodniczący Wolf Borensztajn, członkami byli: 
Icek Szwugier, Chaim Hopfenberg, Szaja Rozenwagger, Wolf Bochenek, Da-
wid Lewi i Josek Flaum.

W roku 1931 gmina liczyła 1468 osób, do składek na rzecz gminy wyty-
powano 214 rodzin, pośród których z powodu biedy zwolniono od płacenia 
składek 58 rodzin. Biednych wspierało stowarzyszenie o charakterze pomo-
cowym Linas Hacedek, zarejestrowane w 1928 r.578

Budżet gminy opierał się głównie na dochodach z rzezi rytualnej. W roku 
1928 ubito: 526 sztuk bydła, 763 cieląt, 42 kóz i owiec, 3723 gęsi, 8642 kur, 
3530 kurcząt oraz 1468 gołębi. Mięso gęsi i  kur wywożono na Śląsk. Nie-
zwykle ważnym dla rozwoju wszelkiej działalności było powstanie na terenie 
dawnego przedmieścia Kuchary stacji kolejki wąskotorowej w 1924 r., biegła 
ona przez Jurków w  kierunku Pińczowa, a  dalej do Jędrzejowa, gdzie znaj-
dowała się już stacji kolejowa. Kolej przede wszystkim powstała przez lobby 
producentów drewna oraz producentów cukru579. 

Prace przy nasypie wąskotorówki w Koniecmostach, fot. z Narodowego Archiwum Cyfrowe-
go w Warszawie, za udostępnienie dziękuje p. W. Sołtysiakowi.

578 http://swietokrzyskisztetl.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=112&sub=9,. Data; 29.-7.2018. 
579 Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1926, s. 5, 157–160.
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

W celu poprawienia komunikacji w tym kierunku (ciężkie transporty), w roku 
1927 wybudowano dwa nowe drewniane mosty od strony Koniecmostów580.

Prace przy budowie mostu betonowego w latach międzywojennych w Wiślicy, fot. z Narodo-
wego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, za udostępnienie dziękuje p. W. Sołtysiakowi.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijańskiej części społeczeń-
stwa było przywrócenie w 1924 r. kościołowi parafialnemu rangi kolegiaty de-
kretem papieża Piusa XI (1922–1939), co było ukoronowaniem zarówno prac 
restauracyjnych przy świątyni, jak i zabiegów dyplomatycznych kurii kieleckiej. 
Odnośny akt znajduje się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach581. 

Prace przy kolegiacie były prowadzone aż do wybuchu drugiej wojny 
światowej582. 

W początkach września 1939 r. Wiślicę zajęła V Dywizja Pancerna Wehr-
machtu, co zapoczątkowało okres okupacji. W osadzie spalona została syna-
goga.  Żydzi z sąsiednich miejscowości zostali przeniesieni do stworzonego 
getta. Był to akt unicestwienia gminy żydowskiej, jak również zagłada ok. 
3000 Żydów, którzy 03.10.1942 r. zostali skierowani do Jędrzejowa (piecho-
tą), a stąd do obozu zagłady w Treblince583.

Życie w miasteczku w czasie okupacji było niezwykle trudne. Brakowało 
towarów i usług, które zazwyczaj dostarczali społeczeństwu Żydzi.
580 J. Wiśniewski, Historyczny opis…, s. 428.
581 ADK, Pergaminy, sygn. 98.
582 J. Żarnecki, Zabytki Wiślicy. Komitet Odbudowy Kolegiaty w Wiślicy, Kraków 1939.
583 A. Penkalla, Żydowskie ślady…, s. 100. 



223

 
Przebieg linii kolejki wąskotorowej w 1933 r., fragment Mapy WIG. 

W dniu 25.07.1944 r. doszło we wsi Sielec do zwycięskiej potyczki od-
działu Armii Krajowej „Grom” wspieranego przez oddziały Batalionów 
Chłopskich i Armii Ludowej stoczonej z oddziałem Wehrmacht’u. W dniu 
następnym Oddział specjalny BCh pod dowództwem Franciszka Kozery 
ps. „Karp” przeprowadził akcję na posterunek policji w Kocmyrzowie. Wy-
darzenia te miały związek z tzw. Republiką Pińczowską. Był to teren wyzwo-
lony w okresie 24.07 do 2.08.1944 r. spod okupacji niemieckiej w wyniku 
działań oddziałów partyzanckich wspólnym wysiłkiem wyzwolony został 
obszar o powierzchni 1000 km². Na terenie Republiki Pińczowskiej znala-
zły się miejscowości: Brzesko Nowe, Działoszyce, Janowice, Kazimierza 
Wielka, Koszyce, Książ Wielki, Nowy Korczyn, Pińczów, Proszowice, San-
cygniów, Skalbmierz i Wiślica584. Dopiero jednak po wejściu wojsk radziec-
kich do osady Niemcy definitywnie opuścił okolicę. 
584 Wspomnienia żołnierzy GL i AL., Warszawa 1962; J. Trzaska, Partyzanckie ścieżki, Warszawa 1967,  
s. 195–207; W. Waśniewski, Bój o Republikę Pińczowską, Warszawa 1944.
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Już w tymże roku 1944 uruchomiono Obowiązkową Zawodową Szkołę 
Rolniczą w Wiślicy585. Przy życiu pozostało 1100 mieszkańców. Władze poza 
bieżącymi problemami aprowizacyjnymi, zajęły się nieomal od razu kwestią 
naprawy budynków kościelnych586. Planowano zagospodarować zachowany 
budynek mykwy żydowskiej na łaźnię miejską z uwagi na brak bieżącej wody 
w mieście, a co za tym idzie zły stan epidemiologiczny społeczeństwa587. Waż-
nym aspektem było uporządkowanie majątków nieruchomych po zmarłych 
mieszkańcach, uruchomienie zaopatrzenia, transportu (w tym również kolej-
ki wąskotorowej), handlu i miejscowego rzemiosła. 

Już w 1946 r., co niezwykle ciekawe, władze wojewódzkie w Kielcach za-
mierzały starać się o przywrócenie praw miejskich dla Wiślicy588. Natomiast, 
jak pamiętamy, grodzisko „na wyspie grodziskowej” od 1925 r. było przejęte 
przez krakowski urząd konserwatorski. Zaraz po zakończeniu wojny, przy-
pomniano władzom wojewódzkim w Kielcach ten fakt, a te wysłały odnośne 
przypomnienie władzom powiatowym w Pińczowie, że w myśl przepisów od 
1928 r. Wiślica uznana jest za teren ochrony konserwatorskiej589. 

Tak jak we wszystkich ośrodkach wiejskich i miejskich, zaraz po wojnie 
starano się uruchomić przedwojenne zakłady rzemieślnicze, sklepy. W Wi-
ślicy powołano do życia Rejonową Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” 
(1945)590, tartak nad Nidą (1946)591, Spółdzielnię Pracy Krawców „Przy-
szłość” (1951)592, Spółdzielnię Pracy „Odzieżowa” (1950)593, Rzemieślni-
cza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy (1951)594, Zakład Przemy-
słowy „Alabaster – Gips”595 oraz inne, w tym wydobywanie borowiny dla 
rozwijających się ośrodków balneologicznych w  Busku-Zdroju i  w  Solcu-
-Zdroju (1950), poszukiwano również wód leczniczych596.
585 AP w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Chotlu Czerwonym, Wezwanie Obowiązkowej Zawodowej Szkoły 
Rolniczej w Wiślicy do Musiała Adama zamieszkałego w Chotlu do przybycia do Szkoły w związku z nieuczęsz-
czaniem syna do Szkoły, sygn. 44.
586 AP w Kielcach, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Wojewódzki Konserwator Za-
bytków, Konserwacja zabytków nieruchomych - Wiślica, kolegiata, dom Długosza (1945–1967), sygn. 346.
587 AP w Kielcach, Starostwo Powiatowe Pińczów (1945–1950), sygn. 497.
588 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki II, [Nadanie praw miejskich osadzie Wiślica] (1946-1949), sygn. 576.
589 L. Sawicki, Działalność Wydziału Konserwacji i Badań Zabytków w terenie w latach 1945–1947, „Spra-
wozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego”, 1948, t. 1, z. 1–4, s. 85–141.
590 AP w Radomiu, Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Okręg Kielecki w Radomiu, Rejonowa Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Wiślicy (1945–1947), sygn. 468.
591  AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki II, Wydział Przemysłu, Tartak Tadeusza Kamińskiego i Stefana 
Walaska w Wiślicy pow. pińczowskiego [plan techniczny istniejącego tartaku] (1945–47), sygn. 2522.
592 AP w Kielcach, Centrala Rzemieślnicza – Oddział w Kielcach, Plany Spółdzielni Pracy Krawców „Przy-
szłość” w Wiślicy”, sygn. 53.
593 AP w Kielcach, Związek Branżowy Spółdzielni Włókienniczo – Odzieżowych w Kielcach, Analiza bi-
lansu Spółdzielni Pracy „Odzieżowa” w Wiślicy, sygn. 70.
594 / AP w Kielcach, Centrala Rzemieślnicza – Oddział w Kielcach, Plany pracy Rzemieślniczej Spółdzielni 
Pracy Szewców i Cholewkarzy – Wiślica, t. I, sygn. 51. 
595 AP w  Kielcach, Sąd Okręgowy w  Kielcach, Akta sprawy Zakład Przemysłowego „Alabaster – Gips” 
w Wiślicy S–ki z.o.o. (1947–49), sygn. 8921.
596 M. Strzemski, Rędziny i borowiny gipsowe okolic Buska i Wiślicy, „Roczniki Nauk Rolniczych 1950”,  s. 437–483.
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Pracę i projekty nowych przedsięwzięć hamował brak infrastruktury – 
wodociągów, kanalizacji, energii elektrycznej. Problemem była komunikacja 
– generalnego remontu wymagała cała infrastruktura z drogami i mostami. 
Problemem zawsze była kapryśna rzeka Nida. 

Nikt z mieszkańców i władz lokalnych nie sądził, że rozpoczęte badania 
na grodzisku w 1949 r. przyniosą zmiany dla miasta. Nikt z pewnością nie 
pamiętał o krakowskim zespole badaczy, dzięki którym grodzisko „w łąkach” 
został przejęte przez instytucję naukową….

Potrzebę ochrony i  ekspozycji zabytków znajdujących się w  Wiślicy po 
raz pierwszy sformułowano w  latach międzywojennych (1926–1938)597. 
Niewątpliwie najwięcej zawdzięczamy osobom Żurowskiego598, Antoniewi-
cza, Szyszko Bohusza599 i Tadeusza Szydłowskiego.

W roku 1948 Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie przypo-
mniało władzom miasta i  opinii naukowej o  znaczeniu zabytków na terenie 
Wiślicy600. Wkrótce też, jak wiemy, zaczęto badania archeologiczne na tere-
nie grodziska, a niedługo potem na „wyspie miejskiej” oraz w Gorysławicach. 
W wyznaczaniu stref badawczych bardzo pomagały aktualne prace przy budo-
wie dróg, kanalizacji i wodociągów. Jeden za drugim pojawiały się sensacyjne 
widomości dotyczące nowych odkryć, „skarbów”, śladów pogańskich Słowian, 
a nawet wiadomość o chrzcie przed 966 r. na terenie Wiślicy. Wszystko to bar-
dzo dobrze współgrało z  propagandą państwową w  przededniu Tysiąclecia 
Państwa Polskiego zaprojektowanego już wcześniej w 1956 r. 

W końcówce lat 50. XX w. zadecydowano o koniecznej budowie Domu 
Kultury w Wiślicy601. W 1960 r. głos w  tej sprawie zajął J. Zachwatowicz602 
a w 1966 r. Alojzy Oborny603, wkrótce zakres jego działalności rozszerzono 
597 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, Wiślica, powiat Pińczów, kollegiata - odbudowa, dom Dłu-
gosza- remont, grodzisko- uznanie za zabytek, opis. Rysunki wnętrza kościoła, 1 fotografia. 1926-1938, sygn. 
21812. 
598 J. Żurowski, Sprawozdanie z działalności Urzędu Konserwatorskiego okręgu krakowskiego. „Wiadomości 
Archeologiczne”, 1921, t. 6 s. 172–174; Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków 
Przedhistorycznych na okręg zachodnio-małopolski i Śląski w r. 1922, „Wiadomości Archeologiczne” 1923 t. 
8 s. 85; Wiślanie i Krakowianie doby wczesnohistorycznej w świetle wykopalisk archeologicznych lat ostatnich, 
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 1926 t. 31 nr 10 s. 13–16.
599 AP w  Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Dom Długosza w  Wiślicy, szczegóły archiwalne, portale 
w piwnicy, powiat pińczowski, 1930, sygn. 25090; Dom Długosza w Wiślicy, portal na piętrze w sieni parter, 
powiat pińczowski, 1930, sygn. 25092; 
600 L. Sawicki, Działalność Wydziału Konserwacji i Badań Zabytków w terenie w latach 1945–1947, „Spra-
wozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego”, 1948 t. 1, z. 1–4 s. 85–141.
601 AP w Kielcach, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Dom kultury w Wiślicy - pro-
jekt wstępny (1958), sygn. 214; AP w  Kielcach, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Wiślicy 
(1958–1964), Budowa Domu Kultury w Wiślicy [akta ogólne i dokumentacja techniczna, sygn. 124. 
602 J. Zachwwatowicz, Zagadnienia konserwacji i stałej ekspozycji zabytków odkrytych w Wiślicy [w:]: I Kon-
ferencja Naukowa w  Warszawie [ZBPnPŚ] 23 i  24 marca 1960: referaty i  dyskusje, red. W. Antoniewicz,  
P. Biegański, Warszawa, 1962, s. 39–40.
603 A. Oborny, Problemy zespołu muzealnego w Wiślicy [w:] V Konferencja Naukowa w Busku-Zdroju i Wiślicy 
[ZBPŚ] 19–20 maja 1966: referaty, dyskusje, sprawozdania, red. W.Antoniewicz, P. Biegański, Warszawa 
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o muzeum archeologiczne604. W ślad za tym utworzono w roku 1968 r., na 
terenie Wiślicy Rezerwat Archeologiczny obejmujący tereny z najcenniejszy-
mi odkryciami605. Powstało Muzeum w Wiślicy. Zachowała się dokumentacja 
z jego działalności, począwszy od 1979 roku606. 

  
Ogłoszenie i plakat informujące o obchodach 1000-lecia Wiślicy w 1960 r.  

APK, 21/2444 sygn. 32, k. 8–9.

Władze lokalne zamierzały w  oparciu o  rodzące się zainteresowanie 
rozwinąć turystykę na terenie gminy. Postanowiono o budowie kąpieliska 
i ośrodka wodnego nad Nidą. W tym celu należało zbudować drogę i odpo-
wiednią infrastrukturę607. Powstał w południowej części osady, przy plaży 
nad rzeką, murowany budynek, który miał być wykorzystywany jako letnia 
baza noclegowa dla turystów, a  w  pozostałe miesiące roku jako budynek 
służący oświacie608. 

1968; „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 1968, t. 5, s. 31–53. 
604 AP w Kielcach, Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitet Wojewódzki w Kielcach, Dom 
Kultury i Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, powiat Busko (1962), sygn. 123.
605 AP w  Kielcach, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Wiślicy. Sprawy ogólno organizacyjne, 
Decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytków rezerwatu archeologiczno-architektonicznego w Wiślicy wraz 
z mapą terenu i wykazem właścicieli działek objętych rezerwatem (1968), styn. 146; S. Michnio, Rezerwat 
archeologiczny w Wiślicy, „Ziemia” 1971, t. 7 s. 187 –190.
606 AP w Kiecach, Działalność muzeum w latach 1979–82, sygn. 146;  J. Kuczyński, A. Oborny, E. Postoła, Kronika 
muzealna 1979-1982. Muzeum Regionalne w Wiślicy, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 1984, t. 13 s. 468.
607 AP w Kielcach, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiślicy. Mienie gromadzkie, Budowa ką-
pieliska i ośrodka przywodnego [dokumentacja techniczna], sygn. 139.
608 AP w  Kielcach, Urząd Gminy w  Wiślicy, Przekazanie Polskiemu Towarzystwu Turystyczno -Krajo-
znawczemu w wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Wiślicy pod Dom 
Wycieczkowy PTTK (1976–1987), sygn. 198. 
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Ośrodek wypoczynkowy PTTK w Wiślicy. Fot. udostępniona przez p. Wieczorka z Wiślicy.

Zdjęcie bramy Południowej, zbudowanej przez mieszkańców na obchody 1000-lecia Państwa 
Polskiego i 1000-lecia Chrztu Polski powiązane z Koronacją Madonny Łokietkowej. 

 Zdjęcie udostępnione przez pana Antoniego Bobowskiego z Wiślicy. 
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Dzieje wsi

Brzezie

Nazwa
Nazwa wsi wywiedziona została od drzewa – brzozy, zagajnika, brzeziny609.

Położenie
Na Mapie Fr. Czajkowskiego (ok. 1778) oraz Mapie Perthees’a (1791) za-

znaczono Folwarki Brzezie przy nieistniejącej drodze z Chotla do Kobylnik, 
przy niewielkim strumieniu, na południe od wsi Wiśniówki (obecnie teren 
zalesiony, a lasy należą do Nadleśnictwa Pińczów). 

Brzezie na mapie Galicji Zachodniej (1804).

Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zaznaczono na północ od Chotla 
Czerwonego zespół dworski nad rzeką Maskalis. Teren dworski na planie 
kwadratu znajdował się przy drodze wiejskiej z Chotla do Hołudzy. W jego 
bloku wschodnim zaznaczony został prostokątny dwór, skierowany frontem 
na wschód, na stronie zachodniej ulokowano inne budynki dworskie. Nieco 
na południe zaznaczono młyn przy stawie oraz kilka innych budynków. 

609 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe..., s. 51.
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Historia
Jak się wydaje, wieś należała do dóbr Hołudza w parafii Chotel Czerwony. 

Po raz pierwszy wymieniona została w lustracji powiatu wiślickiego z 1629 r., 
jako osada we władaniu Pana Biechowskiego610.

W Rejestrze Dyecezjów Franciszka Czajkowskiego z lat 1783–1784 wieś 
znajdowała się w parafii Chotel Czerwony. Złożona z dwóch części. W pierw-
szej były dwa folwarki należące do funduszu Bractwa Najświętszej Marii 
Panny, a część druga należała do Szyszkowskiego, subdelegata nowomiej-
skiego611. Bractwo to powstało przy kościele chodelskim w 1751 r. z inicjaty-
wy Józefa Dobrzynieckiego z Wielkich Dobrzynic, burgrabiego grodzkiego 
warszawskiego, dziedzica połowy wsi Hołudza. Następnie w 1756 r. powstała 
prebenda ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP dzięki inicjatywie rodzeń-
stwa – Józefa i Petroneli Znamierowskich, dziedziców połowy wsi Hołudza.

W roku 1801 nie było już śladów podziału osady na dwie części. Jedynym 
wymienionym dziedzicem wsi został Józef Szyszkowski612.

Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) wieś oszacowano na 3 domy, 2 męż-
czyzn i 1 konia, a ok. 1807–1808 było tu 5 domów, zamieszkałych przez 9 ro-
dzin, w tym 1 szlachcic, 8 chałupników, 3 „pozostałych”. Razem mieszkańców 
w osadzie było 38.

Chotel Czerwony

Nazwa
Chotel Custodis (XV w., 1529), Chotel Czerwony. W okolicy jest inna osada 

o podobnej nazwie Chotel, leżąca bliżej Buska-Zdroju, o czym pisze Kazi-
mierz Stronczyński: Nie należy mięszać Chotla tego z Chotlem, którego dziedzi-
cem był Dzierżek założyciel buskiego klasztoru, a o którym przy opisie Buskich 
starożytności jest mowa. Oba wprawdzie w bliskości siebie i w bliskosci Buska 
leżą, tamten jednak dziś się zowie zielonym, ten zaś czerwonym, zapewne od ko-
ścielnego dachu613.

Nazwa ta ma ten sam źródłosłów co Kotlice i jest pochodzenia patroni-
micznego, pochodzić ma od imienia osobowego Chot614.

610 Lustratia Mało Polska Dobr JKM w Woiewodztwie Sandomirskim 1629, AGAD Lustracje, dz. XVIII, 33, 
k. 45–46.
611 Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783–84 w opracowaniu 
Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2006, s. 250. 
612 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815, za: http://www.gospo-
darka-galicji.pl [dostęp: 21 01.2018].
613 Kazimierza Stonczyńskiego opisy…, s. 434.
614 M. Kamińska, Nazwy miejscowe…, s. 100; D. Kopertowska, Nazwy miejscowe…, s. 240.
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Na terenie wsi występowały dawniej nazwy części wsi: Chotel Podwierz-
bie, Chotel Poddębie, Chotel Podróże. 

Położenie
Kazimierz Stronczyński zwrócił uwagę na położenie kościoła na wynio-

słym wzgórzu. Obecnie główna część wsi jest położona około kilometra na 
zachód od świątyni. Fundator murowanego kościoła, Jan Długosz, wyko-
rzystał dawne położenie świątyni kierując się pewną krajobrazową i „pań-
ską” dominantą swej fundacji – budowla świetnie się prezentuje z różnych 
okolicznych miejscowości. Od strony południowej, prawie na wprost ko-
ścioła, na niewielkiej wyniosłości wzniesiony był przez niego dwór opisany 
w Liber Beneficiorum615. 

Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zabudowa wsi była rozrzucona. 
Grupa domów stała przy drodze o przebiegu diagonalnym, droga na krań-
cu północnym wsi rozwidlała się na kilka innych. Część z nich krzyżowała 
się ze strumieniem o układzie południkowym. Na wyniesieniu, pośrodku 
obszaru zabudowanego oznaczono lokalizację kościoła i najpewniej towa-
rzyszącą mu zabudowę plebańską. Przy drodze do terenu przykościelnego 
oznaczono krzyż.

Obecnie zabudowa wsi ma charakter regularnej rzędówki i jest usytuowa-
na na przeciwnym niż dawniej brzegu strumienia (po stronie zachodniej). 
Tylko część tzw. Stara Wieś – z zachowanym gotyckim kościołem parafial-
nym i zabudową plebańską – leży na dawnym miejscu.

Chotel na mapie Galicji Zachodniej (1804).

615 LB t. 1, s. 417–418; LB t. 2, s. 372.
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Historia
Miejscowość jest pięknie posadowiona nad rzeką Nidą i jej dopływem 

zwanym Ponik, a obecnie Maskalis, z kościołem na wyniosłej skałce. We wsi 
znajdować się miał jeden z najstarszych kościołów w okolicy, …kiedy jeszcze 
mieszkańcy Wiślicy żyli w pogaństwie, a także, że tutaj …również miała stać wie-
ża, czyli strażnica od napadów tatarskich, z której o grożącem niebezpieczeństwie 
Wiśliczan ostrzegano; wieże tę otaczały fosy i woda z Dobrowódki616. 

Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego potwierdzają badania po-
wierzchniowe przeprowadzone w 1963 r., dzięki czemu stwierdzono w obrę-
bie wsi funkcjonującą osadę otwartą617. 

Postęp osadniczy potwierdza wczesne powstanie parafii. Pierwsza infor-
macja źródłowa na temat wsi pochodzi z dokumentu, przy którym świadko-
wał tutejszy proboszcz Brictus618. Obecnie przyjmuje się, że już w chwili erek-
cji prawo prezenty parafii należało do kustosza kolegiaty wiślickiej619.

Decyzją księcia sandomierskiego Leszka Czarnego wieś stanowiła wła-
sność kolegiaty w Sandomierzu, która miała prawo prezenty nad tutejszym 
kościołem, a według odnotowanej tradycji okręg parafialny sięgał aż pod 
Chmielnik”620. W czasach panowanie Kazimierza Wielkiego oceniano ją na 
390 wiernych, co było wielkością stosunkowo niewielką w tej części Króle-
stwa Polskiego. Jako własność kościoła sandomierskiego pozostawała rów-
nież w czasach późniejszych621.

W roku 1366 król Kazimierz Wielki przeniósł na prawo średzkie niektóre 
wsie kościelne, w tym Chotel w parafii własnej i Wawrowice w parafii wiślic-
kiej622. Na terenie wsi powstało zatem sołectwo, zwykle obejmujące dwa łany, 
które wraz z  resztą wsi zakupił, zapewne w  imieniu kapituły wiślickiej Jan 
Długosz, reorganizując majątek kościelny w okolicy Wiślicy. Duszpasterzem 
parafii był rezydujący tu kustosz wiślicki (czyli prałat), który zobowiązany był 
do dbałości o budynek kolegiaty wiślickiej, o wszelkie paramenty liturgiczne 
i jej wyposażenie, o księgozbiór i archiwum kościelne. Na utrzymanie tutej-
szego duszpasterza przewidziano uposażenie, w skład którego oprócz dziesię-
cin z wsi parafialnych, wchodził również majątek ziemski. 

W pierwszym opisie Jana Długosza z ok. 1440 r., wieś należała do kustosza 
wiślickiego Jana Gosławskiego herbu Wieniawa. We wsi znajdowała się rezyden-
616 J. Wiślicki, Opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, 
handlowym, zwyczajowym i obyczajowym, t. 2, Warszawa 1850, s. 17.
617 E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej…, s. 187.
618 KDM t. 1, nr 19, s. 15.
619 E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka..., s. 45; E. Wiśniowski, Rozwój, s. 67–68, 123.
620 KDM t. 1, nr CIV s. 126; SGKP t. 1, s. 637.
621 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 1, s. 276.
622 KDM t. 1, nr 226, s. 337.; D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój. 
Zarys dziejów, [w:] Miasto i gmina Busk-zdrój. Dzieje i zabytki, Busko-Zdrój 2014, s. 35. 

Dzieje wsi
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cja kustosza wiślickiego w postaci dworu (curia) z ogrodem (pomerio), a nieda-
leko zbudowano sadzawkę na wykopanym kanale zwanym Ponik. Przy tymże 
dworze sformowany był folwark należący do uposażenia kustodii wiślickiej z 
doskonałymi i rozległymi łąkami. Uposażenie obejmowało także 9 oczynszowa-
nych łanów kmiecych we wsi i jeden łan karczemny i grunt młynarza. Dawne 
dwa łany sołeckie zostały nadane biskupowi krakowskiemu jako własność623.

Obraz zagospodarowania wsi zawarty w powstałym nieco później dru-
gim opisie wsi (1470–1480) różni się od poprzedniego. Zapisano, że we wsi 
mieszka pleban Mikołaj z Bejsc, który miał do swojej dyspozycji własny fol-
wark z gruntami i łąkami, zwolniony z dziesięciny. Obejmował on jeden łan 
gruntu, dawniej kmiecego (poprzednio we wsi było 9 łanów kmiecych, zaś 
aktualnie osiem)624. W tejże wsi znajdował się również młody las, oderwany 
do wsi Bilczów, a który Jan Długosz i Jan Obulec odkupili za 30 grzywien 
i wcielili do gruntów kustodii znajdujących się we wsi Chotel Czerwony625. 

Tak więc już w czasach Jana Długosza Chotel Czerwony był podzielony na 
trzy części: pierwsza obejmowała folwark plebański (1 łan); część druga na-
leżąca do kustodii wiślickiej (8 łanów) z karczmą z rolą (1 łan) oraz młynem 
z rolą (zapewne ¼ łana), co razem dawało nieco ponad 9 łanów; część trzecia, 
stanowiąca zapewne dawne sołectwo należała do biskupstwa krakowskiego. 
W roku 1529 wieś stanowiąca własność kustodii wiślickiej tytułem dziesięci-
ny płaciła: czynszu z ról chłopskich 1 ½ 16 denarów, dziesięcinę z Łganowa 
alternata z plebanem z Dobrowody, ½ grzywny, zaś z ról dworskich pleban 
Józef z Łowicza dziesięcinę snopową aż 3 grzywny (z czego wynika, że go-
spodarował nie tylko na swoim jednołamowym folwarku). Kustodia wiślicka 
z całej wsi, oczynszowanych karczem i młyna dawała 7 ½ grzywny i 8 groszy, 
zaś dziesięcina snopowa z całej wsi dawały ogółem 16 grzywien. Poza tym we 
wsi obecni byli rybitwi, dający 2 grzywny czynszu zwanego grobelne; a chło-
pi dawali także meszne, czyli daninę na rzecz księdza za odprawianie mszy 
w kościele w wysokości 8 korcy owsa miary wiślickiej626. 

Taki podział wsi utrzymał się w  XVI w. – w  spisie poradlnego powiatu 
wiślickiego z 1579 r. folwark plebański obejmował 1 łan, część biskupia 2 łany 
z czterema kmieciami, część należąca do kustodii wiślickiej liczyła 14 kmieci 
osadzonych na 7 łanach, 3 zagrody, 1 komornika, 1 rzemieślnika627. Razem 
wieś miała wówczas około 10 ¾ łanu zagospodarowanego gruntu, las, łąki 
i pastwiska, młyn z rolą i karczmę z rolą. We wsi stał dwór i folwark.  

623 LB t. 1, s. 417–418.
624 LB t. 2, s. 372.
625 LB t. 1, s. 418.
626 1529 LR, s. 21; 258; 263; 328.
627 Pawiński, s. 209.
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Podczas wizytacji Kazimierskiego w latach 1595–98 r. przy kościele funkcjo-
nowała szkoła. Zapewne jednym z najważniejszych jej uczniów jest Wojciech Cho-
telski (zm. 1616), proboszcz dobrowodzki (1595), kanonik wiślicki (1599)628.

W ostatniej dekadzie XVI w. na terenie wsi pojawił się jako dziedzic czę-
ści Chotla Czerwonego (lub też jako dzierżawca) Jan Gołuchowski, syn Jana, 
dworzanin i sekretarz królewski (1608), właściciel Janiny, Smogorzewa i To-
poli. Był żonaty z Magdaleną z Niewiarowskich, z którą miał córki: Magdalenę 
(wydaną za Jordana), Katarzynę (za: 1º voto za Michała Mieleckiego, 2º voto 
Pawła Ligęzę), Annę (żonę Jana Filipa na Celejowie Borkowskiego podcza-
szego sandomierskiego), oraz synów: Andrzeja (który osiadł w Lubelskiem) 
i Abrahama, który pozostał na terenie powiatu wiślickiego629. 

Abraham Gołuchowski trzymał starostwa stężyckie (1630) i  wiślickie 
(1632–1647), był deputatem na trybunał radomski (1631) i  rotmistrzem 
powiatu wiślickiego. Żonaty był z Anną ze Zebrzydowskich (2º voto Krzysz-
tofową Baldwinową Ossolińską), z  którą jednak pozostał bezdzietny. Choć 
pochodził z rodziny o silnych protestanckich (ariańskich) tradycjach, zmarł 
jako katolik w 1647 r.630

Kościół i wieś ucierpieli podczas „potopu” szwedzkiego w połowie XVII w. 
Stan po odbudowie opisuje wizytacja z 1668 r.631. Ziemską własność kustodii 
wiślickiej, której właścicielem był zawsze tamtejszy kustosz, dzierżawili wła-
ściciele okolicznych wsi Gluzy i Hołudza632. 

Sytuacja taka trwała niezmiennie, aż do drugiej połowy XVIII w. W roku 
1746 r. dziedzice połowy wsi Hułudza – Józef ze Znamierowic i jego siostra 
Petronela z rodu pieczętującego się herbem Suche Komnaty, żona Kownackie-
go, ufundowali przy kościele chodelskim prebendę pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP. Jako uposażenie darowali pewne sumy i zobowiązania finanso-
we, a także folwark Brzezie …ze wszystkim budynkami, polami, rolami, łakami, 
paszami, pastwiskami, zgoła ze wszystkimi przyległościami i przynależenościami 
z dawna do tego folwarku należącymi633.

W Regestrze dyecezyów Franciszka Czajkwoskiego z 1783–1784 r. wieś Chotel 
Czerwony stanowiła część uposażenia kustodii wiślickiej, zaś wieś Brzezie po-
dzielona była na dwie części – pierwsza należała do Bractwa Niepolanego Poczę-
cia NMP, zaś druga do Józefa Szyszkowskiego, subdelegata nowomiejskiego634.

628 CIP t. 1, z. 3, poz. 211, s. 206–207.
629 D. Kalina, Dzieje miasta i gminy Stopnica, [w:] Miasto i gmina Stopnica. Dzieje i zabytki, pod red. D. Kali-
ny, Kielce-Stopnica 2015, s. 155–162.
630 Boniecki, t. 6, s. 214; H. Bukowski, Dzieje reformacji w Polsce, t. 2, Kraków 1883, s. 643.
631 AKKK, sygn. Inv.B.2, Władarstwo Krakowskie czyli Lustracje D.B.K. A.1668 I–120, k. 403–461. 
632 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów.. w Pińczowskiem..., s. 82-83. 
633  J. Wiśniewski, Historyczny opis… w Wiślickiem…, s. 481–483. 
634 „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie w 1783 r., s. 250. 
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Szkic sytuacyjny placu kościelnego i dworskiego z 1924 r. APK, 21/105, sygn.3158, k.40.

Stan dóbr kościelnych opisuje powstały w 1793 r. Inwentarz dóbr biskup-
stwa krakowskiego w powiecie chęcińskim i wiślickim na rzecz biskupstwa inflanc-
kiego Kossakowskiego spisany635. W 1801 r. wieś w dalszym ciągu stanowiła 
własność kościelną – część należącą do księdza Jana Kulczyńskiego probosz-
cza (zm. ok. 1836) oraz część kustodii kolegiaty wiślickiej, będąca w rękach 
Józefa Puszet (kustosza kolegiaty), a dzierżawił ją Ignacy Zakrzewski636.

Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) wieś została oszacowana 
na 66 domów, 30 mężczyzn i 4 konie. Podobnie w latach 1807–1808 - we wsi 
było: domów 66, rodzin 89, chłopów 11, chałupników 55, tzw. pozostałych 13, 
duchownych 1, szlachty 5. Razem liczba ludności wynosiła 312 osób. W roku 
1827 było 52 domy i 262 mieszkańców637

635 Inwentarz dóbr biskupstwa krakowskiego w powiecie chęcińskim i wiślickim na rzecz biskupstwa inflanckiego 
Kossakowskiego spisany, AGAD XLVI, k. 1–82
636 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815
637 Tabella miast wsi osad Królestwa Polskiego, t. 1, Warszawa 1827, s. 68.
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Plan dworu, kościoła i plebanii w Chotlu Czerwony z 1848 r. APK, 21/17, sygn. 1269.

W okresie Księstwa Warszawskiego zarówno grunty folwarku plebańskie-
go, jak grunty należące do kapituły wiślickiej oraz dwa łany biskupa krakow-
skiego, zajęte zostały przez państwo. Jak pisze w połowie XIX w. Kazimierz 
Stronczyński: Plebani chotelscy mieli w dawniejszych czasach znakomite docho-
dy, które później na beneficium kustoszów wiślickich obrócono, i dlatego ci kusto-
sze w epoce istnienia kollegiaty byli kollatorami tutajszemi, i o całość powierzo-
nego ich pieczy kościoła zawsze mieli staranie. Po suppressyi kollegiaty dochody 
przeszły na własność rządu, a chotelski kościoł pozbawiony bliższego nad sobą 
opiekuna, coraz się ku upadkowi nachyla638. 

Wieś najpierw dzierżawiono osobom prywatnym, a następnie przystąpio-
no do jej „urządzania”. W tym celu najpierw w 1824 r. powstał plan pomiaro-
wy wsi Chotel Czerwony, a w 1850 r. plan wsi już po jej urządzeniu639.

638 Kazimierza Stronczynskiego opisy...,s.   324–325.
639 Plan Pomiarowy wsi Chotel Czerwony, 1824 r., Plany Guberni kieleckiej, AP w Radomiu, sygn. 285; 
Plan pomiarowy wsi Chotel Czerwony po urządzeniu ok. 1850 r., sygn. 288. 

Dzieje wsi



236

Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Szkic do opisu parcelacyjnego majątku państwowego Chotel Czerwony z 1922 r.  
APK, 21/105, sygn.3158, k.6.

W  roku 1847 istniejące na terenie wsi dwór z  zabudowaniami gospo-
darczymi i karczmą, opisano w Aktach Dyrekcji Ubezpieczeń640. Natomiast 
w 1859 r. dokonano podziału dóbr poduchownych, powstał wówczas istnie-
jący po dziś dzień układ wsi641. 

Po powstaniu styczniowym dla zasłużonych oficerów rosyjskich wy-
dzielono osobne majątki tzw. donacyjne. Jeden z nich, naczelnik rejonu 
warszawskiego, a następnie guberni płockiej, generał lejtnant Włodzimierz 
Sawicz Semeka (1816–1897) około 1867 r. otrzymał donację obejmują-
cą wsie: Chotel Czerwony, Gorysławice oraz Drugnia, Podstoła, Mniszew, 
Hebdów, Mękarzowice, Gruszów i Skowronno, które wydzierżawiał oso-
bom postronnym642.

640 / AP Kielce, DU, sygn. 1269. 
641 / Dzieło kolonialnego urządzenia i  nowego zagospodarowania dóbr suprymowanych Chotel Czerwony 
1859, AP Radom, ZDP sygn. 6107.
642 / Jest on autorem niedawno wydanej książki, W. S. Semeka, Działania wojenne w guberni płockiej w 
1863 roku, Warszawa 2013. Prezentuje ona działania militarne na Mazowszu w czasie powstania stycz-
niowego. J. Kukulski, Donacje paszkiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987, s. 167. D. Kalina, 
Miejscowości gminy Pierzchnicy – zarys dziejów, [w:] Pierzchnica – nasza mała Ojczyzna. Miejscowości gminy 
Pierzchnia. Zarys dziejów, pod red. Kaliny, Pierzchnica–Kielce 2014, s. 92.
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Gluzy

Nazwa 
Nazwa wsi zapisywana była jako Gluczy (XV w.), Glussy (1508). Obecnie 

występują wsie: Gluzy Szlacheckie i Gluzy Poduchowne643.
Położenie

Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zaznaczono zabudowę wsi przy dro-
dze z Chotla Czerwonego do Hołudzy, równoległej do koryta rzeki Maskalis. 
Przy północnym krańcu wsi znajdował się niewielki staw. 

Gluzy (Kluzy) na mapie Galicji Zachodniej (1804).

Historia
W opisie Jana Długosza (1470–1480) wieś znajdowała się w zasięgu para-

fii w Chotlu Czerwonym. Nie było w niej wówczas łanów kmiecych, a jedynie 
cztery zagrody, z których dziesięcina dla plebana chotelskiego wynosiła jed-
nak sporo, bo aż cztery grzywny. Grunty uprawiane były przez przedstawi-
cieli drobnej szlachty. Długosz wymienia Janusza i Mikołaja Tarapnych, także 
Jana zw. Mikul (jak się domyślamy herbu Odrowąż) z 5-ma braćmi i Krzystka 
z czterema braćmi644. 

W rejestrze powiatu wiślickiego z 1508 r. właścicielami działów byli: Kri-
stek, Stanisław, Janusz, Wawrzyniec, Domarad, Stanisław Słupski, Jan Glamb, 
Andrzej de Glussy645. W  1579 r. wieś podzielona była na klika niewielkich 
643 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe..., s. 237.
644 LB t. 2, s. 372-374; J. Wiśniewski : Historyczny opis kościołów... w Pińczowskiem, s. 79; E. Wiśniowski, 
Prepozytura wiślicka..., s. 45.
645 Pawiński, s. 490.
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działów uprawianych przez szlacheckich właścicieli. Byli to: Hieronim Kri-
stek gospodarujący na ćwierć łanie, mający też 1 zagrodę i 1 biednego; Stani-
sław Słupski także na ćwierć łanie; Jan Rusiecki na ćwierć łanie, 1 zagrodzie 
i 2 biednych, a resztę miał Joannuis646.

Przedstawicieli dziedziców tych działów nie znajdujemy wśród dobro-
czyńców kościoła. W XVIII w. część wsi została nadana dziekanowi kolegiaty 
sandomierskiej, którą dzierżawił Franciszek Bogusławski, a część stanowiła 
własność szlachecką – w 1801 r. był nim Andrzej Boczarski. Na marginesie 
Mapy Galicji Zachodniej (1804) oszacowano ją na:19 domów, 10 mężczyzn 
i 2 konie.

W  latach 1807–1808 było 21 domów, zamieszkałych przez 30 rodzin,  
1 duchownego, 4 szlachciców, 2 chłopów, 21 chałupników. Ogółem ludności 
na terenie wsi było 142. 

W 1848 r. we wsi znajdował się folwark należący do kapituły sandomier-
skiej, w skład którego wchodził m.in. dwór drewniany kryty słomą o wymia-
rach w łokciach 40 x 15 x 4, chałupa szynkowa czy młyn z młynicą647.

Gorysławice

Nazwa
Według Kazimierza Stronczyńskiego jako Borysławice, została …tak nazwana 

wedle podania od Borysa, syna Kolomana węgierskiego, któremu Bolesław Krzywo-
usty nadał Wiślicę w oprawę648. Nazwa pierwszy raz zapisana została w 1198 r.649 

W  XIII w. jak się przyjmuje, posiadała upraw-
nienia miejskie, a po lokacji miasta na wyspie stała 
się przedmieściem Wiślicy650. Jan Długosz nazywa 
tę wieś Gorczslavicze (villa in Visliciensi castellana-
tu sita), a  także Przedmieściem św. Wawrzyńca651. 
Ten obraz zakłóca nieco informacja z 1529 r. o Sta-
romieściu, położonym na przedmieściu od strony 
północno-wschodniej.

646 Pawiński, s. 209.
647 APK, 21/17, sygn. 1310 Gluzy.
648 Kazimierza Stronczyńskiego opisy…, s. 
649 KDM t. 2, s. 14; D. Kopertowska, Nazwy miejscowe..., s. 238.
650 F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski…, s. 159.
651 LB t. 3, s. 217.

Włodzimierz Sawicz Semeka (1816-1897), około 1867 r. 
trzymający m.in. dobra Chotel Czerwony. Obrazek pocho-
dzi ze zbiorów Aleksandra Bovkalo z Petersburga, za udo-

stępnienie serdecznie dziękuję.
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 Wieś Gorysławice na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

Położenie
Na północ od wyspy gipsowej, na której leży miasto Wiślica, znajduje się 

półwysep skalny, a na jego południowym skraju leży wieś Gorysławice. Na te-
renie wsi występują złoża gipsu, co dobrze widoczne jest w okolicy kościoła. 
Przez wieś przebiega droga wylotowa z Wiślicy, rozdwajająca się w kierunku 
Pińczowa i Buska-Zdroju. 

Historia
Początki osady związane są z  dużym cmentarzyskiem wczesnośrednio-

wiecznym, odkrytym i przebadanym w latach 50. XX w. Położone jest ono 
w rejonie leżącym na północny wschód od kościoła św. Wawrzyńca. Na pod-
stawie wyników badań archeologicznych szacowane jest na około 600–1000 
pochówków. Zapewne chowani byli na nim mieszkańcy grodu i osady pod-
grodowej znajdujących się w rejonie „in regia” w Wiślicy. Na podstawie wy-
ników badań możemy stwierdzić, że wyposażenie grobów pozwala wiązać je 
z ludnością średniozamożną i ubogą, a surowiec, z którego wykonano część 
z wydobytych zabytków pochodzi z Rusi i Węgier. 

Na początku XII w. cmentarz został przeniesiony w okolice kościoła  
św. Mikołaja, a dawny cmentarz w Gorysławicach został zapomniany. Jakiś 
czas potem powstała bezpośrednio na nim osada wczesnośredniowieczna da-
towana na przełom XII i XIII w.652 

652 W. Szymański, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gorysławicach, [w:] Rozprawy ZBnPŚ, t. 2,  
s. 137–197; J. Charzewska, Opis szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Gorysła-
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Następnie osadę lub jej część nadał bożogrobcom miechowskim Budzi-
wój (Bugiwój)653, a wedle falsyfikatu z XV w., pewną posiadłość miał tu klasz-
tor benedyktynów z Tyńca, którą w XIII stuleciu odstąpił biskupstwu kra-
kowskiemu654. Ponadto jakieś grunty należały do rodu Kopaszynów, którego 
przedstawiciele rycerskich rodów – Piotra i Sasina byli kasztelanami wiślickimi  
(ok. 1268 i ok. 1275 r.655), a także Wieniawitów. Rycerscy przedstawiciele tych 
rodów występują w XV w. jako kolatorzy miejscowego kościoła656. Na początku 
XIV w. (1308) właścicielem osady był klasztor cystersów z Sulejowa657.

Przyjmuje się za możliwe, że na jej terenie w drugiej połowie XIII w. roz-
winęło się miasto658 na prawie polskim lub średzkim. Nie musiało to mieć 
jednak natychmiastowego i bezpośredniego związku z powstaniem układu 
urbanistycznego znanego nam z rozwiązań późniejszych. Tej pierwszej loka-
cji dokonać mógł książę Bolesław Wstydliwy. Był on fundatorem m.in. miasta 
Busko, którego dokument lokacyjny jest nam znany659. 

Najważniejszym chyba postanowieniem było pojawienie się uprzywilejo-
wanego wójta, którego mocą tego aktu zwolniono z obciążeń prawa księżego 
i władzy jego urzędników, nie obdarowano ziemią, ale pozwolono prowadzić 
zwolniony z cła handel na terytorium całego książęcego władztwa. Dla podle-
głych sobie mieszkańców stanowił on prawo, a sam podlegał władzy księcia. 

Niestety jak dotąd nie został żaden ślad takiego aktu, poza stosowanym 
określeniem Staromieście, które oznaczać mogła „starą” Wiślicę w opozycji do 
„nowego” miasta, lokowanego na wyspie miejskiej w czasach panowania Ka-
zimierza Wielkiego. Przemawia za tym fakt, iż …miasta lokacyjne zakładano 
zwykle obok, a nie na miejscu dawnych zespołów wczesnomiejskich, czego efektem 
był przejściowy okres równoległego funkcjonowania dwóch różnych struktur prze-
strzennych. Z  taką sytuacją, wobec dawnego funkcjonowania grodu wiślickiego 
z podgrodziem, mamy z dużym prawdopodobieństwem do czynienia w Wiślicy660.

wicach, pow. Busko, ibid, s. 199-211; E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem…, s. 55, 203–205; H. Zol-
l-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. 1: Źródła, Wrocław 1966,  
s. 42–47; cz. 2: Analiza, Wrocław 1971, s. 30, 33, 117, 140.
653 KDM t. 2, s. 14, KDW nr 34, 2020, por. Z. Pęckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta i i ziemi miechow-
skiej do roku 1914, Kraków 1967.
654  KTyn. nr 33; LB t. 3, s. 217, 222.
655 Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy…, poz. 1079, nr 1082.
656 Zofia Kozłowska-Budkowa wskazała, że jest to fundacja pochodząca z  XII w., której uposażenie 
i uprawnienia okrojono w XII w. bądź w XIII w. na rzecz kolegiaty wiślickiej, ale jednak stanowisko to 
jest bardzo niepewne, Z. Kozłowska-Budkowa, Szkice i materiały, s. 32, przyp. nr 113; Urzędnicy, nr 1079;  
F. Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich, t. 3, Kraków 1901, s. 735.
657 J. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie, Poznań 1949, s. 339–341.
658 LB t. 3, s. 217.
659 D. Kalina, Dwa dokumenty (zamiast wstępu), [w:] Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia najświętszej Marii 
Panny w Busku–Zdroju, pod red. D. Kaliny, s. 9–14.
660 P. Kardyś, Wiślica w średniowieczu…, s. 99–112.
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W okresie walk dzielnicowych toczonych na przełomie XIII i XIV w., biskup 
krakowski Jan Muskata zburzył murowane kościoły stojące na wyspie w Wiślicy, 
a z pozyskanego materiału wybudował przy kolegiacie wieżę mieszkalną. Jak za-
uważył Piotr Kardyś, mogła wówczas powstać konieczność przeniesienia części 
mieszkańców na teren znajdujący się poza ówczesnym korytem rzeki Nidy, dla 
których kościół gorysławicki stał się centrum duszpasterstwa parafialnego661.

Na pewno wzmocniło to znaczenie tutejszego osadnictwa, co potwierdza 
powstanie kościoła parafialnego. W aktach Kurii Papieskiej pod 1326 r. za-
pisano, iż rektorem kościoła w mieście Wiślica (Ecclesie in civitate Wislicensi) 
był niejaki Sulisław (Sułko). Teren nie był jeszcze całkiem zasiedlony, zebrane 
świętopietrze od mieszkańców z całej parafiali wyniosło: 5 skotów i 18 dena-
rów662. Nie było to dużo, a uposażenie plebana wykazane w tym czasie miało 
wymiar niższy od przeciętnego (które wynosiło ok. 8 grzywien663). 

Znaczenie Gorysławic względem osadnictwa na terenie „wyspy miejskiej” 
utrzymało się jednak po dokonanej lokacji miasta na prawie niemieckim. Nie 
wiemy, kiedy dokładnie miało to miejsce. Wedle przekazu Jana z  Czarnko-
wa król Kazimierz zbudował civitatem et castrum w  latach swego panowania  
1333–1370664, kiedy też wzniesiono w mieście: kolegiatę, mury miasta i  zapew-
ne zamek665. Około 1340 roku parafia św. Wawrzyńca w Gorysławicach, obejmu-
jąca tereny położone na północ od murów miejskich, szacowana była na 1230 
wiernych, zaś parafia funkcjonująca w mieście tylko 150 osób. Dla porównania, 
w tym samym czasie parafia w Chotlu Czerwonym liczyła ich 390, w Zagości 
750, w Starym Korczynie 1650, a w Nowym Korczynie 1683 parafian666. 

Gorysławice stały się z czasem Przedmieściem św. Wawrzyńca od wezwania ko-
ścioła parafialnego. Swoje grunty mieli tu: pleban (ale jedynie teren należący do 
kościoła i cmentarza), mieszkańcy wsi czy też raczej mieszczanie wiśliccy. U stóp 
kościoła przebiegała droga w kierunku Wiślicy, rozchodząca się do Bramy Zamko-
wej i do Bramy Buskiej. W przestrzeni znajdującej się pomiędzy murami obronny-
mi miasta, a wsią przepływała wówczas rzeka Nida (dziś Struga Wiślicka). 

Znajdowały się tu dwa wspomniane młyny ze stawami, dzięki czemu 
stworzono warunki do stworzenia od strony Gorysławic mokrej przeszko-
dy, „fosy”, a przez ich groble poprowadzono dwie drogi do bram miejskich. 
661 P. Kardyś, Wiślica w średniowieczu…, s. 23–98.
662 MPV t. 1, s. 151. 
663 L. Poniewozik, Kształtowanie się sieci parafialnej w dekanacie Wysocice w średniowieczu, „Roczniki Huma-
nistyczne”, t. 43, 1995, z. 2: Historia, s. 26–27, 56.
664 Jana z Czarnkowa Kronika polska 1333–1384, MPH, t. 2, Warszawa 1961, przedruk z A. Bielowskiego, 
Kraków 1872, s. 625–625.
665 1333–1370 r. fundacja przez Kazimierza murów miejskich, kolegiaty 1350 r., JD HP, ks. III s. 243–244; 
LB t. I, s. 404; Jan Długosz pod datą 1370 r. umieszcza wniesienie zamku przez króla Kazimierza, J. Dłu-
gosz, Historica Poloniae Librii XII, ks. III jako: J. Długosz, Senioris Canonici Cracoviensis Opera Omnia, cura 
A. Przezdziecki edita, ks. VIII, Cracoviae 1876, s. 384.
666 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 1, s. 276.
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Pierwszy z nich nazywał się Myszkowski, wzmiankowany w 1375 r.667, a w 1565 r.  
określony jako stojący na Przedmieściu, w 1487 r. (potem zapewne tożsamy z 
młynem Kotlickim, który spalił się od pioruna ok. 1660 r.); drugi młyn ze sta-
wem stał poniżej, przy Bramie Buskiej, w 1565 r. zwany Kulianowski668. 

Mieszkańcy rzecz jasna zajmowali się rolnictwem, wieś posiadała kilka-
naście łanów gruntów ornych, ale także rozległe łąki i pastwiska sprzyjające 
hodowli. Ważnym elementem był dostęp do brzegu Nidy, którą można było 
spławiać choćby drewno na opał i budulec. Dlatego ważną drogą we wsi był 
odcinek zachodni, prowadzący w kierunku rzeki, która dostarczała również 
ryb na tutejszy rynek. W suchych okresach roku można było się nią dostać 
przez dolinę Nidy do Jurkowa i dalej do Pełczysk, a w okresie targów dorocz-
nych pędzono nią bydło z południa w kierunku północnym. 

Znajdowały się we wsi również drogi boczne. Prowadziły one w kierunku 
dwóch folwarków utworzonych z fundacji pobożnych. Jeden zapewne znajdo-
wał się w kierunku północnym, gdzie za rozległym płaskim terenem (zapewne 
wówczas okresowym jeziorem), na lekkim wzniesieniu znajduje się wieś Sielec. 
Po dzień dzisiejszy zachowała się niewielka grobla prowadząca do położonego 
w tym miejscu samotnego siedliska. Może miejsce to związane jest z nadaniem 
kościołowi św. Wawrzyńca w 1430 r. przez Jakuba Słodkiego z bratem Mikoła-
jem, mieszczan wiślickich półłanka roli z folwarkiem, domem i łąkami, co do-
kumentem potwierdził biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki669. Wznieśli oni 
także nową drewnianą świątynię w miejsce starej, zniszczonej670.

Ten akt pobożności zdaje się wskazywać, że kościół gorysławicki był dla 
mieszkańców świątynią „miejską”, co starali się podkreślić – choć prawo kola-
torskie względem tej świątyni przysługiwało rycerskim dziedzicom wsi Nie-
prowice, natomiast sama osada była własnością królewską. Podobna sytuacja 
miała miejsce prawie w tym samym czasie w królewskich Chęcinach. W roku 
1436 przy kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja, ufundowana została al-
taria, a następnie prebenda, pw. Krzyża Świętego, św. Męczenników, św. Sta-
nisława i św. Mikołaja, przez sławetnych Pawła Płoszka i jego żonę Piechnę, 
mieszczan chęcińskich. Prebendarz otrzymał majątek ziemski należący do tej 
pory do fundatorów o wartości 90 grzywien, a obejmujący dwie sadzawki, 
grunty orne i ogrody, leżące poza murami miejskimi671. Akt potwierdziła prze-
bywająca na chęcińskim zamku królowa Zofia w 1441 roku, dodając od sie-
bie pół łanu zwanego Halinowski. Najwyższy zwierzchnik kościoła w Polsce, 
arcybiskup gnieźnieński Wincenty Doliwa potwierdził obydwa akty doku-
667  KDM t. III, nr 878.
668 Lustracja 1565, s. 26. 
669  ZDM cz. 2, nr 428. 1430 r.;MRPS IV nr suppl. nr 644.
670 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów…w  Pińczowskiem…, s. 461; tam też zmieniono nazwisko 
owych mieszczan na „Złotki”, a za nim powtórzyła: A. Adamczyk, Kościoły drewniane…, s. 208–209.
671 W. Grzeliński, Monografia Chęcin…, s. 39–40, 46–47; M. Rawita-Witanowski, Dawny powiat chęciński…, 
s. 54–55.
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mentem wystawionym w Kurzelowie w 1443 r., prawo prezenty przekazując 
urzędowi miejskiemu672. 

W Gorysławicach mamy zapewne więc ślad ambicji mieszczan i władz 
miejskich, pragnących podkreślić swój status i niezależność poprzez posiada-
nie fary, czyli kościoła „miejskiego”. Prawa kolatorskie należeć miały do władz 
miasta. Tu byliby chowani wójtowie Wiślicy, rajcy miasta, urzędnicy i bogatsi 
mieszczanie. Poza tym, przy tutejszym kościele było zwyczajnie więcej miej-
sca na pochówki dla mieszkańców zarówno przedmieścia, jak i miasta. 

W połowie XV w. przedstawia nam wieś Jan Długosz. Kościół stał na 
Przedmieściu, a jego opiekunami i kolatorami byli trzej dziedzice wsi Nie-
prowce: Jan Czarnocki, Stanisław i Jan Nieprowscy herbu Wieniawa, oraz Sta-
nisław Międzygórski herbu Kopaszyna673. 

W zasięgu parafii znajdowały się wówczas trzy wsie: Gorysławice, Ko-
bylniki (tu znajdowało się wójtostwo miasta Wiślica) i opustoszała wieś Wi-
śniówka. Pleban miał do swojej dyspozycji teren pod kościół, cmentarz, pole 
z ogrodem i domem, a także pół łanu gruntu położonego na tymże przed-
mieściu (Folwark Słodkich) pomiędzy rolami innych mieszczan (tak nazywa 
mieszkańców Gorysławic), czynsze i daniny, z czego dziesięcinę oddawano 
biskupowi krakowskiemu w monecie. Długosz wspomina także posiadłości 
benedyktynów tynieckich w Gorysławicach (młyn, karczma)674.

Z początkiem XVI wieku doszło do dużych zmian na terenie Gorysławic. 
W  dużej części podyktowane były one rozwojem ośrodka miejskiego, któ-
re „wylewało się” z murów miejskich. Przez Wiślicę przebiegała stara droga z 
Sandomierza do Krakowa przez Nowy Korczyn, ale także inna, prowadząca na 
północ wzdłuż koryta rzeki Nidy. Na jej końcu znajdowało się miasto królew-
skie Chęciny, tu według lustracji dróg 1564 r. wymieniony został przebiegający 
przez miasto gościniec krakowski przez mosty na rzece Nidzie i krzyżujący się 
w mieście z traktem wiślickim z Bochni. Stąd szlak ten kierował się dalej w kie-
runku Małogoszcza, a tam rozdwajał się – w kierunku Śląska przez Secemin i do 
Wielkopolski przez Przedbórz. Transportowano różne towary, ale dwa z nich 
były najważniejsze – sól bocheńska i woły pędzone z Rusi675. 

Niewielkie pod względem przestrzennym miasto z niewielkimi placami 
targowymi nie mogło pomieścić przepędzanego bydła. Dlatego też prowa-
dzono je w kierunku północnym przez Gorysławice drogą poprowadzoną po 
stronie zachodniej i północnej miasta, przez rozległe podmiejskie błonia. 

672 D. Kalina, Dzieje Chęcin, Chęciny 2009, s. 56-57. 
673 Niewiele nam wiadomo o rodzinie Międzygorskich piszących się z wsi Międzygórze koło Widuchowej 
w parafii Janina. Za czasów J. Długosza znamy też Jakuba i Jana Międzygorskich w parafii Lisów, D. Kalina, 
Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój. Zarys dziejów…, s. 186-192. 
674 LB t. 2, s. 370-371l t. 3, 217, 222. 
675 F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski…, s. 33.
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Właśnie w Wiślicy pobierane było cło od każdej sztuki prowadzonej w kie-
runku Chęcin. W tej sprawie w 1508 r. król Zygmunt Stary był rozjemcą w sporze 
toczonym przez mieszczan chęcińskich z Piotrem Szafrańcem, kasztelanem wi-
ślickim o cło płacone w Przedborzu i Wiślicy. Król postanowił, iż mieszczanie chę-
cińscy nie będą płacić w żadnym innym miejscu tego cła, jak tylko w Wiślicy676. 

W kilka lat potem dekretem z 02.06.1518 r. król Zygmunt Stary zwolnił 
mieszczan chęcińskich również od cła wiślickiego i potwierdził im wolności 
fiskalne na drogach przez Sandomierz, Ropczyce, Połaniec i inne miasta zie-
mi sandomierskiej. Był to silny impuls powodujący znaczne ożywienie traktu 
handlowego z Wiślicy w kierunku północnym. 

Bydło kilka razy w roku podchodziło pod mury miasta, zatrzymywało się 
na pewien czas na popas na wiślickie jarmarki doroczne i targi cotygodniowe. 
Zwierzęta musiały przejść przez wieś Gorysławice, a ślad tej drogi jak wspo-
mniano zachował się w zachodniej części osady. Nie możemy zapomnieć 
także o tym, że osada była niezbędnym zapleczem rolnym dla Wiślicy, której 
brakowało terenów rolnych. W początkach XVI w. traktowana była jako inte-
gralna część miasta, określana jako Staromieście (1529)677.

W centralnej części wsi znajdował się kościół parafialny i cmentarz. Był 
on drewniany, zapewne w pocz. XVI w. już w nie najlepszej kondycji. Dlatego 
w 1520 r. postanowiono wznieść kościół murowany z kamienia, natomiast 
sklepienie wykonano z cegły wypalonej na miejscu678. 

Tak jak skomplikowana była sytuacja prawna, tak również niejasno przed-
stawia się kwestia praw kolatorskich nad świątynia, a tylko za zgodą kolatorów, 
a i zwykle z ich funduszy, wznoszono świątynie. Dlatego dziwi brak wzmianki 
o zaangażowaniu świeckich kolatorów dziedziców wsi Nieprawice i Rudawa 
(nota bene leżących poza parafią), którzy jeszcze po tej fundacji demonstro-
wali swoje prawa wyboru księdza679. W parafii znajdowało się także wójtostwo 
wiślickie położone w Kobylnikach, ale także ze strony wójtów nie mamy żadnej 
wzmianki o fundacjach pobożnych na terenie kościoła gorysławickiego. 

Sytuację rozświetla nieco przekaz heraldyczny zawarty wewnątrz kościo-
ła. Na zwornikach sklepiennych w prezbiterium umieszczono herby należące 
do fundatorów nowej murowanej świątyni: królewski Orzeł, Abdank z sakrą 
biskupią, należący do biskupa krakowskiego Jana Konarskiego (1503–1524), 
Odrowąż i Janina należące zapewne do dziedziców Nieprowic i Rudawy. 

676 MRPS IV, nr 304; F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski…, s. 32–33.
677 Lustracja 1766, AGAD Lustracje, dział XVIII, t. 36, k. 98; MRPS IV, nr 11716; AGAD dok. perg. nr 
3694; AGAD MK 31, k. 280. 
678 MRPS IV, nr 3381. Jako data tej fundacji podawany jest rok 1535, J. Wiśniewski, Historyczny opis 
…w Pińczowskiem…, s. 461; KZSP t. III, z. 9, s. 22; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze 
wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 57–58; 154.
679 J. Wiśniewski, Historyczny opis…w Pińczowskiem…, s. 461;
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W  nawie również było sklepienie ze zwornikami herbowymi (obalone 
w 1587 r.), zachowane w kaplicy: pierwszy przypomina Doliwę z sakrą bisku-
pią i  stułą, może należeć do Andrzeja Krzyckiego (08.06.1523 mianowany 
biskupem przemyskim, 29.4.1527 r. przeniesiony na biskupstwo płockie, by 
wreszcie 27.10.1535 zostać arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem), wuja 
Piotra Tomickiego oraz drugi podobny do herbu Jastrzębiec. Oba przypomi-
nają zworniki w kościele w Dobrowodzie, w którym również występują kosz-
towne portale kamienne, mające niegdyś herby. 

Na uwagę zasługuje obecność herbu biskupa Konarskiego, który zrealizo-
wał w Gorysławicach zamysł stworzenia stancji biskupiej, położonej blisko 
Wiślicy, w której można by umieścić zarząd okolicznych dóbr biskupich. Do-
konał zasadniczej przebudowy kościoła w Dobrowodzie obejmującej dobu-
dowę kaplicy do ściany północnej oraz murowanego chóru wewnątrz świąty-
ni. Zreorganizował dobra należące do Kościoła leżące na lewym brzegu Nidy, 
obejmujące wsie: Baranów, Biskupice (parafia Zborówek), Chotel Czerwony, 
Dobrowodę, Piestrzec i  Zborówek, (w  Chotlu Czerwonym, Dobrowodzie 
i Piestrzcu funkcjonały dwory biskupie, stanowiące wygodne stacje postojo-
we na trasie podróży kościelnych dostojników680). 

Jego następca Piotr Tomicki kontynuował ten zamysł. Na podstawie bio-
gramu spisanego przez Stanisława Hozjusza na przełomie 1535–1536 r. wia-
domo, że biskup Tomicki m.in. w Sielcu wzniósł drewnianą siedzibę (in Lubo-
rzicza, Bolechowice, Siedlcze, Dobrowoda, Cunow, Kielce magnificas et sumptuosas 
aedes ligneas licet aedificavit). Dowiadujemy się o fundacji rezydencji biskupiej 
w Dobrowodzie, a także, że była ona w oczach współczesnych określona jako 
wspaniała i kosztowna681. Druga taka stacja biskupia znalazła się bardzo blisko 
Gorysławic, we wsi Sielec (dawniej Siedlec)682. 

Dlatego też uznać należy, że obaj biskupi, Konarski i Tomicki, realizując 
ten zamysł, przyczynili się do budowy i upiększenia kościoła w Gorysławi-
cach (może właśnie wzniesiono z ich funduszy sklepienia i kupiono kosztow-
ny portal w prezbiterium), a także do powstania w Sielcu dworu biskupiego. 

Stan zagospodarowania osady Przedmieście prezentuje Księga dochodów 
biskupstwa krakowskiego z 1529 r. Miejscowy pleban miał folwark plebań-
ski zw. Wyerczyska, łąkę wartą 3 grzywny: łąkę miał tu prebendarz kościoła  
św. Marcina, który pobierał z niej czynsz i także z innej łąki683, a preben-
da Świętej Trójcy w Krakowie oczynszowaną rolę. Znaczny był ówczesny 
 
680 J. Muszyńska, Sandomierskie dobra biskupstwa krakowskiego od połowy XV do połowy XVII wieku,  
[w:] Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Materiały z sesji Na-
ukowej, Kielce 20 IX 1997, Kielce 1997, s. 29.
681 Acta Tomiciana, wyd. A. Wyczański, W. Urban, Wrocław 1966; D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe na 
terenie gminy Busko-Zdrój…, s. 120.
682 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej…, t. 1, s. 218–219.
683 1529 LR s. 266. 
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 dochód plebana, wskazujący nie tylko na dobrą kondycję miejscowego ko-
ścioła i jej pasterza, ale także bogacących się mieszkańców w całej parafii684. 

Niedługo potem na terenie Gorysławic doszło do ważnych zmian. Naj-
pierw w 1535 r. rajcy miasta odkupili wójtostwo wiślickie, obejmujące dwa 
łany gruntu we wsi, od dziedzicznego wójta Michała Kulchana, które znajdo-
wało się we wsi Kobylniki, wraz z łąkami, pastwiskami i wodami. Znajdowało 
się ono na północ od wsi Sielec, nad Nidą. Pod względem prawnym ostatecz-
nie zostało wprowadzone 30.03.1551 r.685 W ten też sposób mieszczanie wi-
śliccy weszli w prawo kolatorskie do kościoła w Gorysławicach. 

Ostatniemu dziedzicznemu wójtowi Wiślicy Michałowi Kulchanowi 
król zezwolił w 1547 r. na zbudowanie na gruncie królewskim młyna, folusza 
i blechu686. W rejestrze poradlnego powiatu wiślickiego z 1579 r. wykazano 
młyn dziedziczny na terenie Gorysławicach (Przedmieścia) o dwóch kołach 
i stępie687. Młyn ten jak i dwa inne, dzierżawił od starosty wiślickiego Feliks 
Górny, rajca miejski w latach 1564–1565688. 

Następnie król wykupił 12 łanów kmiecych znajdujących się w Gorysławi-
cach, które w 1556 r. nadał miastu (ale faktyczne połączenie to zostanie zrealizo-
wane w późniejszym czasie). Podczas lustracji powiatu wiślickiego w 1565 r. nie 
wymieniono już wśród posiadłości królewskich ani Przedmieścia, ani wsi Gory-
sławice. Grunty znajdujące się na jej terenie należały do: plebana (folwark, łąka, 
ogród, a  także teren pod kościołem i  zabudowaniami plebańskimi), a  przede 
wszystkim do mieszczan wiślickich. Stały tu także zbudowane na gruncie kró-
lewskim, dwa młyny z sadzawkami oraz wspomniane już: folusz i blech. 

Poza tym, w sąsiedztwie Gorysławic pojawiła się niewielka „wieś miejska” 
Sielec (villa civilis Syedliecz) z dwoma łanami i 4 kmieciami płacącymi czynsz 
i dającymi daninę zwaną „owies stacyjny”689. 

Niezwykłe chwile przeżywali mieszkańcy Gorysławic i Wiślicy w 1587 r.  
w toku zdarzeń związanych z wyborem króla po śmierci Stefana Batorego. Po-
wstały dwie „partie” zwolenników – pierwsza arcyksięcia Maksymiliana, któ-
rej przywódcami byli Zborowscy ze Zborowa, a druga Zygmunta Wazy, której 
przewodniczył Zamoyski. Po dokonanym wyborze osoby Zygmunta Wazy (5 
września), wierne mu stronnictwo wybrało sobie właśnie Wiślicę za miejsce 
spotkania elekta ze swoimi zwolennikami. Następne wydarzenia opisał Raj-
nold Hejdensztejn, sekretarz królewski: O jeden dzień drogi od Krakowa znaj-
dował się Zamojski, kiedy mu doniesiono, że Krzysztof Zborowski Wiślicę ubiegł. 
Nazajutrz 8 września stanął w  Krakowie, tu znowu dowiedział się, że Andrzej 
684 1529 LR s. 195. 
685 MRPS IV, nr 17844; Lustracja 1565, s. 24, przyp. 64.
686 MRPS IV, nr 22895; Lustracja 1565, s. 26, przyp. 7.
687 Pawiński, s. 236. 
688 Lustracja 1565 s. 26. 
689 Lustracja 1565, s. 27. 
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Zborowski pojmał do niewoli Tarnowskiego kasztelana sandomierskiego. Ponieważ 
Zborowscy nie mieli nadziei opanować Kraków, dobrze strzeżony przez Wojewodę 
Krakowskiego Tenczyńskiego i Starostę Zebrzydowskiego, a Zamojski też z calem 
swojem wojskiem prosto tam dążył, musieli więc obrać sobie i zdobyć jakie inne miej-
sce, gdzieby mogli zebrać się nim się Maksymilian zjawi, a potem się z nim połączyć. 
Wybrali na to Wiślicę, bo była otoczona rzeką i bagnami, a leżała o dwa dni drugi 
od Krakowa i w niedalekiej odległości od dóbr marszałka Zborowskiego. Co więcej, 
stronnictwo Zygmunta wyznaczyło sobie Sejm w Wiślicy, myśleli więc Zborowscy, że 
zająwszy to miasto, zniweczą plany Zygmuntowców i szlachtę do Wiślicy ciągnącą 
na swą stronę przeciągną. Wyprawili co prędzej posłów do Maksymiliana, żeby go 
jak najspieszniej sprowadzić.(…). Andrzej i Krzysztof Zborowscy nocą cichaczem 
ciągnęli za Zamojskim. Krzysztof napadł znienacka na Wiślicę, bramy i rynek opa-
nował, klucze miasta sobie przynieść rozkazał i zabronił mieszkańcom, pod ostrą 
karą, z miasta się oddalać. (…)

Andrzej Zborowski i Jan Zamoyski

W  tym właśnie czasie Andrzej Zborowski Stobnicę zajął. Znajdował się tu 
Stanisław Tarnowski kasztelan sandomierski starosta miejscowy, senator znako-
mitego rodu i przyjaciel Zamojskiego. Od dawna już poróżnił się był Tarnowski 
z Andrzejem Zborowskim, kiedy Stefan dał Tarnowskiemu starostwo stobnickie, 
które syn wojewody krakowskiego brata Zborowskich przedtem dzierżył. Tarnow-
ski miał jechać do Gdańska, przywitać Zygmunta i spokojnie z żoną i z dziećmi 
w Stobnicy przesiadywał. Zborowski nagle na zamek napadł. Tarnowski bronić się 
postanowił, lecz gdy jeden z jego sług został zabity, a wielu poraniono, na prośbę 
żony i płacz córki Tarnowski się poddał. Pieniądze i sprzęty jego zabrano, a sa-
mego, żonę, i córki panny do Wiślicy pod strażą odprowadzono. (...).Trzymał on 
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Tarnowskiego jakiś czas pod strażą, aż go wreszcie za wstawieniem się Szafrańca 
i innych wypuścił z tym warunkiem, że Stobnicę Zborowskiemu odda….

W międzyczasie uzyskano zapewnienie, że nowo wybrany król do Wiślicy 
z pewnością przybędzie. Miasto jednak pozostawało w rękach Zborowskich. 
Udający się 3.10.1587 r. w tym kierunku Zamoyski musiał wziąć silny oddział 
wojska „Chociaż śmielsi już, ale zawsze niespokojni, Zygmuntowcy jechali do Wi-
ślicy. Tegoż samego dnia Zamojski przybył do Skalmierza, a stąd cała noc jadąc 
nad ranem, jak chciał, niespodziewanie stanął przed przeciwnikami i opasawszy 
na około miasto, zamknął ich w jego obrębie.

Jak mówiłem Wiślicę na około bagna otaczają. Od strony Skalmierza długim 
mostem łączy się miasto z lądem. Kilku z piechoty Zborowskich wpadło na most, 
chcąc nie puścić Zamojskiego. Wysiał on zaraz Garune Francuza z  Niemcami 
i Szkotami, a ten Zborowczyków z mostu spędził, zabrawszy im kilku ludzi. Mieli 
oni na bliskiej wyspie690 parę armat małych i strzelać na most i do obozu Zamoj-
skiego poczęli, ale bez skutku. Nieco przed tem zwieźli byli zboże z pól do miasta, 
dachy drewniane łub słomiane jedne pozrucali, drugie ziemią przykryli, a wieżę 
kościelną (sic! – przyp. – DK)691 z której daleko widzieć i strzelać można było, 
ciężkiemi armatami obsadzili; ponaprawiali stare mury i  przygotowali się jak 
mogli do wytrzymania oblężenia. Zamojski nagle wpadłszy, wszystkich tych co 
za miastem na straży albo z innego jakiego powodu bawili połapał, ale ich wnet 
popuszczał. Wszystkie drogi z miasta wiodące obsadził, tak że Zborowczycy ani 
ruszyć się nie śmieli; tym więc sposobem zjazd najspokojniej mógł się odbyć. Tego 
też tylko pragnął Zamojski (…).

Niedługo potem Zjechało się mnóstwo szlachty i senatorów. Pierwszego dnia 
zjazdu tj. 5 października nic nie uradzono. Nazajutrz umawiano się o miejsce 
obrad, a otwarcie zjazdu na następny dzień odłożono. Miał się zjazd odbyć pod 
samem prawie miastem, na wzgórzu rzeką i stawem od miasta oddzielonym692. 

Według ks. Jana Wiśniewskiego Zborowscy …Kościół św. Wawrzyńca ufor-
tyfikowali armatami i wojskiem, w wielu miejscach podziurawili dach na kościele, 
płoty kościelne i cmentarne poniszczyli, rozebrali trzy domki należące do kościoła 
na drzewo do kuchen wojskowych693. Zniszczenia na terenie kościelnym są do 
dziś zauważalne – w kościele nie ma sklepień, po których zostały się jedynie 
ślady na murach. Zburzono zapewne wieżę kościelną. 

Jak ksiądz pisze dalej, sytuacja powtórzyła się w 1606 r., gdy po śmierci 
kanclerza Zamoyskiego doszło do tzw. rokoszu Zebrzydowskiego, zorganizo-

690 Wysepka ta znajduje się na północ od mostu z Koniecmostów do miasta. 
691 Na uwagę zasługuje informacja o wieży kościelnej, o której dotąd nie wiedzieliśmy. Znajdować się mo-
gła w frontowej części kościoła, zatem niewykluczone, że na jej pozostałościach wzniesiono kaplicę Pre-
bendy Gromkowej w późniejszym czasie.
692 Rajnolda Hejdensztejna sekretarza królewskiego Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. 
Ksiąg XII, t. 2, w tłumaczeniu M.Gliszczyńskiego, Petersburg 1847, s. 243 i nn. 
693 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w Pińczowskiem…, s. 461.
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wanego w opozycji do króla Zygmunta III Wazy. Władca zgromadził swoich 
zwolenników w Wiślicy, gdzie po pewnym czasie dysponował siłami szacowa-
nymi na około 10 000–14 000 żołnierzy, w tym doświadczone oddziały kwar-
ciane przybyłe z Ukrainy. Stąd też ruszyły one w kierunku Sandomierza694. 

W końcu XVI w. doszło do ważnego dla przyszłości miasta zjawiska. Znaj-
dujące się tu grunty mieszczańskie i chłopskie były komasowane poprzez sku-
powanie przez bogatszych właścicieli spośród mieszczan. Formowali oni na-
stępnie z nich niewielkie samowystarczalne „folwarczki”, na których pracowała 
ludność komornicza. Następnie mająteczki te, w dalszym ciągu de facto podle-
gające prawu miejskiemu sprzedawano lub najczęściej dzierżawiono drobnej 
szlachcie, która traktowała je jako niewielkie majątki ziemskie, podlegające 
już prawu ziemskiemu. Jej przedstawiciele osiedlali się jako nobilem pauperem, 
a najczęściej tzw. familia nobilis. Jako właściciele lub dzierżawcy włości w Go-
rysławicach odmawiali opłacania danin razem z  miastem. Obecność spaupe-
ryzowanej szlachty na terenie miast królewskich było zjawiskiem dość typo-
wym. Pobyt ich był bardzo uciążliwy dla miasta, częste były spory mieszczan ze 
szlachtą o nieopłacanie podatków miejskich i państwowych, a zwłaszcza o role 
miejskie. Również tereny miejskie będące w posiadaniu kościoła parafialnego 
o łącznej powierzchni kilku łanów, zwolnienie były z opłat695. 

Tak więc znajdujące się na terenie Przedmieścia dawne grunty kmiece 
zostały z czasem przekształcone w „folwarczki” należące do duchowieństwa, 
szlachty, ale i  mieszczan. Jeden z  nich należał do Zuzanny, żony aptekarza 
i rajcy wiślickiego Tomasza Ostrowskiego, a który darowała zapisem na rzecz 
bractwa literackiego, położony był pomiędzy gruntami  Jana Alby i Stanisława 
Gromka696. Wacław Urban wymienia Stanisława Gromka, rajcę wiślickiego 
w 1602 r., był on zapewne synem Stanisława Gromka, ławnika miejskiego697.

Jego bratem był Jakub Gromek (Gromecjusz) kanonik wiślicki, dzie-
kanem kijski, pleban w Gnojnie i w Gorysławicach (wym. 1631). W 1619 r. 
otrzymał od Marcina Szyszkowskiego biskupa krakowskiego dziesięciny z no-
wizn, które król nadał mieszczanom wiślickim, położonych na granicy z wsiami 
Kobylniki i Sielec, w miejscu zwanym Borek. W tym czasie oprócz dziesięcin 
otrzymywanych od dziedziców wsi Nieprowice i Rudawy oraz z Kobylnik, dys-
ponował folwarczkiem z gruntem pół łanu, ogrodem i łąką698. 

694 J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1606–1609). Studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji, 
Wrocław 1960, s. . 342-343.
695 L. Stępkowski, Przemiany ludnościowe w Chęcinach w XVII i XVIII wieku, [w:], VII wieków Chęcin. Mate-
riały (z) sesji naukowej 24 V 1975 r., pod red. Z. Guldona, Kielce 1976, s. 108–109.
696 P. Kardyś, Zob. Aneks „Testament Zuzanny Aptekarki” za rozdziałem tej pracy pt. „Ustrój i organizacja 
władz miasta Wiślicy”; BOss., rkps 11753, s. 743–760. Jeden jedyny raz w potwierdzeniu testamentu Zu-
zanny wymieniona jest drobna kwota dla hebdomadariusza Bractwa Literackiego, ibid., s. 753.
697 W. Urban, Z dziejów reformacji w Wiślicy…, s. 47; Lustracja 1789, t. 3, s. 12.
698  J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów…, s. 461.
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W 1627 r. umieścił w kościele tutejszym tablicę marmurową poświęconą 
pamięci brata, Stanisława Gromka (1627) i jego żony Anny (zm. 1590)699. Na-
leżał do wybitniejszej części społeczności wiślickiej, upamiętniając się ufun-
dowaniem wyposażenia kościoła. Utworzył także fundusz, wzorem kapłanów 
z innych parafii (np. w Małogoszczu fundusz Jakuba Bieda Chrostkowica700). 
Zapisał własny dom „za Bramą” na rzecz władz miasta, celem utworzenia 
funduszu na utrzymanie dwóch studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Ufundował także obraz, a zapewne i ołtarz główny w gorysławickim koście-
le, na którym zamieścił swój portret z mieszczańskim gmerkiem. Prac tych 
dokonał ok. 1631 r. udając się na stałe na probostwo w Gnojnie, gdzie zmarł 
i gdzie jest pochowany701.

Inną wybitna rodziną mieszczańską stanowili Wojciech i  Anna Żela-
znowscy, mający w  Gorysławicach „folwarczek” dziedziczny oraz dom 
w mieście zwany Kormalowski „z przyległościami”. Około 1648 r. ufundo-
wali oni przy tutejszym kościele prebendę zwaną Żelaznowska. Ufundowali 
kaplicę kopułową, dostawioną do zachodniej ściany kościoła, niewykluczo-
ne, że w miejscu zniszczonej wieży kościelnej. Tu zostali pochowani, nieja-
ko w mauzoleum, a wnętrze było dostępne tylko jako kaplica. Wejście do 
wnętrza kaplicy prowadziło tylko przez wejście pod chórem, z czego wy-
nikały nieporozumienia z  plebanem. Podobne kaplice grobowe tego cza-
su, ufundowane przez mieszczan, znajdują się w także w Nowym Korczy-
nie, Małogoszczu czy w Chęcinach, gdzie zobaczyć można słynną Kaplicę 
Trzech Króli, albo Fodydzinską702. 

Na terenie Przedmieścia znajdował się grunt królewski, na którym zbu-
dowany był młyn zwany Kotlicki, którego dwie części należały do króla, 
a jedna do szpitala. Zbudowali go ze stawem na rzece Nida na Przedmieściu 
w 1470 r. Jan Kozłek i Andrzej z Kotlic mocą przywileju królewskiego. Miał 
on przełożenia na dwa koła mączne. Na trzecią część młyna, wraz z  pra-
wem połowu ryb w  stawie król Zygmunt August wystawił potwierdzenie 
(1547–1564)703. Młyn ten przed 1660 r. został zniszczony pożarem w wy-
niku uderzenia pioruna i  nie został już odbudowany704. Podczas lustracji 
powiatu wiślickiego w 1660 r. w „opowiadaniu” mieszczan wiślickich sły-
szymy o „przewielebnych” i „urodzonych” mieszkańcach Gorysławic: Mar-

699  CIP T. 1, z. 3, poz. 46, s. 69.
700 D. Kalina, Historia miejscowości i zabytki gminy Małogoszcz, [w:] Dzieje i zabytki Małych Ojczyzn, Miasto 
i Gmina Małogoszcz, Kielce 2006, s. 73–235; E. Kosik, Chrostkowice z Małogoszcza, „Nasza Przeszłość. Stu-
dia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 40, 1973, s. 176–181
701 CIP t. 1, z. 3, poz. 39, s. 64–65. 
702 M. Karpowicz uznawał kaplicę w  Chęcinach za jedyny przykład mieszczańskiej kaplicy kopułowej 
wzniesionej jako kaplicy grobowej, M. Karpowicz M., Da contadino a magnate Gaspare Fodiga, architetto e 
scultore di Mesocco in Polonia, Mesocco 2002; D. Kalina, Dzieje Chęcin…, s. 82.
703 Lustracja 1565, poz. 100, s. 346; poz. 140, s. 350. 
704 Lustracja 1660 cz. 2, s. 71–73.
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cinie Brzuchawskim, Pawle Promnickim, Karolu Miernikiewiczu Ciecha-
nowskim „folwarków tamecznych dzierżawcy”, którzy żalili się na ciężary 
wynikające z pobytów w Gorysławicach wojsk królewskich, a odmawiają-
cych płacenia podatków miejskich705. 

Kościół po zniszczeniach szwedzkich został odbudowany, ale nigdy nie 
powrócił do swojej świetności. W XVIII w. kolatorami kościoła w Gorysła-
wicach byli dziedzice wsi: Nieprowice (Humieccy, z której pochodziła żona 
Stanisława Krasińskiego), i  Rudawa (Grabowscy, a  następnie Antoni Wolf 
a Wolfstadt). W okręgu parafialnym w latach 1783–1784 znajdowały się: wieś 
Gorysławice podzielona pomiędzy 10 posesorów świeckich i  duchownych 
oraz Błoto czyli Bagno, „atencja” miasta należąca do Rogayskiego706. 

W roku 1789 były tu: folwark Miernikowski (potem zwany: Biechowski) na-
leżący do probostwa wiślickiego, folwark Żelazowski z placem Korniakowskim 
(opustoszały należący do archidiakona kolegiaty wiślickiej, folwark Albański 
niegdyś należący do kolegiaty wiślickiej, a aktualnie przyłączony do prebendy 
św. Józefa, folwark Gronkowski należący do kanonii wiślickiej, której aktualnym 
posesorem był ks. Watróbka, folwark Borecki zwany Pajączkowskim należący do 
prebendy św. Józefa, aktualnie posesorem był ks. Wawrzyniecki kanonik wiślic-
ki, folwark Żakowski własność Lipieckiej niegdyś Mietelskich, folwark Germa-
nowski, wcześnie w 1765 r. własność Ludwika Jaskólskiego, a aktualnie Anto-
niego Mrozowskiego, folwark Grankowski inaczej zwany Radwański oraz folwark 
Mietelszczyzna, w 1765 r. własność Jana Lipskiego. 

W końcu stulecia stan materialny kościoła w Gorysławicach był fatalny. 
Przysłowiowej kropki na „i” dodał pożar zabudowy kościelnej (ale bez ko-
ścioła) w 1799 r., co przy ogólnym upadku materialnym kolegiaty, w kon-
sekwencji spowodowało likwidację duszpasterstwa. Pleban Antoni Lipski 
zamieszkał w mieście przy kolegiacie, a w początkach XIX w. biskup kielec-
ki Józef Górski wydał dekret, mocą którego skasowano „parafię szpitalną” 
w Gorysławicach, a wieś Gorysławice wraz z Kobylnikami przeniósł do pa-
rafii kolegiackiej. Od tego czasu obowiązki względem tegoż kościoła przeję-
li księża funkcjonujący przy kolegiacie. W latach 1811-1812 administrował 
nim ks. Zberadzki, zapewne ostatni duszpasterz707.

W roku 1801 na terenie wsi wykazani zostali następujący właściciele: Antoni 
Mrozowski (folwark Giermanowskie), Rozalia Rogoyska (część zwana Błoto), 
kanonia wiślicka (folwark), miasto Wiślica (część), kanonia penitencjarzy w Wi-
ślicy (część), parafia rzymsko katolicka w Gorysławicach, parafia rzymsko kato-
licka w Wiślicy (folwark Miernikowski, część), archidiakonat w Wiślicy (folwark 
Miernikowski, część), bracia Antoni, Józef i Wincenty Lipscy (folwark Radwań-
szczyzna), bracia Joachim, Sebastian i Franciszek Mietelscy (folwark Żakowskie). 
705 Lustracja 1660 cz. 2, s. 71-73.
706 Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 252. 
707 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów…, s. 463. 
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Dzierżawcami tych majątków byli: kanonik ks. Sebastian Wątrobski (część 
kanonii, poddzierżawca Jan Dębski), kanonik ks. Stanisław Wawrzecki (część 
kanonii penitencjarzy), ks. Ludwik Machaczewicz (część plebańska gorysła-
wicka, poddzierżawca Jan Dębski), ks. Onufry Dobiński (część plebańska wi-
ślicka, poddzierżawca Jan Sadowski), archidiakon ks. Józef Ptaszyński (część 
archidiakoni), Anna Lipska (część Mietelskich, dożywocie)708.

Gorysławice na mapie z 1839 r. Źródło: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego  
zw. Kwatermistrzowską wydana w 1843 r. z datą: 1839 r. [1: 126.000], (Wiślica i okolice),  

[w:] Biblioteka Narodowa. Warszawa. Dział kartografii, sygn. 13565.

Na marginesie Galicji Zachodniej (1804) wieś oszacowano na 10 do-
mów, 20 mężczyzn i 3 konie. W opisie z lat 1807–1808 Gorysławice miały 
charakter wsi. Było w niej domów 32, rodzin 60, 1 duchowny i aż 13 osób 
szlacheckiego pochodzenia. Co niezmiernie charakterystyczne, w spisie 
tym nie wykazano mieszczan, ani też chłopów, a jedynie 48 chałupników, 
4 tzw. „pozostałych”, razem liczba ludności w osadzie wynosiła 230 osób709. 
W roku 1827 było w niej dwie części: część prywatna i część duchowna. 
Liczące razem 33 domy i 280 mieszkańców710.

W roku 1847 istniejący na terenie wsi dwór z zabudowaniami gospodar-
czymi i karczmą opisano w Aktach Dyrekcji Ubezpieczeń.

Dwór z drewna pod gontem (o wymiarach: 31 x 13 x 4), dom dla służby 
z chlewem kryty strzechą (o wym. 33 x 6 x 3 ½), kurnik z drewna kryty strzechą 
(o wym. 15 x 6 ½ x 3 ½), stajnia z przystawką kryty strzechą z drewna i chrustu 
(o wym. 26 ½ x 11 ½ x 4; 25 x 9 ¾ x 4); szopa z chrustu (3 1/3 x 12 x 3 ½; stodoła 
z chrustu (o wym. 80 x 16 ½ x 4 ½). Spichlerz z drewna (o wymiarach 13 ½ 
x 9 x 4 ½). Majątek obejmował również plac pusty. 
708 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…, wg. indeksu. 
709 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…
710 Tabella miast, wsi, osad Królestwa Poslkiego…, t. 1, s. 138. 
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Plan dworu „kościelnego” w Gorysławicach z 1848 r. APK, 21/17, sygn.1302, s.49.

Plan kościoła z 1848 i plebani z 1863 r. w Gorysławicach. APK, 21/17, sygn.1302, s. 44 i 193.

Ksiądz Marcin Nowakowski miał na swoim gruncie następujące budynki: 
stodoła drewniana (o wym. 79 x 16 x 4), owczarnia (o wym. 27 x 12 x 3 ½), 
stajnia (24 ¾ x 9 ½ x 3), wołownia (26 ½ x 11 ½ x 3). Dozorowi kościelne-
mu podlegało kilka posesji chałupniczych: 1. Joachima Piotrowska (chałupa 
z drewna i chrustu z przystawką o wym. 26 x 6 ½ x 3 ½; 3 ½ x 8 ½ x 3);  
2. Józefa Laska (chałupa z  drewna o  wym. 23 ½ x 6 ¾ x 3 ½ ); 3. Prażu-
cha (chałupa z drewna o wym. 33 ¼ x 7 ¼ x 3 ½); Marianny Sroki (chałupa 
z drewna i chrustu (47 ¼ x 7 ¼ x 4 ½, stodoła z chrustu o wym. 12 x 6 ½ x 4); 
4. Jana Krzaka (chałupa z drewna i chrustu o wym. 37 ½ x 7 ½ x 3 ½). 

Na terenie wsi był drugi dwór należący do rządu. Był to budynek drew-
niany pod gontem o  wymiarach 24 x 11 x 4 ½; obora w  części murowana, 
a w części drewniana kryta słomą o wymiarach 24 x 11 x 4 ½; stodoła z drew-
na w słupy o wym. 21 x 16 x 4711.

711 AP DU, sygn. 1302.
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Po powstaniu styczniowym dla zasłużonych oficerów rosyjskich wydzie-
lono majątki donacyjne nadawane w nagrodę. Około 1867 r. naczelnik rejonu 
warszawskiego, a następnie guberni płockiej, generał lejtnant Włodzimierz Sa-
wicz Semeka (1816–1897) otrzymał donację obejmującą wsie: Chotel Czer-
wony, Gorysławice (oraz Drugnia, Podstoła, Mniszew, Hebdów, Mękarzowice, 
Gruszów i Skowronno), które wydzierżawiał osobom postronnym712.

Górki

Nazwa
Nazwa wsi odnosi się do specyfiki położenia osady. Jej zabudowa zgrupo-

wana jest na skałce gipsowej dominującej nad otaczającym go płaskim tere-
nem. Dodatkowo otaczają wieś rozległe stawy, łąki i pastwiska zalewowe713.

Położenie
Na mapie Galicji Zachodniej główna część zabudowy była podporządkowana 

jednej drodze z Wiślicy do Badrzychowic. Na terenie położonym na  południowy 
wschód od drogi znajdował się obszar podobny do trójkątnego cypla otoczongo-
kompleksami stawów. Na nim oznaczono kilka rozrzuconych większych obiek-
tów. Obecna wieś na dawnym miejscu z zabudową podporządkowana starej dro-
dze, z rozbudowanym jeszcze bardziej niż w XVIII w. kompleksem stawów.

Górki na mapie Galicji Zachodniej (1804).

712 Jest on autorem niedawno wydanej książki, W. S. Semeka, Działania wojenne w guberni płockiej w 1863 roku, 
Warszawa 2013. Prezentuje ona działania militarne na Mazowszu w czasie powstania styczniowego. J. Kukulski, 
Donacje paszkiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987, s. 167. D. Kalina, Miejscowości gminy Pierzch-
nicy – zarys dziejów, [w:] Pierzchnica – nasza mała Ojczyzna. Miejscowości gminy Pierzchnia. Zarys dziejów, pod 
red. Kaliny, Pierzchnica–Kielce 2014, s. 92.
713 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe..., s. 82–83.
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Historia
Od czasów Długosza (1470–1480) wieś Górki znajdowała się w pa-

rafii Strożyska, a  jej dziedzicem był Jan Rytwiański herbu Jastrzębiec, 
wojewoda krakowski. We wsi było wówczas 10 łanów kmiecych, opu-
stoszała karczma z rolą, z których dziesięcinę snopową i konopna odda-
wano do kościoła w Strożyskach, ocenianą na 15 grzywien714. Natomiast 
w Księdze dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z 1529 r. wykazano, że 
dziesięcina z całej wsi (o wartości 17 grzywien) była oddawana kanoni-
kom i prebendzie przy kolegiacie wiślickiej715. 

Wieś Górki jako składowa dóbr Rytwiany była własnością kolej-
no: Mikołajka z  Kurozwęk Lubelczyka zwanego Wrzód herbu Poraj  
(zm. 1507), jego syna Adama z Kurozwęk vel Rytwiański (zm. 1510), 
z ręką jego córki Anny przeszły w dom Hieronima z Łasku herbu Korab. 
Po jego śmierci zaszłej w 1541 r. otrzymał je Olbracht Łaski. Starał się zdo-
być wpływy polityczne pod berłem Henryka III Walezego króla Polski. 
Wyruszył z poselstwem do Paryża, gdzie otrzymał obiecane dla siebie  
100 000 złotych, ale już wkrótce utracił zaufanie władcy w  związku 
z aferą jaka wybuchła po ujawnieniu bigamii. Z kolei podczas bezkró-
lewia w 1575 r. stanął za wyborem cesarza Maksymiliana II Habsbur-
ga, co przesądziło o konieczności opuszczenia przez niego Polski. Udał 
się najpierw do Włoch, a następnie na Węgry, ale z początkiem 1581 
r.udało mu się odzyskać łaskę królewską i powrócić do kraju. Zarzą-
dem dóbr małopolskich zajmował się jego szwagier Andrzej Ciołek, 
a potem jego syn Stanisław716.

Olbracht Łaski cierpiał na stały brak pieniędzy, od około 1560 r.  
zaczął sprzedawać części swojego majątku. W  spisie poradlnego 
powiatu wiślickiego z 1579 r. jako dziedzice Górek i Badrzychowic 
w parafii Strożyska wykazani są Pacanowscy, zapewne rodu Jelita717. 

W  spisie podatkowym powiatu wiślickiego z  1579 r. wieś była 
stosunkowo dobrze zagospodarowana, liczyła 15 osadników osadzo-
nych na 7 i ½ łana, i 6 biednych718. 

Wieś Górki i Badrzychowice tworzyły w przeszłości dość trwały 
związek, który można prześledzić do połowy XVII wieku. W roku 1629 
obie te wsi należały do Jana Zebrzydowskiego herbu Radwan719, miecz-
nika koronnego (1620-1641), pułkownika województwa krakowskiego 
(1624), starosty lanckorońskiego i nowokorczyńskiego720.
714 LB t. 2, s. 436. E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka..., s. 206.
715 LR s. 295.
716 D. Kalina, Gmina Rytwiany. Dziedzictwo kulturowe…., s. 132.
717 Uruski, t. 13, s. 156. 
718 Pawiński s. 213.
719 Lustracja 1629, k. 37.
720  Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy. oprac. K.Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, 
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Prowadził życie głęboko religijne, działał w  bractwie św. Anny. 
Ożenił się z Barbarą Lubomirską, córką Sebastiana, kasztelana woj-
nickiego i Anny z Branickich, z którą miał pięcioro dzieci: Zofię (za-
mężną z Szyszkowskim starościnę warecką), Michała, Annę (żonę 
Abrahama Gołuchowskiego starosty stężyckiego), Franciszka Flo-
riana kasztelana lubelskiego, Reginę Anastazję (dominikankę). Po 
śmierci pierwszej żony (1629–1630) ożenił się po raz wtóry z Ewą 
Katarzyną Warszycką, z  którą nie miał dzieci (zmarła w  1643 r.).| 
Zmarł 06.10.1641 r. w Nowym Korczynie, pochowany został w ko-
ściele w Kalwarii Zebrzydowskiej721.

Nie są znane bliżej dalsze losy wsi. W Regestrze dyecezjów Fr. 
Czajkowskiego z lat 1783–1784 wykazana jest jako własność nie-
jakiego Kownackiego722. Był nim Sebastian Kownacki herbu Su-

che Komnaty, podwojewodzi biecki (1783) i sądecki (1791). Żonaty był 
z Wiktorią z Rokszycką, wdowią po Andrzeju Januszkiewiczu komorniku 
granicznym sieradzkim. 

Sebastian Kownacki (zm. ok. 1800) pozostawił po sobie synów: Ignacego 
Pantaleona i Kajetana Rocha Mamerta oraz córkę Mariannę723. W roku 1801 
jako właściciele wsi występują bracia Pantaleon i Kajetan Kownaccy wraz mat-
ką Wiktorią Kownacką, która zapisane miała na niej dożywocie724. 

Rodzeństwo w 1802 r. dokonało podziału dóbr po ojcu. Przy wsi Górki 
pozostał Ignacy Pantaleon Kownacki. Zmarł po 1816 r., jako że występuje 
w dokumentach pozostała po nim wdowa Marianna z Wężyków wraz z sy-
nami: Napoleonem, Aleksandrem i Władysławem725.

Kajetan Roch Kownacki (zmarły w Krakowie w 1831 r.), żona-
ty był z Apolonią z Zielińskich, która zabezpieczyła na wsi Górki 
wszystkie swoje należności, z  mocy wyroku Trybunału Krakow-
skiego z 1816 r. Odziedziczył je syn Jan Kanty Kownacki po śmier-
ci ojca w 1831 r. oraz córki: Anna (żona Ignacego Chrzanowskie-
go) i Józefa (żona Piotra Januszewicza). 

Rodzina Kownackich dokonała w  latach 1895–1896 przebudo-
wy kościoła w Strożyskach. Rozebrano wówczas prezbiterium i część 
nawy, a w  ich miejsce wzniesiono nowe prezbiterium i dwie kaplice 
– w południowej nad wejściem jest umieszczony herb Suche Komnaty, 
jak również w zworniku sklepienia w jej wnętrzu oraz litery J.K. – za-
pewne oznaczające Jana Kantego Kownackiego, głównego dziedzica.

T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992, s. 217.
721 Żychliński, t. 25, s. 144. 
722 „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 304.
723 Boniecki t. 12, s. 34.
724 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…
725 Boniecki t. 12, s. 34.
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Aleksander Kownacki, były sierżant 2 Pułku Piechoty Wojsk Polskich, 
właściciel wsi Górki, zmarł w 1896 r. w majątku Strojnów-Moczydła koło 
Pierzchnicy, gdzie został pochowany726. W kościele w Strożyskach ma swojej 
pamięci poświęcony kamienny pomnik727.

Na marginesie mapy Galicji Zachodniej (1804) osada oszacowana zo-
stała na 31 domów, 15 mężczyzn i 2 konie, a w latach 1807–1808 w domi-
nium Górki było 31 domów zamieszkałych przez 64 rodzin: w tym szlachta:  
2, chłopi: 8, chałupnicy: 50, pozostali: 9. Razem liczba ludności wsi wyno-
siła 267 mieszkańców. 

W połowie XIX w. stały tutaj tylko dworskie zabudowania gospodarcze728.

Hołudza

Nazwa 
Była ona zapisywana była jako Hołucza (XV), Hołudza, Ołudza (XVI w.)729.

Położenie
Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) była to niewielka wieś z zabudową sku-

pioną przy krótkiej ulicy. Po stronie południowej krzyżowała się ona ze strumie-
niem wpływającym w stawy, a po stronie północnej z drogą do wsi Gluzy. Zespół 
dworski zaznaczono poza zabudową wsi, na południowym brzegu stawu. Zazna-
czone są dwa czworoboki zabudowy gospodarczej.  Obecna część południowa 
wsi leży na dawnym miejscu, a na miejscu zespołu dworskiego powstała szko-
ła. Autorzy artykułu w Słowniku Geograficznym wspominają, że w Hołudzy są 
dziwnej budowy figury kamienne z daszkami, na jednej wyryty rok 1311.

Wieś Hołudza na mapie Galicji Zachodniej (1804).
726 Akt nr 77
727 J. Wiśniewski, Historyczny opis  kościołów ..w Stopnickiem…, s. 267.
728 AP Kielce, DU, sygn. 1311.
729 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe..., s. 164.
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Historia

Jest to stare gniazdo gałęzi rodu Zbożeńskich (u Paprockiego: Zbożyń-
skich), osiadłej w tej okolicy w początkach XV w.730 Jako pierwszy występuje 
w 1448 r. Andrzej z Hołudzy731.

W opisie Jana Długosza wieś wchodziła w obręb parafii Chotel Czerwony 
i należała do Dersława Zbożeńskiego herbu Łabędź732. Była doskonale zagospo-
darowana – miała 10 łanów kmiecych, karczma z rolą, młyn z rolą, z których 
dziesięcinę snopową oddawano kustodii wiślickiej o wartości 8, a czasem 10 
grzywien. Z trzech dawnych opustoszałych zagród utworzono folwark, z które-
go ról dziesięcinę oddawano kościołowi w Chotlu Czerwonym.

 Wymieniono we wsi dwór (curia mlitaris) oraz folwark, z którego ról 
dziesięcina snopowa oddawana była kościołowi w  Chotlu Czerwonym 
o  wartości 6 grzywien733. Wieś była lokowana na prawie niemieckim, za-
pewne w początkach XVI w. 

Rodzina Zbożeńskich na przełomie wieków XV i XVI na terenie woje-
wództwa sandomierskiego posiadała liczne posiadłości, m.in. Dobra Zbo-
rów czy Dobra Maleszowa. Andrzej Zbożeński w spisie poborowym powia-
tu wiślickiego z 1508 r. był posiadaczem wsi: Gluzy, Hołudzy, Zborowa, 
a także: Bolowa, Chinkowa, Gadawy, Kikowa, Lubasz, Nadzowa, Piasku 
Małego, Solca, Sułkowic i Włosnowic734.

 Część tej majętności w trzeciej dekadzie XVI w. została sprzedana, ale 
rodowa jak się wydaje wieś Hołudza z dworem pozostała w rodzinie. W re-
jestrze poradlnego powiatu wiślickiego z 1579 r. wieś stanowi wspólną wła-
sność Pawła Zbożeńskiego, komornika sandomierskiego (1561)735, pisarza 
sandomierskiego (1494–1504)736, oraz Hieronima, Stanisława Bistrowskich, 
zapewne Bystrzejowskich herbu Nieczuja737. Odnotowano we wsi siedmiu 
kmieci osadzonych na trzech łanach, cztery zagrody, jedną bez bydła, oraz  
6 biednych738. Daje to łączną powierzchnię gruntów około 4 ¼ łana zago-
spodarowanego gruntu. 

730 F. Friedberg, Ród Łabędziów w wiekach średnich, “Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”,  
nr I (XII),  s. 44–45.
731 SPPP t. 8, nr 184. W czasach Długosza posiadali wsie: Dębiany, Gieraszowice, Hołudza, Nawodzice, 
Rybnica i Zbożenna, Krzepela, Księga rozsiedlenia…, s. 378.
732 Tom pierwszy LB Jana Długosza powstał ok. 1440, zaś tom 2, ok. 1470–1480. 
733 LB t. 1, s. 417, 418, 420; LB t. 2, s. 417, 418,420. 
734 Pawiński, s. 487; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane roku Pańskiego 1584,  
Kraków 1658, s. 570.
735 Niesiecki, t. 8, s. 137.
736 Urzędnicy województwa sandomierskiego…, s. 224.
737 Niesiecki t. 2, s. 381.
738 Pawiński, s. 210. 
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W kolejnym XVII stuleciu nie znajdujemy informacji o dzia-
łalności fundacyjnej na terenie kościoła parafialnego w Chotlu 
Czerwonym. 

W 1 poł. XVIII w. drugą połowę wsi posiadał Józef Dobrzy-
niecki, burgrabia grodzki warszawski, a w 1756 r. połowa wsi 
należała do Józefa i Petroneli Znamierowskich. 

W „Regestrze Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego z  lat 
1784–1785 właścicielem wsi był Stefan Rupniewski sędzia 
ziemski sandomierski739. Natomiast w spisie szlachty z 1801 r. 
jako właściciel zapisany jest Franciszek Potocki herbu Pilawa 
(zm. 1853 w Warszawie), prezydujący w Prokuratorii General-
nej, członek Rady Stanu Królestwa Kongresowego w  1830 r., 
rzeczywisty radca stanu, prezes komisji województwa mazo-
wieckiego Królestwa Kongresowego w 1834 r. Miał dwie żony: 
1. była księżniczka Sydonia Franciszka de Ligne (1786–1828), 
2. Karolina Koffler (1812–1885), która po jego śmierci wyszła 
za Janusza Rostworowskiego.

Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) osadę osza-
cowano na 20 domów, 10 mężczyzn i 2 konie, w kilka lat potem 
(1807/1808) już 26 domów, 36 rodzin i 156 mieszkańców, z cze-
go 5 było szlachetnie urodzonych, 3 chłopów, 28 chałupników. 
W roku 1827 było tu 19 domów i 175 mieszkańców.

Wieś została objęta ubezpieczeniem w  połowie XIX w.740 
W narożniku dworu w Hołudzy była kaplica741. W drugiej poło-
wie XIX w. folwark Hołudza miał rozległości 577 mórg, z czego 
grunta orne i ogrody zajmowały 465 mórg, 43 morgi łąki, 1 mor-
gę pastwiska. 6 mórg wody, 31 mórg lasy oraz 31 mórg nieużytki 
i place. Budowli murowanych było 9, drewnianych 12, młyn wod-
ny i pokłady gipsu. Wieś Hołudza w tym czasie liczyła 27 osadni-
ków z gruntem o powierzchni 139 mórg742.

Ludwik Byszewski, żonaty z Ludwiką Wiesiołowską, zmarły 
1887 r., pochowany w Bejscach, pozostawił dwóch synów: An-
toniego, właściciela Moszyny, żonatego z  Arnoldą Mazurkiewi-
czówną, i  Romana, właściciela Hołudzy, żonatego z  Emilią Po-
pielówną, córką Ludwika. Z  niej syn Michał, urodzony 1883 r. 
i córki: Marya, Jadwiga, Alina, Natalia i Zofia743.

739 „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 251.
740 APK, 21/17 DU, sygn. 1332.
741  J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów... w Pińczowskiem, s. 82; E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka ..., s. 45.
742 SGKP t. 3, s. 115. 
743 Boniecki, T. 2, s. 298.

Dzieje wsi
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Spis z roku 1921 umieszcza Hołudzę w gminie Radzanów, w tym wymie-
nia: Hołudza folwark – 3 budynki i 31 mieszkańców, Hołudza wieś – 35 bu-
dynków i 212 mieszkańców, w tym 8 pochodzenia żydowskiego.

Dwór w Hołudzy, rys. i fot. E. Ćwietak, Dwór polski. Siedziba ziemiańska w XIX wieku w świetle 
badań założeń dworskich w Stopnickiem – woj. świętokrzyskie, praca doktorska na wydziale Poli-

techniki Wrocławskiej obroniona w 2009, za udostepnienie serdecznie dziękuję Autorowi.

Jurków

Nazwa
Występuje też pod nazwą Jurevici744.

Położenie
Wieś położona nad zachodnim brzegiem rzeki Nidy, na podłużnym wy-

niesieniu, obecnie zadrzewionym. Z  Wiślicy doskonale widoczne są białe 
ściany kościoła, nieopodal którego znajdował się niegdyś dwór pański, w koń-
cu XVIII w. na Mapie Metzeburga oznaczony jako Schloss, czyli zamek. Obok 
kościoła i terenu dworskiego znajdowała się przeprawa z zachodu w kierunku 
wsi Sielec leżącej na wschodzie, wykorzystywana w okresach suchych. Górą 

744 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe ..., s. 186.
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wsi przebiegła droga w kierunku północnym, jak się wydaje dość uczęszcza-
na przez kupców, którzy omijali Wiślicę. Od strony południowej grunty wsi 
dotykały gościńca od strony Koniecmostów. Tu stał młyn Grzybsko, należący 
w średniowieczu do plebana jurkowskiego. 

  
.

Jurków na Mapie Galicji Zachodniej (1804): 1. Zaginiona wieś Woźniki,  
2. Kościół parafialny, 3. Zespół dworski, 4. Młyn Grzybsko.

Dzieje wsi

Fragment tzw. mapy Metzeburga z ok. 1799 r. z zaznaczoną rezydencją w Jurkowie,  
za: Z. Kozłowska-Budkowa, Szkice i ma teriały z dziejów Wiślicy,  

[w:] Studia związane z badaniami wiślickimi, Warszawa 1970, t. 5, s. 13, ryc. 1.
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Historia
Jest to jedno z najstarszych skupisk ludzkich w okolicy 

Wiślicy. W okresie wczesnego średniowiecza na brzegu rzeki 
znajdowały się wsie: Jurków, Parkoszyce (nie istnieje), Woźniki 
(obecnie Ośniki, północna część Jurkowa) oraz Żurawniki. 

Jest to zapewne gniazdo gałęzi rodu Półkozów, z której wywodzą 
się Ligęzowie. 

Według A. Bonieckiego protoplastą rodu był Dzierżykraj kasz-
telan połaniecki (1246)745, który miał syna Mironka, żonatego 
z Bogusławą Dzierżykrajówną dziedziczką Niegowic, jedyną spad-
kobierczynią po ojcu i po stryju Wiszu, scholastyku krakowskim. 

Komes Mironek miał synów Gotarda (1332 r.), Dzierżka, 
kasztelana czechowskiego (1336) protoplastę gałęzi Półkoziców 
na Trzewlinie, Brenie, Wielowsi i Więckowicach, oraz Pakosława. 

Jak pisze A. Boniecki „Bardzo bliskim ich krewnym, jeżeli nie czwartym synem 
Mironka, był komes Henryk z Gorzyc”, kasztelan wiślicki (1347–1352/54)746.

Pakosław dziedzic Stróżysk, Niegowic i Niewiarowa, syn Mironka, był 
ożeniony z siostrą Jana Grota biskupa krakowskiego. Z tego związku pozo-
stało kilku synów: Pełka został kustoszem wiślickim (1340–1347); Dzierżek 
kustoszem kolegiaty św. Floriana w Krakowie (1326), kanonikiem krakow-
skim (1337–1387), i proboszczem wiślickim (1384); Michał, dziedzic Stró-
żysk (zapewne syn także Pakosława, pozostawił syna Pakosza, piszącego się 
ze Złotej); oraz Jan ze Stróżysk. 

Jan Ligęza został wymieniony już w 1366 r. jako dziedzic Jurkowa; datę 
taką podaje J. Kurtyka, który jednak w innym miejscu udowodnił, że Jurków 
do 1373 r. był własnością Rzeszowskich. Temu Janowi w 1354 r. Kazimierz 
Wielki nadał miasto Rzeszów z okolicą. Od tego czasu przyjął nazwisko 
Rzeszowski, które przekazał powstałej nowej odnodze rodowej władającej 
miastem do 1583 r. Był on dziedzicem również dóbr Jurków, które ród jego 
utracił po jego śmierci w 1374 r. na rzecz przedstawicieli linii Ligęzów wywo-
dzących się od Henryka747. 

Po jego śmierci pozostała wdowa i syn Mikołaj (wzmiankowany w 1359 r.), 
 który był ojcem Jana Ligęzy (zm. 1419 r.)748. Jak dalej pisze A. Boniecki, Służ-
bę publiczną zaczął już 1358 r., jako członek poselstwa do Rzymu i odtąd przez 
bardzo długi swój żywot, gorliwie się jej oddawał. Otrzymał godność wojewody 
łęczyckiego (1374–1418), a także trzymał starostwo łęczyckie (1370–1374 
745 Dzierżykraj kasztelan połaniecki, hasło: PSB t. 6, s. 166; Urzędnicy małopolscy… s. 329. 
746 Boniecki, t. 14, s. 250.
747 J. Kurtyka, Krąg rodowy…, s. 18, 38.
748 Urzędnicy małopolscy…, s. 342; Jan Ligęza herbu Półkozic, hasło: PSB, t. 17, s. 316–317; J. Kurtyka, 
Krąg rodowy i rodzinny Jana Pakosławica ze Stróżysk i Rzeszowa, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, z. 6-7, 
1989-1990, s. 38.
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i ponownie 1388-1390). Dowodził chorągwią w bitwie pod Grunwaldem749. 
Był dziedzicem Bobrka, Chrzanowa, Gorzyc, Jurkowa, Niewiarowa (1367), 
Niegowic (1358), Przecławia i włości w powiecie wiślickim – w 1414 r. wy-
stąpił jako dziedzic Słabkowic leżących na północ od Buska Zdroju, a  pod 
samą Wiślicą posiadał dużą wieś Jurków. To dziedzictwo zostało powiększo-
ne przez niego w 1405 r., gdy zakupił za 16 grzywien od Jaśka z Parkoszyc 
łąkę zwaną Pełczysko należącą do jego Parkoszyc750, a jakieś posiadłości miał 
na terenie Wiślicy751. 

Jan Ligęza wojewoda łęczycki miał przypuszczalnie dwie żony, z których 
Małgorzata poświadczona jest źródłowo. Jego potomstwo to dwie córki: He-
lena wydana za Zaklikę z Korzkwi i Anna, żona Floriana z Korytnicy oraz 
trzej synowie: Jan Ligęza z Bobrku (jego synem był Jan z Bobrku, podczaszy 
królowej, zm. 1431, a wnukiem Jan z Bobrku kasztelan biecki, zm. 1458), Mi-
kołaj z Niewiarowa i Stanisław. Po jego śmierci majątek podzielony został na 
trzy części rodowe, których przedstawiciele pisali się: 1. z Bobrku i Jurkowa 
(ta gałąź wymarła w 1458 r.), 2. z Niewiarowa, która wyodrębniła się w rodzi-
nę Niewiarowskich, 3. z Gorzyc i Przecławia, z której wywodzili się Ligęzowie 
żyjący w czasach nowożytnych.

Dobra Jurków otrzymał syn Jana wojewody łęczyckiego, Jan z Bobrku, 
podczaszy królowej (1415–1431), a po nim Jan z Bobrku kasztelan biecki 
(1444–1458). Gdy ten zmarł bezdzietnie w 1458 r. majątek przeszedł na 
siostry i bratanka Stanisława Ligęzę, natomiast wdowa po nim Elżbieta żyła 
jeszcze w 1468 r.

Stanisław Ligęza kasztelan żarnowiecki (1438) i małogoski (1439-1459) 
był ożeniony z Pachną, zapewne córką wojskiego krakowskiego Jakusza Łoń-
szcze z Kowali herbu Sulima. Ich syn Stanisław Ligęza, piszący się z Gorzyc 
i Przecławia, skupił większość dóbr rodowych752. Występuje on w opisie Jana 
Długosza (zamieszczonym w tomie pierwszym, a zatem z ok. 1440 r.): w Jur-
kowie jest wymieniony kościół drewniany, którego kolatorem był Stanisław 
Ligęza z rodu Półukoza. We wsi było osiem łanów kmiecych, z których dzie-
sięcinę odbierał prepozyt wiślicki; była karczma z rolą i 4 zagrody z rolami, 
z których dziesięcinę oddawano temuż prepozytowi ius gonithwe753. We wsi 
jest dwór (curia) rycerski z rolami folwarcznymi, z których dziesięcinę odda-
749 Urzędnicy łęczyccy…, s. 172.
750 Zapiski Sand., nr 362.
751 LB t. 1, s. 428–429; jeszcze w 1537 r. posiadali Ligęzowie w mieście dwie opuszczone parcele, być może 
pochodzące jeszcze z czasów Jana Ligęzy, za: M. Lubczyński, Początki rodziny Ligęzów herbu Półkozic, 
„Roczniki Historyczne”, R. LXV; 1999, s. 48. 
752 M. Lubczyński, Stanisław z Gorzyc i Przecławia zw. Ligęza (młodszy), hasło: PSB , t. 42, s. 32–34.
753 Ius gonithwe, to jedna z  postaci dziesięciny przysługującej Kościołowi; było to prawo do pobierania 
dziesięciny snopowej z łanów kmiecych łącznie z całej wsi, obejmujących również te, które zostały świe-
żo zagospodarowane – novalia, M. Młynarska-Kalentynowa, Ius gonitwe w świetle materiałów procesowych 
klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu z lat 1358–1362, [w:] Actas media, actas moderna. Studia ofiarowane 
profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 348–355.

Dzieje wsi
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wano do kościoła w Jurkowie, były też role kmiece w kierunku wsi Parkoszy-
ce, z których dziesięcinę pobiera prebenda wiślicka zwana Strożycka754. 

Kościół zapewne był nie tak dawno ufundowany, jako że nie opisano w nim 
uposażenia plebana. Miał on w dyspozycji młyn Grzybsko, cztery staja gruntu 
oraz łąkę pod młynem755.

Stanisław Ligęza starszy pozostawił znaczny majątek ziemski obejmujący 
zamek, dwa miasta i czterdzieści cztery wsie, w tym Jurków i Parkoszyce. Miał 
trzech synów: Mikołaja, Stanisława Feliksa i Piotra, którzy ok. 1500 r. po-
dzieli się schedą po ojcu. Piotr kasztelan czechowski zmarł bez pozostawienia 
legalnych dziedziców, Mikołaj dał początek linii przecławsko-bolesławickiej, 
a Stanisław Feliks – gorzycko-chrzanowskiej. Klucz jurkowski obejmujący 
wsie: Jurków, Parkoszyce i Woźniki oraz klucz bolesławicki (leżący za Wisłą), 
z wsiami: Bolesław, Brzeźnica, Grądy, Kana i Świebodzin, otrzymał syn Mi-
kołaja Ligęzy – Przecław. 

Przecław Ligęza dziedzic na Bobrku, pojął za żonę Annę z Mieleckich herbu 
Gryf756 (po ślubie jego ojciec Mikołaj zabezpieczył jej posag na kluczu jurkow-
skim). Mieli oni córkę Annę (która …wyszła za mąż do Węgier i zrzekła się 1545 r.  
dóbr ojczystych na rzecz braci swych) i Katarzynę oraz czterech synów: Achacego 
(zm. 1581), Stanisława (1570), Hermolausa (1579) i Teodora (1580)757.

Po śmierci Przecława Ligęzy w 1536 r. majątek został podzielony pomię-
dzy jego synów Achacego, Stanisława, Hermolausa i Teodora. Klucz jurkow-
ski podlegał Annie, wdowie po Przecławie, która po śmierci męża udała się na 
Węgry za królową Izabelą Jagiellonką, wydaną za Jana Zapolyę. Dopiero po 
jej śmierci w 1544 r. bracia podzieli się schedą otrzymaną po ojcu. 

Achacy i Stanisław otrzymali klucz bolesławski, a klucz jurkowski i wieś 
Kana w kluczu bolesławskim stały się wspólnym dziedzictwem braci Hermo-
lausa i Teodora. 

Hermolaus po otrzymaniu kolejnych spadków, został dziedzicem klu-
cza brzeźnickiego (po bracie Stanisławie) i Dołczy Wielkiej (otrzymanej po 
śmierci arcybiskupa Feliksa Ligęzy), gdzie też zamieszkał. Miał też połowę 
dóbr jurkowskich. 

Dał on początek nowej brzeźnickiej gałęzi rodziny, wymarłej dopiero 
w XVIII w. Był mężem świętobliwej Anny z Ostrowca (1559 r.), z którą miał 
córki: Annę i Zofię, oraz synów: Hermolausa, Jana, Mikołaja i Stanisława758. 
Połowę dóbr Jurków otrzymał syn Hermolaus Ligęza młodszy, dziedzic Sę-

754 LB t. 1, s. 409-410. 
755 Staja, staje, stajanie – staropolska miara długości oraz jako jednostka powierzchni, liczona zwykle jako 
1,2–1,5 ha. LR 1529, s. 173, 174, 267.
756 Dworzanką królowej.
757 Uruski, t. 9, s. 44; Boniecki, t. 11, s. 77.
758 Zob. ich portrety  w: J. Wiśniewski, Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 83, 352–3, 521. 
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dziszowa759. Swoją życiową karierę związał z  kardynałem Jerzym Radziwił-
łem, który poruczył mu urząd marszałka swego dworu w 1598 r. Zaczął studia 
uniwersyteckie w  Padwie (1599), które chyba jednak szybko porzucił. Był 
obecny przy śmierci Radziwiłła w Rzymie760. Następnie został senatorem jako 
kasztelan zawichoski (1620–1624), potem podskarbim wielkim koronnym 
(1624–1632); był dość zamożny, poza własnymi dobrami trzymał starostwa: 
samborskie i drohobyckie (1624–1632) i olsztyńskie (1630–1632). Zmarł 
w 1632 r.761. Żonaty był z Anną Jakubowską z Jakubowic, z która miał córkę 
Mariannę (wydaną za Jana Karola Tarłę762), oraz synów: Stanisława, Miko-
łaja, Gabriela Kiliana – łożniczego królewskiego (1618) i  „dobrego poetę”, 
zmarłego przedwcześnie w 1627 r.763.

Do Teodora Ligęzy, brata Hermolausa starszego, należała druga połowa 
dóbr Jurków i połowa wsi Kana (której pozbył się w 1547 r.). Był jedynym 
w rodzinie innowiercą. Żonaty z Anną z Królewskich (w rodzinie w XVI w.  
byli protestanci), miał synów: Teodora dworzanina królewskiego (zm. 1580), 
Stanisława starostę opoczyńskiego (1588–1605)764, Auktusa (czyli Zbożne-
go), Przecława bezpotomnego (zm. 1604), oraz córki: Annę765, Urszulę, Ka-
tarzynę, Zofię i Jadwigę766. 

Jurków był wówczas wydzierżawiany osobom trzecim767. W regestrze po-
wiatu wiślickiego z 1579 r. wieś podzielona jest na dwie części dziedziczne. 

Pierwsza należąca do Zofii Ligęzy (w 1599 r. wyszła za Jana Jasieńskiego 
h. Topór) była w zastawie u Ostafieja Garbowskiego, a liczyła 10 osadzonych 
na 5 łanach, 4 zagrody bez bydła, 2 komorników, 4 biednych i  3 rzemieślni-
ków. Duga należąca do Teodora Ligęzy była w zastawie u Krzysztofa Królew-
skiego768, a liczyła 12 kolonistów osadzonych na 6 łanach, 2 zagrody bez bydła,  
1 zagrodę z bydłem, 5 komorników, 9 biednych, 1 rybitwę i 2 rzemieślników769. 

759 PSB t. 17, s. 315-316. 
760 F. Machay, Działalność duszpasterska kardynała Jerzego Radziwiłła, biskupa krakowskiego 1591–1600, 
Kraków 1936; A. Bazielich, Kardynał Jerzy Radziwiłł 1556–1600. Wybrane zagadnienia, Studia historyczne, 
t. 1, Lublin 1968; W. Muller, Radziwiłł Jerzy herbu Trąby 1556–1600, PSB Wrocław 1997, s. 229–234.
761 Urzędnicy sandomierscy XVIII w …., s. 192. 
762 Był on starostą zwoleńskim (1618–1643), olsztyńskim (1632–1645), kasztelanem wiślickim (1638–1645).
763 Boniecki, t. 14, s. 350.
764 Po przejściu z wiary kalwińskiej na katolicyzm ufundował kaplicę grobową przy kościele w Bolesławiu, 
gdzie się znajdują groby wielu członków rodziny, Boniecki t. t. 14, s. 253–255.
765 W 1575 r. poślubiła Adama Sokoła Sławickiego z woj. Krakowskiego.
766 Paprocki, s. 251; Boniecki, s. 14, s. 254.
767 M. Lubczyński, Linia bolesławawsko-jurkowska Ligęzów herbu Półkozic. Zarys dziejów, [w:] Szlachta i zie-
mianie między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku, Kielce 2008, s. 20–21.
768 W 1571 r. Teodor pożyczył 4000 zł od Franciszka Morsztyna oddając mu w zastaw na trzy lata część wsi 
Jurków i Woźniki, co ciekawe, na spłatę tej sumy pożyczył pieniądze od Krzysztofa Królewskiego. 
769 W parafii był jeszcze kolatorem Golieczki, dziedzic wsi Żurawniki, Pawiński, s. 218. 

Dzieje wsi
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Wsie Woźniki i Parkoszyce zostały całkowicie wchłonięte 
przez wieś Jurków, która już jako całość podzielona była na dwie 
części dziedziczne. 

Część pierwsza po śmierci Teodora Ligęzy starszego (1580) 
przeszła na jego synów: Teodora młodszego (zm. 1580), Sta-
nisława starostę opoczyńskiego (zm. 1604), Przecława (1604) 
i Auktusa (zm. 1614). Z nich najdłużej żył Auktus, po nim dzie-
dziczyli synowie Adam i Teodor, którzy w 1616 r. dokonali po-
działu schedy po ojcu i stryju. Teodor wziął dobra rodowe Bole-
sław, zaś dobra Jurków – Adam. 

Adam Ligęza w 1613 r. ożenił się z Katarzyną z Kretkowskich 
herbu Dołęga, a po jej śmierci wstąpił do zakonu (zm. 1621). Jego 
brat Teodor młodszy był żonaty z Anną z Czarnockich herbu Lis. 

Zmarł bezdzietny w 1621 r.770 W tej sytuacji od 1621 r. część obu synów Au-
ktusa przeszła na syna Hermolausa młodszego, podskarbiego wielkiego ko-
ronnego, syna Hermolausa starszego. 

To on dokonał odnowienia kościoła i jego uposażenia w Jurkowie. W te-
stamencie z 1 stycznia 1632 r. zapisał O kościół Jurkowski pilnie proszę, żeby był 
skończony; potrzeby, aparaty, jakom u siebie postanowieł, aby posprawiane beły; 
plebanią zbudować i grunty z dawna należące i dziesięciny zupełnie oddać771.

W 1624 r. doszło do zjazdu rodzinny Ligęzów w Krakowie. 
Anna Górnicka – siostra Adama i Teodora oraz Zofia Kozietul-
ska – córka ich siostry Zofii Ligęzy, a także wdowa po Adamie 
Katarzyna Kretkowska, swój posag zapisała na Hermuolausa 
i na Jana Skarbka Kozietulskiego, swego ojca, zmarła w 1654 r.  
w zakonie karmelitanek w Lublinie , ale już wcześniej, w 1622 r. 
mieszkała na krótko w klasztorze św. Marcina w Krakowie772.

Od roku 1632 nie widomo wiele o losach Jurkowa. Dopiero 
pod 1719 r. ks. Jan Wiśniewski informuje (okaże się błędną datą773), że miejscowa 
kolatorka Helena z Potockich herbu Pilawa Morsztynowa zapisana jako wojewo-
dzina inflancka, zamierzyła odnowienie tutejszego kościoła. Jak się okazuje, była 
ona wyjątkową kobietą, która na ślubnym kobiercu stawała kilka razy774. 

770 Boniecki, t. 14, s. 350; Uruski, t. 9, s. 46.
771 M. Lubczyński, Linia bolesławawsko-jurkowska Ligęzów herbu Półkozic. Zarys dziejów, [w:] Szlachta i zie-
mianie między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku, Kielce 2008, s. 21.
772 M. Lubczyński, Linia bolesławawsko-jurkowska Ligęzów herbu Półkozic. Zarys dziejów, [w:] Szlachta i zie-
mianie między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku, Kielce 2008, s. 28–39. 
773 Kościół w Jurkowie mógł powstać w ok. 1727–1730, a wiec w okresie, gdy Helena była zoną Jakuba 
Dunina. Wskazuje na to jej fundacja Bractwa Świetej Trójcy przy tutejszym kościele z zapisem 5000 złp 
oraz 2000 złp. na tutejszy szpital dla ubogich, J. Wiśniewski, Historyczny opis… w Pińczowskiem…, s. 85.
774 J. Królikowski, Helena z Potockich Morsztynowa: wyjątkowa kobieta staropolska i dobrodziejka Kościoła, 
[w:] Dzieje diecezji tarnowskiej. Memoriae Ecclesiae custos: księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi 
Banachowi w 70. rocznicę urodzin, t. 3, pod red. J. Jurkiewicza, A. Żurka, Tarnów 2013, s. 185–192.
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Pierwszym jej mężem był Adrian Baltazar Bełchacki (Bełczacki) herbu To-
pór, wielkorządca krakowski (1696), kasztelan biecki (1712), starosta lipnicki, 
na które dla niej otrzymał ius communicativum. Po jego śmierci w 1715 r. wdowa 
otrzymała konsens królewski na odstąpienie takowego swemu drugiemu mężowi 
Jakubowi Zygmuntowi Rybińskiemu herbu Wydra (zm. 1725). 

Był on dowódcą dywizji saskiej w Prusach w 1705 r., ambasadorem Rze-
czypospolitej w Imperium Osmańskim (1710), a następnie generał-lejtnan-
tem, generałem kawalerii narodowej (od 1710) i generałem artylerii koronnej 
(1714–1725), a także łowczym wielkim koronnym (1710–1714), wojewodą 
chełmińskim (1714–1725), marszałkiem Trybunału Głównego Koronnego 
(1715 i 1725). Trzymał starostwa: kowalewskie, lipieńskie i śniatyńskie i wi-
ślickie.  Z ziemią wiślicką związał się bliżej, budując w Winiarach siedzibę staro-
ścińską (1724)775. Zmarł w 1725 r.

W1727 r. Helenę Potocką pojął za żonę Jakub Dunin herbu Łabędź. Po po-
przednich mężach trzymała ona starostwa wiślickie i lipnickie, na których przy-
znano mu dożywocie w 1728 r. Mąż jej w 1728 r. otrzymał „list przypowied-
ny” na chorągiew pancerną. Rok potem został kawalerem orderu Orła Białego. 
Wkrótce zmarł (1730). 

Wdowa Helena podczaszanka krakowska wyszła za Antoniego An-
drzeja Morsztyna herbu Leliwa, wdowca. Żonaty był po raz pierwszy 
z Heleną Gniewoszówną, podkomorzanką sandomierską, z którą miał 
dwie córki: Teresę, która poślubiła w 1751 r. Antoniego Ossolińskiego, 
kasztelana sandomierskiego, i Konstancję, która wyszła za mąż za Józe-
fa Potockiego, kasztelana lwowskiego776. Antoni Andrzej Morsztyn był 
wojewodą inflanckim (1723), a  także starostą czorsztyńskim (1710), 
upickim, radoszyckim i wiślickim (zm. 1735). Helena Morsztyn okazała 
się długowieczna – dożywocie na wymienionych starostwach trzymała 
do swej śmierci w 1753 r.777.

Regestr Dyecezjów Franciszka Czaykowskiego z lat 1784-1785 wykazu-
je jako właściciela Jurkowa Piotra Ożarowskiego778. Zapewne kupił on wieś 
Jurków od spadkobierców, choć odpowiedniego aktu nie udało się odnaleźć. 
Miał majątek po ojcu w Żernikach koło Szczaworyża. 

Jedyny syn Jerzego i Konstancji, Piotr z Alkantary Ożarowski herbu Ra-
wicz (ok. 1725–1794), podobnie jak jego ojciec związał się z wojskiem. Został 
najpierw generałem lejtnantem wojsk koronnych (1761), pisarzem wielkim 
koronnym (1768–1775), kasztelanem wojnickim (1781), hetmanem wiel-
kim koronnym (1793). Był konsyliarzem konfederacji generalnej koronnej 
targowickiej, członkiem konfederacji grodzieńskiej (1793). Dowodził przed 
775 Lustracja 1789, cz. 3, s. 11. 
776 A. Link-Lenczowski, Antoni Andrzej Morsztyn (Morstin) h. Leliwa, hasło: PSB t. 21, s. 345–347.
777 Boniecki t. 1, s. 154; t. 5, s. 104; Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII…, s. 230. 
778 „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 351.

Dzieje wsi
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śmiercią jako generał lejtnant Dywizją Małopolską w 1792 r. oraz Gwardią 
Pieszą Koronną (1793–1794). Był nielubiany za to, że należał do jawnych 
stronników Rosji, schwytany przez powstańców w Warszawie, został skazany 
na śmierć i powieszony na rynku w Warszawie779.

Odwiedził go w dworze jurkowskim król Stanisław Poniatow-
ski. Pisze o  tym A. Naruszewicz w  Dariuszu podróży na Ukrainę 
…12 czerwca 1787 r. wyjechał król z Buska do Jurkowa, dóbr kasz-
telana wojnickiego, który konno jechał przy landarze królewskiej. Do 
dworu wjechano przy rzęsistym strzelaniu z dział i okrzykach pospól-
stwa. – Po krótkim zabawieniu się w pokojach swoich Stanisław August 
poszedł oglądać pozycję miejsca oraz wszelkie budowy tako dworne, 
jako i  gospodarcze w  należytym ochędóstwie i  porządku utrzymane, 
przypatrywał się ochocie pospólstwa, jadł kolację na kilku stołach dla 
siebie i dworu hojnie sporządzoną, przy końcu której wzniósł zdrowie 
gospodarza, na jakie on sobie wiernym od lat wielu do majestatu przy-
wiązaniem zasłużył780.

Piotr żonaty był dwukrotnie – z Elżbietą Pac herbu Gozdawa, zmarło  
ok. 1770 r., oraz z Marianną Dzierzbicka z Dzierzbic herbu Topór, z którymi 
miał liczne potomstwo. Po jego śmierci majątek został podzielony. Jurków do-
stał się braciom Stanisławowi i Kajetanowi Ożarowskim, którzy wieś dzierża-
wili Magdalenie Strzyżewskiej, część plebańską wsi posiadał natomiast ksiądz 
Józef Wojciewski781. 

Kajetan hrabia Ożarowski (1767–1811), służył w 1 Brygadzie Małopol-
skiej Kawalerii Narodowej, wojnę z  Rosją 1792 r. odbył w  stopniu majora, 
w  1793 roku za sprawą ojca awansował z  majora bezpośrednio na bryga-
diera – dowódcę 1 Brygady. Został odznaczony w 1793 Orderem Świętego 
Stanisława. Podczas kampanii kościuszkowskiej sam Tadeusz Kościuszko 
awansował go na generała majora. Żonaty był z Cecylią z Platerów, z którą 
miał ośmioro dzieci - synów: Wiktora, Maurycego (zm. 1866), Ludwika  
(zm. 1876, kapitana sztabu generalnego wojsk rosyjskich), Konstantego (ofi-
cera wojsk polskich), oraz córki: Józefę (żonę Gustawa Olizara), Julię (żonę 
Witosławskiego), Cecylię i Marię (obie niezamężne)782.

Drugi z braci, dziedziców Jurkowa, Stanisław Ożarowski herbu Rawicz 
(1767–1837), walczył w czasie powstania kościuszkowskiego jako szef regimen-
tu pieszego. Nie ożenił się. Pochowany został w Brzózie w powiecie radomskim783.
779 D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792–styczeń 1793), Katowice 2000,  
s. 162; M. Machynia, C. Srzednicki, Wojsko koronne. Sztaby i kawaleria, Kraków 2002, s. 34–35; D. Kalina, 
Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój…, s. 185.
780 A. Naruszewicz, Dziennik Podróży Króla Jegomości Stanisława Augusta Na Ukrainę i do innych Ziem Ko-
ronnych Roku 1787. Dnia 23. Lutego Rozpoczętey, a Dnia 22. Lipca Zakończoney, Warszawa 1788.
781 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…
782 Z. Zieliński, Kajetan Ożarowski h. Rawicz przed 1767 – 1811, hasło: PSB t. 24, s. 266.
783 Uruski, t. 13, s. 137–142.
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Dobra Jurków około 1800 r. obejmowały folwark Jurków, folwark Ludwinów 
i wieś Jurków. Według spisu z 1866 r. folwark Jurków obejmował ogółem rozle-
głości 1361 mórg, z czego grunta orne i ogrody zajmowały 786 mórg, łąki 236, 
pastwiska 182, las 46, nieużytki i place 111 mórg. Budynków murowanych było 
15, drewnianych 18. Wieś Jurków liczyła osadników 110 z gruntem 349 mórg784.

Jurków, folwark grunty, sekcja III, APK,  
Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach, sygn. 21/105, sygn. 7835.

Wieś była duża. Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) oszacowa-
na była na 101 domów, 50 mężczyzn i 10 koni. W latach 1807/1808 było 102 
domy zamieszkałe przez 148 rodzin. Byli to: ksiądz, 5 osób we dworze, 13, 
chłopów, 103 chałupników i 14 tzw. „pozostałych”. Wszystkich ludzi we wsi 
było 292. Niedługo potem miał miejsce pożar wsi – w 1827 r. było tu tylko 88 
domów i 491 mieszkańców. 

W chwili obecnej nie jesteśmy pewni, kiedy Ożarowscy opuścili 
Jurków. Z braku danych przyjąć należy za ostateczną datę 1837 r., 
czyli moment śmierci Stanisława Ożarowskiego.

Wydaje się możliwym jednak, że jeszcze przed 1835 r. majątek 
zakupił dla siebie Ludwik Dembiński herbu Nieczuja, oficer Wojska 
Polskiego, poseł na sejmy w latach 1820–1828, dziedzic Gór i Polich-
na, żonaty był z Amelią Rawicz Dembińską herbu Rawicz, dziedziczką 
Przysuchy, z którą pozostawił synów: Ludwika (zm. 1845) i Juliusza 
oraz córki: Helenę i Marię, żonę Stanisława Jastrzębskiego, dziedzicz-
kę Dembian i Jurkowa785. Zmarł w 1835 r., a jako dziedziczka występu-
je odtąd wdowa po nim, Amelia Dembińska. W połowie XIX wieku 
784 SGKP t. 3, s. 633.
785 Boniecki, t. 4, s. 202. 

Dzieje wsi
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stał tutaj drewniany kościół, dwór, zabudowania gospodarcze jak: folwarczny 
budynek, stodoły, spichlerz, młockarnia oraz młyn i szkoła786.

Plan drewnianego kościoła i dworu w Jurkowie w 1847 r. APK, 21/17, sygn. 153, s. 61 i 69.

Parter i piętro dworu (domu) folwarcznego w Jurkowie, APK, 21/17 DU, sygn. 153, s. 85

Młyn wodny mielący gips, APK, 21/17 DU, sygn. 153, s. 148
786 AP Kielce, DU, sygn.  513. 



271

Majątek Jurków i Dembiany otrzymała w wianie córka Maria (ur. 1830), 
wydana ok. 1860 r. za Stanisława Leopolda Jastrzębskiego herbu Ślepowron, 
dziedzica zamku i dóbr Dębno koło Krakowa. Małżeństwo mieszkało w zam-
ku dębnowskim, ale bardzo interesowali się Jurkowem, gdzie matka Marii 
Dembińskiej, Amelia na cel budowy nowego kościoła w Jurkowie stworzy-
ła specjalny fundusz. Kościół stanął w 1875 r., a w zwornikach jego sklepień 
umieszczone są herbu Nieczuja i Ślepowron. 

 
Z małżeństwa pozostała trójka dzieci: Jan, Stanisław i Amelia, wydana za 

Mieczysława hrabiego Ponińskiego. Jan Jastrzębski, dr prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego został dziedzicem dóbr Dębno, Jurków i  Pełczyska. Zmarł 
w 1939 r., pochowany w kaplicy rodowej w Dębnie787.

Wspomnienie pośmiertne Jana Jastrzębskiego w Gazecie Kieleckiej nr 43/1939.
787 Wspomnienie pośmiertne w Gazecie Kieleckiej nr 43/1939.

Dzieje wsi
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W Jurkowie mieszkała jego siostra Amelia, wydana za Mieczysława Eusta-
chego Adolfa hrabiego Ponińskiego herbu Łodzia. Mieli oni dzieci: Michali-
nę Marię, Julię Gabrielę, Marię Ludwikę Rafaelę. 

Julia wyszła za mąż za Wiktora Wronę Lamota (zm. 1959), starostę piń-
czowskiego w 1921 r. z którym zamieszkała w dworze w Żurawnikach. Za-
pewne to jemu przypisać należy wybudowanie kolejki wąskotorowej ze stacją 
w Koniecmostach. W uznaniu zasług, prezydent RP Ignacy Mościcki miano-
wał go wojewodą pomorskim w 1929 r.

Mieczysław hrabia Poniński, jako 73-letni starzec, został zamordowany 
przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Dachau. 

Kobylniki

Nazwa
Zapisywana była jako Cobelnic (1223), Kobylnyky (1565), Kobilniki 

(1664). We wczesnym średniowieczu miała charakter osady służebników 
książęcych, którzy opiekowali się stadem klaczy788. 

Położenie
Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zabudowa wsi położona była nad 

Nidą w formie regularnej ulicówki, która biegła od południowego-wschodu 
na północny-zachód. Wieś zachowała dawną lokalizację. 

Wieś Kobylniki na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

788 K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Kraków 1958, s. 30.
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Historia
Osada we wczesnym średniowieczu miała charakter hodowlany, należała 

do księcia, który trzymał tu stado klaczy789. 
Pierwsza udokumentowana wzmianka o nich pochodzi z 1253 r., kiedy 

jako Cobelnic wymieniona została wśród włości klasztoru premostrateńskiego 
w Krzyżanowicach790. 

Według Jana Długosza, biskup płocki Wit (1187–1206) z domu Janina, da-
rował kościołowi w Chotlu Rycerskim (Zielonym) dziesięcinę z wsi Kobylniki791. 
W jego opisie (1440) była to wieś królewska w parafii Gorysławice. We wsi było 
ogółem 15 łanów, z czego dwa należały do wójtostwa wiślickiego oraz karczma 
bez roli, z której dziesięcinę oddawano w gonithwam792. Z ról położonych w kie-
runku Buska dziesięcinę o wartości 4 grzywien przyłączono do prebendarza przy 
kościele w Chotelu Rycerskim (Zielonym), z ról położonych w kierunku Wiślicy 
do uposażenia kantora wiślickiego o wartości 16 grzywien, a z pól wsi Wiśniówka 
dziesięcina snopowa oddawana była prepozytowi wiślickiemu793.

W niedługim czasie danina ta rozporządzona była w inny sposób. W Księ-
dze dochodów z 1529 r. dziesięcina snopowa z całej wsi o wartości 12 grzywien 
przekazywana była prebendarzowi w Chotlu Rycerskim794, zaś kanonia wiślicka 
pobierała dziesięcinę snopową z części w wysokości 4 grzywien i 12 groszy795.

Wieś liczyła zatem wówczas nieco ponad 17 łanów gruntu, natomiast 
wójtostwo wiślickie (obejmujące dwa łany, karczmę, oraz dwóch rybitwów 
i miejsce na sadzawkę), zostało w 1535 r. wykupione przez rajców wiślickich 
od wójta Michała Kulanki. Transakcję tę zatwierdził Zygmunt Stary w 1536 r. 
Ostatecznie zostało wcielone do miasta w 1551 r. Władze miejskie wydzierża-
wiały te grunty osobom trzecim; w 1880 r. utworzono z nich folwark poprzez 
spłatę zobowiązań wobec miasta796.

Podczas lustracji 1565 r. wieś królewska Kobylniki rządzona była wedle 
prawa polskiego. Liczyła 18 kmieci osiedlonych na 15 łanach płacących z łanu 
po 2 grzywny (to dużo – przyp. DK); za robociznę każdy opłacał się dodat-
kowo po 1 grzywnie (odliczając 1 grzywnę włodarzowi wsi)797. Dochód wsi 
z tytułu prowadzenia działalności rolniczej był duży, co wskazuje na dosko-
nałe warunki tutejszej gleby. 
789 K. Tymieniecki, Majętność książęca w Zagościu i pierwotne uposażenie klasztoru joannitów na tle osad-
nictwa dorzecza dolnej Nidy. Studium z dziejów gospodarczych XII w., [w:] Pisma wybrane, Warszawa 1956.
790 SGKP t. 15,cz. 2, s. 96.
791 LB t. 3, s. 87; 104. 
792  M. Młynarska-Kalentynowa, Ius gonitwe w świetle materiałów…, s. 348–355.
793 JB t. 1, s. 405; 413, 413; J. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka..., s. 75.
794 LR s. 120.
795 LR, s. 295. 
796 MRPS IV, nr 17844; 18145; AGAD dok. nr 5215; Lustracja 1565, s. 64, przyp. 24; SGKP t. 4, s. 219.
797 Lustracja 1565, s. 29.
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W drugiej połowie XVI w. nieoczekiwanie wieś znalazła się w rękach pry-
watnych. W rejestrze poborowym powiatu wiślickiego z 1579 r. wieś podzielo-
na była na dwie części – jedna, obejmująca dwa łany, należała do mieszczan 
wiślickich, zaś druga obejmująca 15 łanów (z 15 kmieciami i 18 „biednymi”) 
była własnością Stanisława Gnojeńskiego798.

Ów Stanisław Gnojeński herbu Rak (Warnia), podstarości nowokor-
czyński, był bratem stryjecznym Andrzeja Gnojeńskiego, starosty nowokor-
czyńskiego, pochodzącego z Probołowic. W latach 60. XVI w., wraz z miesz-
czaninem Koliżydkiem i  chłopami, zachęcony hasłami reformacyjnymi 
wdzierał się w dobra kościelne położone w okolicy Wiślicy799.

Podczas lustracji 1629 r. kmiecie opłacali czynsz pieniężny z  każdego 
łanu w wysokości 2 grzywien, dawali stacyjny owies, jaja, kapłony, odrabiali 
po dwa dni pańszczyzny oraz na przyjazd króla JKMści powinni kuchnią bu-
dować i obozu strzec. Jest tu dwór folwarczny. Wzmiankowane jest jezioro we 
wsi, niewykluczone, ze znajdujące się we wschodniej stronie wsi, w miejscu 
zwanym Parszywe Błonie800. 

Podczas lustracji z 1664 r. wieś była podzielona na dwie dzierżawy nale-
żące: jedna do Anny Potockiej, a druga do Stanisława i Marianny Brzeziń-
skich. W pierwszej części istniało jezioro wzmiankowane w lustracji 1629 r. 
 oraz wójtostwo przy którym były dwa łany z karczmą, w drugiej istniał fol-
wark od 1653 r.801

Gdy w 1748 r. powstało starostwo niegrodowe zagojkie, wieś Kobylni-
ki została do niego inkorporowana. W Regestrze dyecezjów Fr. Czajowkiego 
z lat 1784–1785 była w dyspozycji Feliksa Łubnickiego802. Podczas lustracji 
powiatu wiślickiego w 1789 r. część z folwarkiem należała do tegoż staro-
stwa. Wszystkie należące do niego budynki były drewniane, w  tym dwór 
folwarczny (w skład którego wchodziły: izba, komora, piekarnia), gumno, 
stodoła, spichlerz, a  także karczma zajezdna. We wsi było wójtostwo „in-
korporowane miastu Wiślicy”803.

Na terenie wsi była też część należąca do duchowieństwa, w tym folwark 
należący do XX. Wikaryuszow Kościoła Kollegiaty Wiślickiej… Rezydencja fol-
warczna z drzewa sosnowego rżniętego nowo w węgieł z Alkierzem na Połnoc wy-
stawiona... Zamieszczono również Opis Folwarku czyli Prebendy Śtey Katarzy-

798 Pawiński, s. 209. 
799 W. Urban, hasło: Gnojeński Andrzej, PSB t. 8, s. 158. H. Barycz, U  kolebki małopolskiego ruchu refor-
macyjnego, [w:] „Odrodzenia i reformacja w Polsce”, R. 1, 1956, s. 22; D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe 
miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój…, s. 172;
800 Lustratia Mało Polska Dobr JKM w Woiewodztwie Sandomirskim 1629, AGAD Lustracje, dz. XVIII, 33, 
k. 45–46v.
801 Lustracja 1660–1664, cz. 2, s. 23–27.
802 „Regestr Dyecezjów” F. Czajkowskiego…, s. 252. 
803 Lustracja 1789, cz. 3, 166 i n. 
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ny P. y M. w Kucharach leżacey di Podproboszcza Kollegiaty Wiślickiej należący. 
Rezydencja z Alkierzem z dylów w słupach wystawiona na Południe…804.

Na początku XIX w. wieś leżąca w parafii Gorysławice, stanowiąca dawną 
własność królewską, była w dzierżawie u Feliksa i Tekli Lubińskich (dożywo-
cie). Nie odznaczono tu wspomnianych gospodarstw kościelnych. Wieś była 
duża – na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) oszacowano ją na 73 
domy, 40 mężczyzn i 3 konie, a w latach 1807–1808 domów było 78 zamiesz-
kałych przez 94 rodzin. Mieszkańców było ogółem 363, w tym 2 szlachciców, 
27 chłopów, 56 chałupników, 11 tzw. „pozostałych”805.

Wieś Kobylniki na Mapie Kwatermistrzostwa z 1836 r. 

W  roku 1827 funkcjonowały dwie osobne wsie rządowe – Kobylniki, 
w których było 68 domów i 389 mieszkańców i Kobylniki Miejskie (wójto-
stwo)– mające 8 domów i 39 mieszkańców. Ta druga cześć w 1880 r. została 
zamieniona na folwark. Liczył on 161 mórg rozległości, z czego grunty orne 
liczyły 125 mórg, łąki 10, pastwiska 12, las 7, nieużytki 7. Budynek murowany 
był 1, drewnianych 8806. 

W latach 1848–1861 w Kobylnikach stał dwór należący do niejakiej 
Chrzanowskiej807.

804 K. Myśliński, Cała prawda o wiślickiej Kollegiacie (część 1.)…, s. 133. 
805 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815...,  
za: http://www.gospodarka-galicji.pl, data: 22.03.2018 r.
806 SGKP t. 4, s. 220.
807 APK, 21/17 DU, sygn.  1358.
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Koniecmosty

Nazwa
Źródła pisane podają, że na tym odcinku w średniowieczu był ciąg długich 

mostów na drewnianych palach, poczynając od wsi Koniecmosty nad południo-
wą, główną dziś odnogą Nidy, w tym starorzeczem i jeziorem Płyt. Od strony 
południowo-zachodniej, w kierunku Krakowa, za mostami i groblami, rozcią-
gało się drugie przedmieście, nazywane Kuchary. Jednak nie było ono jedynym 
z tej strony Wiślicy. Miało ono właściwie kształt osady położonej w miejscu, 
gdzie zaczynała się przeprawa przez rozlewiska Nidy, nazywana Groblą Krakow-
ską. Obita palami, moszczona dylami i kamieniami, licząca 6 mostów, przecho-
dziła przez Koniecmosty i dochodziła do Bramy Krakowskiej808.

Wieś Koniecmosty oraz Kuchary (nie oznaczona, leżąca na południe od Koniecmostów 
zabudowa), na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

Nazwa zaś z całą pewnością została urobiona od położenia wsi, która leżąc 
na lewym brzegu Nidy zasilanej płynącym z północy (od strony miasta) stru-
mieniem, stanowiła dla mieszkańców Wiślicy pierwszy punkt osadniczy po za-
kończeniu przeprawy przez jej rozlewiska w kierunku na Kraków. Rzeczywiste 
przedmieście funkcjonowało tuż za Bramą Krakowską, jeszcze na wyspie, na 
której powstało miasto, a jego najważniejszymi elementami były szpital św. Du-
cha i tzw. sochaczka, czyli miejsce handlu mięsem poza dniami targowymi809.
808 F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski, s. 159; zob. Lustracja 1765, k. 5r : Jest i drugie przedmieście za groblą 
murowaną gdzie bywały młyny na drugiej połowie Nidy za Bramą Krakowską, zowie się Kuchary, tam są fol-
warki różnych posesorów księży, szlachty i innych. A te przedmieście Kuchary leżą za mostami na Podgórzu ku 
Kocinie i Czarkowom zaraz za wsią starościńską Koniecmosty nazwaną.
809 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe ..., s.  131. 
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Położenie
Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) wieś miała rozrzuconą zabudowę. 

Leżała na lewym brzegu Nidy zasilanej płynącym z północy strumieniem 
– nieopodal przeprawy przez jej rozlewisko. W Koniecmostach zbiegały się 
główne drogi – ze Złotej, z Probołowic, z Bejsc i z Opatowca. Zabudowa wsi 
skupiała się przy tej ostatniej, nieopodal strumienia, którego brzeg obsadzony 
był drzewami. W rozwidleniu dróg z Bejsc i Probołowic stały jeszcze inne, 
chaotycznie usytuowane budynki. 

Obecna wieś leży na dawnym miejscu. Część południowa (Kuchary) ma 
obecnie charakter zbliżony do rzędówki. Sieć drożna ma układ podobny do sta-
nu z końca XVIII w.

Historia
Zabudowania wsi Koniecmosty skupiały się przy najważniejszej, drodze 

z Krakowa i Opatowca, prowadzącej przez groblę i 6 mostów do Wiślicy. 
W trakcie badań prowadzonych w ramach AZP stwierdzono ślady poby-

tu ludzi w tym miejscu, które jest naturalnym przyczółkiem przeprawy przez 
rzekę Nidę poprzez prowadząca przez wyspę miejską810. Przy zbudowaniu na 
przeprawie grodu podróżujący ludzie musieli się zatrzymać, aby uzyskać zgo-
dę ze strony zarządzającego grodem na przejście811. Tu też zbiegały się drogi 
lokalne (ze Złotej, z  Probołowic, z  Bejsc) z  dawnym szlakiem handlowym 
z Krakowa do Sandomierza i z odnogą w kierunku północnym812.

Znaczenie osady wzrosło w czasie budowy zamku na Regii (poł. XIV w.), 
w okresie przebudowy miasta w czasie panowania Kazimierza Wielkiego. 
Wskazuje na to potrzeba posiadania własnego zaplecza gospodarczego dla tu-
tejszej rezydencji, na które nie było miejsca w murach miejskich. Inne zamki 
posiadały takie „folwarki zamkowe”: w Chęcinach – zw. Podzamcze we wsi 
Starochęciny, w Radoszycach – we wsi Grodzisko czy w biskupich Kielcach – 
Folwark Podzamecki. Gromadzon była tam żywność dla ludzi i zwierząt, po-
chodząca z okolicznych dóbr królewskich. Znajdowały się tu również miesz-
kania dla czeladzi zamkowej, służby, rzemieślników i urzędników. Znajdować 
się tu musiały młyn, browary, produkujące chleb i piwo dla załogi, a nadwyżki 
zbywane były w miejscowej karczmie.

810 L. Graba-Łęcka, W. Szymański, Znalezisko topora miedzianego w miejcowości Koniecmosty, pow. Pińczów, 
„Wiadomości Archeologiczne” 1957 z. 1/2 s. 88–93; L. Padewska, Sprawozdanie z badań w Koniecmostach 
[w:] II [Druga] Konferencja Naukowa w Warszawie 28 i 29 kwietnia 1961: referaty i dyskusje, pod red.  
W. Antoniewicza, P. Biegańskiego, Warszawa 1963, s. 79–81; taż sama. Badania wykopaliskowe w  Ko-
niecmostach pow. Busko-Zdrój w 1962 r., [w:] IV [Czwarta] Konferencja Naukowa w Kielcach 5 kwietnia 
1963; referaty i dyskusje, pod ed. W. Antoniewicza P. Biegańskiego, Warszawa 1965, s. 75; M. Kaniewski,  
L. Konopnicki, Obiekty archeologiczne na Ziemi Kieleckiej, Warszawa 1985, s. 82-83.
811 Osada z wczesnego średniowiecza (st. nr 16, 18, 25, 27); a także okres wczesno-nowożytny (st. nr 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29), za: W. Gliński, C. Hadamik, Wyniki badan powierzchniowych przeprowadzonych 
w Wiślicy na obszarze 96–63, [w:] Wiślica. Nowe badania i interpretacje…, s. 86–92.
812 Z. Kozłowska-Budkowa, Szkice i materiały…., s. 13 i 14.
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W opisie Jana Długosza (1440) jest to wieś królewska w parafii wiślickiej, 
w której są łany kmiece, z których dziesięcinę snopową oddawano biskupstwu 
krakowskiemu, z zagród kantorowi wiślickiemu o wartości 1 grzywny. We wsi 
był folwark królewski, z którego ról dziesięcinę snopową oddawano plebanowi 
kościoła parafialnego w Szydłowie o wartości 6 grzywien, ale dopiero od roku 
1468813. Taki stan trwał później niezmiennie, czego potwierdzenie znajdujemy 
w Księdze dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z 1529 r.: z ról kmiecych 
dziesicina dawana była biskupstwu krakowskiego (dochód zapisany był przy 
„kluczu wiślickim”) i wynosiła 10 grzywien, z ról folwarcznych wartości 6 grzy-
wien (dochód plebana w Szydłowie), a 36 groszy pobierała kantoria wiślicka814.

W roku 1537 mieszkańcy wsi Opatkowice, podlegający konwentowi ty-
nieckiemu, a raczej ich zobowiązania i wolności są przeniesione na folwark 
królewski w Koniecmostach, którego dzierżawcą był Jan Morsztyn815. W opisie 
lustracji 1564–1565 także wieś klasztorna Krzyżanowice „robi do folwarku Ko-
nyeczmostów i ma jurzyny swoje”. 

Wykazani przez królewskich lustratorów w 1565 r. 8 kmieci w Kostomło-
tach osiadłych na 7 półłankach, a jeden na całym łanie (sic!), płacili czynsz 
pieniężny jak we wsi lokacyjnej – po 24 groszy z półłanka, grzywnę z łanu, 
opłacali podatek wieprzowe – 2 groszy każdy, oprawy po 11 denarów, z każ-
dego łanu 6 korców owsa, 2 kury, 30 jaj i 15 serów, stację królewską (w wy-
sokości 1 kapłona, 5 jaj i 1 sera), sep z łanu (po 2 korce pszenicy). W sąsiedz-
twie wsi był, ale jako osobne ziemstwo, młyn królewski z przełożeniem na  
4 kamienie młyńskie „słodowe i stępne”, z czego wynika, że produkowano tu 
słody na piwo i kasze na rynek wiślicki. 

W folwarku królewskim, który musiał być samowystarczalny, zasiewano naj-
więcej pszenicy, żyta i owsa, nieco prosa, grochu i tatarki oraz len i konopie. Zwa-
żywszy na obfitość łąk, hodowano bydło mleczne (22 sztuki – to dużo w tym 
czasie), owce, a także świnie, kury. Gospodarstwa doglądał zarządca z żoną, a na 
folwarku mieszkali – 2 kucharki, pasterz, parobek i dziewczyna do świń816. 

Wieś w roku 1579 liczyła: 7 kolonistów osadzonych na 3 ½ łana, 5 zagród 
bez bydła, 2 komorników, 4 biednych 1 chałupnika817. Okoliczne łąki należały 
do wsi i bywały wydzierżawiane mieszkańcom miasta818.

W początkach XVII w. wieś stanowiła część powstałego starostwa wiślic-
kiego, będącego w dzierżawie, stąd nie podlegała ocenie lustratorów. Dopie-

813 Dokument królewski z 1468 r., za: J. Wiśniewski, Historyczny opis… Stopnickiem…, s. 335–336. LB t. 1, 
s. 414, por. t. 2, s. 388 (gdzie wymieniono 3 grzywny). 
814 LR 1529, s. 18;142; 295.
815 MRPS t. 4 , nr 18512. 
816 Lustracja 1565, s. 52; 28–29.
817 Pawiński, s. 209.
818 Lustracja 1569, k. 127v; Lustracja 1615, k. 396v, podaje, że z łąki płacono 4 floreny i 12 groszy, ale czynsz 
ten przeszedł wówczas do folwarku w Koniecmostach.
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ro podczas lustracji z 1660–1664 r. znajdujemy opis wsi, która …originatur 
zasiadła była na łanów nro 3 1/3. Podano, że w 1661 r. trzy łany przyłączono 
do tutejszego folwarku, a z dawnej wsi pozostał tylko jeden półłanek, który 
trzymał kmieć dający czynsz i owies stacyjny, pańszczyznę w wymiarze 2 dni 
w tygodniu odrabia w folwarku, którego także powinien strzec, pomagać przy 
żniwach, a zboża wozić do spichlerzy w Nowym Korczynie i na targi do oko-
licznych miast, a z dostarczonego prosa i tatarki wytwarzał jagły i krupy819.

Pozostała część dawnej wsi w wymiarze połowy łana, została podzielona. 
Jej część zamieniona została na zagrodę zwaną Szalińska, która w 1757 r. na 
podstawie donacji ze strony „pracowitych” Mateusza i Michała Dzidów, stała 
się własnością Stanisława Dembińskiego, starosty wolbromskiego. Reszta tego 
półłanka została zasiedlona przez 11 poddanych, którzy płacili czynsz w wyso-
kości 24 groszy i odrabiali pańszczyznę w ilości 1 dnia w tygodniu. Poza tym 
było we wsi 4 chałupników820. 

„Regestr Dyceyzów” Franciszka Czajkowskiego z lat 1783–1784 notuje 
dwie części wsi, jedną należącą do starostwa wiślickiego (folwark), a drugą 
(wieś) do księży „misjonarzy zamku krakowskiego”821. 

W 1789 roku we wsi było 11 zagród, które były użytkowane przez 15 gospo-
darzy, 6 chałupników, 4 czynszowników. We wsi funkcjonuje folwark królew-
ski, podlegający staroście wiślickiemu, a którego zabudowania zostały opisane  
…wjeżdżając są wrota z fortką między słupami. Po lewej ręce idąc folwark z drzewa 
na węgieł budowany, słomą poszyty, z 2 naprzeciw siebie izbami, alkierzami, szpi-
żarnią, garderobką i kuchenką, piecami, kominkami, oknami, powałami, podłoga-
mi i zamknięciem. Pobok tego, po prawej ręce piekarnia z komorą i drzewa w słupy 
budowana, słomą pokryta. Przy tej obory w kwadrat, po rogach tej wozownie i staj-
nie, częścią z drzewa, częścią z chrustu ściany mające. Ex opposito której owczarnia 
w słupy, ściany z  chrustu mająca, słomą poszyta. Wprost samego folwarku w po-
dwórzu gumno w kwadrat. Stodół 3, z tych jedna na podmurowaniu, [z] słupami 
murowanemi, ściany z drzewa, a 2 z chrustu mające, słomą poszyte, z wrotami na 
przestrzał. Tamże szpichlerz z drzewa na węgieł budowany o 2 komorach, słomą 
poszyty, w rogu którego szopa ściany z chrustu mająca, słomą poszyta.

Karczma zajezdna, z drzewa między słupy budowana, z izbą szynkowną,  
z 3 izdebkami gościnnemi, komorą i kuchenką, z piecami, kominami, oknami, po-
wałami, podłogami i zamknięciami, słomą poszyta822.

W 1801 r. Koniecmosty stanowiły dobra należące do  klasztoru oo. Misjo-
narzy w Krakowie, które dzierżawiła Izabela z ks. Czartoryskich Lubomirska 

819 Lustracja 1660–1664, cz. 2, s. 94–95.
820 Lustracja 1765, k. 60.
821 „Regestr Diecezjow” Franciszka Czaykowskiego…, s. 256; zob. A. Wieczorek, Misje ludowe. Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku, 
Kraków 2014.
822 Lustracja 1789, cz. 3, s. 35–36.

Dzieje wsi



280

Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

(miała zapewnione na nich dożywocie), a poddzierżawiał niejaki Ciepielow-
ski; tutejszym sołectwem dysponowali spadkobiercy Pietrzykowskiego. 

Starostwo wiślickie, w  skład którego wchodziła wieś Koniecmosty, to 
majątek królewski, który po 1765 r. za zgodą królewską stał się własno-
ścią Stanisława Lubomirskiego herbu Szreniawa bez Krzyża. Był on mar-
szałkiem wielkim koronnym (od 1766 r.), strażnikiem wielkim koronnym 
(1752–1766), komisarzem Komisji Skarbowej Koronnej, konsyliarzem 
Rady Nieustającej (1780), starostą wiślickim (1765), starostą kałuskim, 
goszczyńskim i lubocheńskim, a także posłem na sejmy 1758 i 1766 r. z wo-
jewództwa sandomierskiego823. Zmarł w  1783 r. pozostawiwszy wdowę 
Izabelę z książąt Czartoryskich oraz cztery córki, które z braku męskiego 
potomka otrzymały własnedziały majątkowe. Z nich Konstancja z książąt 
Lubomirskich wniosła m.in. dobra Winiary w  dom swego męża Sewery-
na Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego (ślub odbył się w 1782 r.). 
Był on jednym z  inicjatorów zawiązania słynnej konfederacji targowic-
kiej, występując jako jej dowódca wojskowy. W 1793 r. wyjechał do Gali-
cji i wycofał się z życia politycznego. Po tych znamiennych wydarzeniach 
zwanych potocznie „Targowicą”, kariera głównej gałęzi rodu gwałtownie 
się załamała. Nie wiemy jak potoczyły się losy majątku Winiary w ostatniej 
dekadzie XVIII w., kiedy terytorium dawnego województwa sandomier-
skiego weszło w skład monarchii Habsburgów. Wyrok Sądu Najwyższego 
Kryminalnego z  czasów insurekcji kościuszkowskiej (1794 r.), skazujący 
Seweryna Rzewuskiego na karę śmierci, wieczną infamię, konfiskatę ma-
jątków i  utratę wszystkich urzędów – siłą rzeczy przestał obowiązywać. 
Wydaje się, że dobra Winiary po trzecim rozbiorze stały się własnością 
państwową (Austrii) i były wydzierżawiane osobom prywatnym. Obejmo-
wał on wówczas jedynie wieś Winiary ze starym XVI-wiecznym dworem 
w otoczeniu licznych zabudowań gospodarczych i założenia ogrodowego. 
W tutejszym dworze urodzili się pozostali synowie Jana i Elżbiety Rzewu-
skich, związanych potem (1819) z dobrami poklasztornymi w Busku, a ich 
synowie z powstaniem uzdrowiska balneologicznego. Rodzina Rzewuskich 
utrzymała się bez przeszkód w Winiarach Wiślickich po przyłączeniu tzw. 
Galicji Zachodniej do Księstwa Warszawskiego w 1809 r. Nie byli oni ma-
jętni, przedstawiciele rodziny Jana jak i  rodzina jego żony nie zajmowali 
zapewne żadnych stanowisk w urzędach, wojsku lub hierarchii kościelnej. 
Może właśnie wówczas, zdymisjonowany oficer napoleoński Jan Rzewuski, 
wróciwszy do kraju otrzymał propozycję przejęcia majątku poklasztornego 
zwanego Nadole. Rodzina opuściła gościnne progi dworu w Winiarach Wi-
ślickich i zamieszkała w Busku824.
823 Boniecki t. 15, s. 66 –68.
824 D. Kalina, Feliks Rzewuski – rzekomy założyciel uzdrowiska Buska-Zdrój, [w:] Tradycje i perspektywy roz-
woju kultury uzdrowiskowej w wojeództwie świętokrzyskim w kontekście europejskim, pod red. B. Płonki-Sy-
roki, M. Dąsala, A. Syroki, Wrocław 2016, s. 73. Winiary Wiślickie (1821 r.), Zarząd Dóbr Państwowych, 
Archiwum Państwowe w Radomiu, sygn. 4559.
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Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) wieś Koniecmosty zo-
stała oszacowana na 29 domów, 13 mężczyzn i 5 koni. W latach 1807–1809 
znajdowała się w dominium (gminie) Winiary, stanowiła własność mieszaną, 
zamieszkałą wyłącznie przez 35 chałupników. Domów było 29, a mieszkań-
ców 176, zaś w 1827 r. 29 domów i 184 mieszkańców825. 

Wieś Kostomłoty z majątku Winiary Wiślickie została odłączona w 1822 r., 
 i jako samoistna włość oddana w dzierżawę Ignacemu Szymanowskiemu826. 

Po upadku powstania listopadowego utworzono dla wyróżnionych przez 
cara generałów rosyjskich specjalne majątki ziemskie, utworzone z przejętych na 
terenie Królestwa Polskiego wsi. Kostomłoty weszły w skład utworzonego ma-
joratu „Winiary Wiślickie” obejmującego wsie: Kocina, Koniecmosty, Książnice, 
Pawłów oraz Winiary Wiślickie z rezydencją generałowi armii rosyjskiej Wikiń-
skiemu. W rękach tej rodziny wieś pozostawała do początków XX w.827. Co cieka-
we zostałą oderwana od związków z Wislicą na tyle, że podległa parafii w Starym 
Korczynie (1883), a pod względem administracyjnym znajdowała się w powie-
cie miechowskim (1827 r.). Wikiński utworzył fundusz dla biednych panien z te-
renu wsi Koniecmosty, funkcjonujący przez wiele dziesiątków lat828.

W poł. XIX w. nadal istniała karczma  i zabudowania gospodarcze829.

Plan karczmy w Koniecmostach z 1846, APK, 21/17 DU, sygn. 564, s.37.

825 Tabella …,  t. 2, s. 89.
826 AP w Kielcach, I Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 22–23, sygn. 39. Rekurs w sprawie Ignacego 
Szymanowskiego ze skarbem o pretensje z dzierżawy dóbr Koniecmosty pochodzące, vol. IV, 
827 AP w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach, Isk Aleksandra Vikinskago k Teofilu Guminskomu i drugim 
o vyselenii iż maioratnago folvarka Konecmosty (1908–1910), sygn. 127. 
828 AP w Kielcach, Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościański, [Pawłów, gmina Pawłów oraz Wi-
niary Wiślickie, Kocina, Koniecmosty, Książnice powiatu pińczowskiego (majorat pod nazwą „Winiary 
Wiślickie”) – o ofiarowaniu przez właściciela majoratu 500 rubli jako posagu dla biednych sierot, panien wie-
śniaczek, sygn. 3759.
829 AP Kielce, DU, sygn. 564.

Dzieje wsi
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Wieś została urządzona wraz z innymi wsiami w latach 1893–1913, wyrównano 
wówczas drogi przebiegające przez wieś, w tym nową drogę do Jurkowa (w obec-
nym miejscu), pozostawiono jednak niewielkie gospodarstwo państwowe830. 

Po 1918 r. wieś stała się częścią gminy Czarkowy. A jako własność pań-
stwa, poddano ją scaleniu i parcelacji831. Najważniejszym zadaniem było ure-
gulowanie kwestii przeprawy przez Nidę w kierunku Wiślicy. Od 1919 r. po-
wstało kilka projektów budowy mostu na Nidzie i jeziorze Płyt832. 

Już wcześniej, bodajże od czasów Kazimierza Wielkiego, traktowano 
grunty tej wsi jako zaplecze dla miasta i dworu królewskiego. Tu znajdował 
się duży folwark królewski, podlegający bezpośrednio zamkowi wiślickiemu, 
tu produkowano żywność, zboża, owocowe i warzywa, przetwarzano je na 
potrzeby dworskie, ale i na handel. Tu gromadzone były nadwyżki żywno-
ściowe. Zrozumiałe, ze część tej produkcji zbywana była w miejscowej karcz-
mie, przy której funkcjonować musiał kowal, krawiec, browar, etc. 

Tradycje te kontynuowano w XX w. właśnie tu powstała Spółdzielnia 
Mleczarska „Przyszłość”833, fabryka gipsu834, tartak, rzeźnia miejska, młyn 
elektryczny zbożowy. Tu także powstała stacja kolejki wąskotorowej do Piń-
czowa. Część Wiśliczan miała tu swe domy z niewielkimi nadziałami ziemi. 

Kuchary

Nazwa 
Nazwa wsi oznacza, że w okresie wczesnego średniowiecza funkcjonowa-

ła tu osada służebna książęcych kucharzy.
Położenie

Wieś położona jest na prawym brzegu Nidy, na wschód od nieistniejącej 
Bramy Krakowskiej, przy trakcie z Wiślicy do Krakowa. Sąsiadowała zawsze od 
północy z Koniecmostami, a obecnie tworzy z tą osadą jedną długą ulicówkę. 

830 AP w Kielcach, Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Włościańskich, [Winiary Wiślickie, Winiary, Ja-
dwiga, Korczyn Stary, Senisławice i Chwalibogowice, gm. Opatowiec, Kocina, gm. Czarkowy, Koniecmosty, gm. 
Chotel, Miernów, gm. Złota oraz Pawłów, Brzostków, Łękna, Wielnin, Błotna wola i Parchocin z powiatu stop-
nickiego – urządzenie włościan] 1893–1913, sygn. 3019.
831 AP w Kielcach, Urząd Ziemski w Kielcach, Sprawa parcelacji majątku państwowego Koniecmosty, pow. 
pińczowski, gm. Chotel, Okręgowy sygn. 1331; Sprawa majątku państwowego wsi Koniecmosty, gmina 
Chotel, pow. pińczowskiego 1934-1936, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 10134.
832 AP w Kielcach, 1919–1939, Urząd Wojewódzki Kielecki I, Sytuacja przekroczenia drogi powiatowej Ko-
niecmosty - Wiślica - Chotel przez rzekę Nidę i jezioro. Kalka. Skala 1:2000., sygn. 24698.
833 AP w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach, Akta firmy: Spółdzielnia Mleczarska „Przyszłość” w Koniecmo-
stach z o.o. (1926–1939), sygn. 219.
834 AP w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, Koniecmosty pow. pińczowski - fabryka gipsu Projekt 
budowy fabryki dla wypału i przemiału gipsu Herszli M. Wajcberga w Koniecmostach gm. Czarkowy  
pow. Pińczów, sygn. 18177.



283

Wieś Kuchary na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

Historia
Pierwotnie osada zamieszkana była przez służebników dworu książęcego, 

co pozwala odnieść jej powstanie do XII w. Do obowiązków ludności okre-
ślonej jako kucharze należało nie tylko gotowanie i pieczenie potraw, ale rów-
nież ich przygotowanie – czyli spełniali rolę rzeźników, tj. zabijali i oprawiali 
ciała zwierząt. Karczować musieli również okoliczny las, jako że ogień jest 
niezbędny do prowadzenia ich profesji835.

Mieszkańcy z czasem posiedli role, położone na wysokim brzegu Nidy, 
zaczynając od wsi Ostrów, aż do ujścia rzeczki płynącej od strony zachodniej. 
Z czasem zanikły ich obowiązki względem dworu wiślickiego, a podstawą ich 
utrzymania była uprawa zbóż i hodowla. 

We wsi były łany kmiece o nieokreślonej ilości, które z czasem przeszły na 
własność mieszczan. Jeden z nich 1395 r. został nadany przez mieszczkę wiślic-
ką Elżbietę, wdowę po Adamie Sulkonie ze Skalbmierza oraz ich syna Augusta 
na rzecz prebendy św. Katarzyny Męczenniczki utworzonej przy kolegiacie wi-
ślickiej (prebenda ta była wice prepozyturą). Łan ten został uprzywilejowany 
przez królowe polskie – Jadwigę (1380–1399) i Elżbietę (1417–1420)836. Z ko-
lei w dniu 31.01.1437 r. Zbigniew biskup krakowski potwierdził akt nadania do-
konanego przez Stanisława Stano, scholastyka wiślickiego, kapelana biskupie-
go, na rzecz wikariuszy kolegiaty wiślickiej folwarku leżącego na przedmieściu, 
z obowiązkiem odprawienia 30 mszy corocznie za duszę fundatora837.

835 K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesnośredniowiecznej, Wrocław-Kraków 1958, s. 29–30. 
836 J. Wiśniewski, Historyczny opis… Pińczowskiem…, s. 440.
837 ZDM cz. 2, nr 494.

Dzieje wsi
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W opisie Jana Długosza (1440) we wsi był grunt kościelny zorganizowany 
w „dostatni” folwark należący do funduszu scholasterii wiślickiej obejmujący 
cztery pola. We wsi był dwór wytworny (bene aedificatam) oraz łąki – należą-
ce do tegoż scholastyka. Z tych ról folwarcznych scholastyk dawał jako upo-
sażenie dziesięcinę snopową swojemu wikaremu838. W późniejszym czasie 
dziesięcina z tego łanu i wszystkich innych oddawana była biskupowi krakow-
skiemu in gonithwam839 w wysokości dwóch grzywien czynszu, a wszyscy wi-
kariusze wiśliccy otrzymywali 8 skotów, poza tym odprawiano pańszczyznę, 
dawano stacyjne: owies kapłony i jaja840. 

W roku 1442 król Władysław Warneńczyk na prośbę Andrzeja z Krakowa, 
kustosza kolegiaty wiślickiej, przeniósł z prawa polskiego na prawo średzkie 
części wsi Kuchary (i Pęczelice koło Buska-Zdroju)841 należące do kustodii, 
nadając immunitet sądowy scholastykowi wiślickiemu842. Od tego czasu 
mieszkańcy tegoż majątku kościelnego opłacali czynszem pieniężnym swoje 
zobowiązania wobec niego. 

Folwark scholasterii wiślickiej (obejmujący 1 łan), w roku 1531 został za-
pisany na rzecz altarii św. Katarzyny przy kolegiacie wiślickiej, przez Grze-
gorza wiceprepozyta kolegiaty wiślickiej843. W roku 1558 biskup krakowski 
Piotr Myszkowski przeznaczył dziesięcinę z  części wsi biskupiej w  Kucha-
rach oraz trzy miarki zboża pobieranego z  Przedmieścia Krakowskiego  
św. Leonarda w Busku na rzecz funduszu kaznodziejskiego w Wiślicy844.

Druga, większa część wsi Kuchary, obejmująca nieco ponad 7 łanów, na-
leżała do króla do połowy XVI w. Z ról tych, w Księdze dochodów biskupstwa 
krakowskiego z 1529 r. określonych jako „z większej części” (de maiori parte), 
dziesięcina snopowa oddawana była biskupstwu krakowskiemu845. Do klucza 
wiślickiego zaliczono w tym czasie nie ów folwark, ale dziesięcinę w wysoko-
ści 7 grzywien (po jednej grzywnie z łanu wsi). 

Sytuacja uległa zmianie, gdy w roku 1556 król nadał tę część miastu, li-
czyła wówczas 7 ½ łana; od tego czasu stała się przedmieściem Wiślicy846.  
838 LB t. 1, s. 415. 
839 ius gonithwam - określenie używane w stosunku do ról kmiecych zamienionych na folwarczne, to jedno z 
postaci dziesięciny przysługującej Kościołowi; było to prawo do pobierania dziesięciny snopowej z łanów 
kmiecych łącznie z całej wsi, obejmujących również te, które zostały świeżo zagospodarowane – novalia, 
M. Młynarska-Kalentynowa, Ius gonitwe w świetle materiałów procesowych klasztoru św. Wincentego 
we Wrocławiu z lat 1358–1362, [w:] Actas media, actas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi 
Samsonowiczowi w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 348–355.
840 J. Wiśniewski, Historyczny opis… w Pińczowskiem…, s. 440; Lustracja 1765, k. 21r.
841 D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój…, 147–153.
842 B. Kumor, Kopiarz kolegiaty Narodzenia NMP w Wiślicy, ABMK 10, 1956, poz. 8, s. s. 214.
843 B. Kumor, Kopiarz kolegiaty Narodzenia NMP w Wiślicy…, poz. 45, s. 219. 
844 J. Wiśniewski, Historyczny opis… Pińczowskiem…, s. 438. 
845 LR 1529, s. 18.
846 Por. Lustracja 1789, s. 6: (...) król Jegomość Zygmunt August temuż miastu łanów półósma na przedmieściu 
Kuchary nazwanym; a zaś na przedmieściu Ś. Wawrzyńca łanów 12, a osobliwie tamże łanów in nro 7, z których 
dziesięciny dają na księcia biskupa krakowskiego, przez dawnych książąt i królów nadane [...]. 
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Mieszkańcy i ich grunty w tym miejscu podlegały opłacali podatki miejskie. 
Podczas Lustracji woj. sandomierskiego z 1569 r. została opisana jako Przed-
mieście Kuchary (obejmujące owe 7 ½ łana), z którego dostawało się 3 flore-
ny i 22 denarów podatku847. Podobnie zapisano lustracji dokonanej w 1615 r. 
(...) jest na przedmieściu, które z dawna Kucharami zowią, łanow no 7 ½ …”848.

Na terenie Przedmieścia znajdowały się zapewne inne grunty, należące do 
rodzin mieszczan wiślickich. O jednym z nich przechowała się wiadomość, że 
w 1462 r. Stanisław Bogii sprzedał za 38 grzywien Jakubowi Świchowskiemu 
swój folwark leżący przy drodze z miasta do Nowego Miasta Korczyna, a akt 
ten zaświadczyły władze miasta (z sytuacji terenowej domyślamy się, że cho-
dzi tu o wieś Kuchary)849.

Przez długi czas na terenie dawnej wsi, ukształtowały się dwie części dzie-
dziczne: włość kościelna (altaria św. Katarzyny – 1 łan) i miejska (7 ½ łana). 
Z  czasem podzielona została na mniejsze „folwarki” lub młyny z  gruntem, 
a  należące do mieszczan jak również i  szlachty. Wspomina o  nich tekst lu-
stracji z 1765 r.: „Jest i drugie przedmieście za groblą murowaną gdzie bywały 
młyny na drugiej połowie Nidy za Bramą Krakowską, zowie się Kuchary, tam są 
folwarki różnych posesorów księży, szlachty i innych. A te przedmieście Kuchary 
leżą za mostami na Podgórzu ku Kocinie i Czarkowom zaraz za wsią starościń-
ską Koniecmosty nazwaną850. 

Nowe fundacje na rzecz kapituły wiślickiej miały miejsce w drugiej po-
łowie XVII w. Pomiędzy 1679 a 1685 proboszcz w Piasku Wielkim (1670), 
a także w Piasecznie i prebendarz św. Wawrzyńca w Wiślicy, kanonik wiślicki, 
zakupił w Kucharach pole zwane Zmorzyńskie od Anny Górnickiej, i na tym 
gruncie opisał fundusz prebendy zw. Amanuszowskiej851. W 1679 r. pleban Ko-
ciny Franciszek Kaliszewicz legował sumę 10 000 złp na fundusz na msze św.  
w intencji własnej przy ołtarzu głównym w kolegiacie. Decyzją zapewne ka-
pituły zakupiono gruntowe wsi Kuchary, ale w 1686 r. sprzedano je i nabyto 
wieś Usarzów koło Opatowa852.

Z kolei biskup Andrzej Trzebicki853 inkorporował parafię w Kocinie, wsi 
królewskiej, do kanonii kaznodziejskiej w Wiślicy, za aprobatą administratora 
starostwa wiślickiego Jana Spinka i aprobatą królowej Marysieńki. Wreszcie 
w 1684 r. za zgodą kapituły krakowskiej wcielono dotychczasowe uposażenie 
plebana w Kocinie do tejże kanonii kaznodziejskiej, z prawem kolatorskim  
na rzecz kapituły wiślickiej (jak pamiętamy, od 1558 r. dziesięcina z prebendy 
847 Lustracja 1569, k. 127v
848 Lustracja 1615, k. 395r–395v
849 B. Kumor, Kopiarz kolegiaty Narodzenia NMP w Wiślicy…, poz. 14, s. 215.
850 Lustracja 1765, k. 5 r.
851 J. Wiśniewski, Historyczny opis… Pińczowskiem…,s. 456; CIP t. I, z. 3, poz. 118, s. 130. 
852 J. Wiśniewski, Historyczny opis… Pińczowskiem…, s. 452. 
853 W roku 1679 występuje Stanisław Trzebicki, kustosz wiślicki, J. Wiśniewski, Historyczny opis… Piń-
czowskiem…, s.  452. 
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św. Katarzyny należała do kaznodziei wiślickiego)854. Z kolei w roku 1779 ka-
nonik honorowy Jan Kornecki ufundował kanonię penitencjarzy, uposażając 
ją „folwarkiem” w Kucharach855.

W „Regestrze dyecezjów” Franciszka Czajkowskiego z lat 1783–1784 wy-
stępują jako włość dziedziczna „2 części kolegium krakowskie 1”, oraz „2 czę-
ści kolegium krakowskie 2”856. 

W spisie właścicieli z 1801 r. stosunki własnościowe są  o wiele bardziej 
skomplikowane. Wymienione są majątki ziemskie następujących właści-
cieli: Maciej Woyna, Kazimierz Brzezicki, Franciszek Brukner (Brückner), 
scholasteria wiślicka (czyli ów 1 łan przepisany na altarię św. Katarzyny –  
przyp. DK), wikaria wiślicka, prebenda w  Kocinie, kolegium wikariuszy 
w Wiślicy, Józef Jaworski (folwark Promnickie), kanonia kolegiacka w Wiśli-
cy fundacji Amanuszewskiego (tzw. folwark Amanuszewskie). 

Podano również nazwiska dzierżawców w 1801 r.: Wojciech Michniewski 
(posesor zastawny w części Woyny), scholastyk Ignacy Strzałkowski (część 
scholasterii, Jan Kopciński – poddzierżawca), ksiądz Stefan Kamiński (część 
wikarii wiślickiej), ksiądz Bonifacy Teyszter (część prebendy), Antoni Lipski 
(posesor zastawny części Jaworskiego), kanonik Kazimierz Wąsowicz (część 
kanonii kolegiackiej; Antoni Lipski – poddzierżawca)857.

Wieś w początkach XIX w. znajdowała się w gm. Wawrowice, w paragii 
Wiślica. W latach 1807–1808 było tu: 42 domy zamieszkałe przez 71 rodzin 
(duchowni: 0, szlachta: 18, mieszczanie: 0, chłopi: 0, chałupnicy: 49, pozo-
stali: 6), razem zamieszkiwało tu 285 osób.

Spis tabelaryczny wsi z 1827 r. podaje następujące odrębne części: Ku-
chary Boczarskiego, Kuchary Bruknera, Kuchary Brzezeckiego, Kuchary 
Chrzanowskiego, Kuchary Kolegiata, Kuchary Komunitas, Kuchary Podpro-
bostwo, Kuchary Probostwo św. Barbary, Kuchary Soholasteria. Pierw sze 
cztery były własnością prywatną, pozostałe duchowną. Ogółem zamieszkane 
były przez 254 mieszkańców w 39 domach858. 

Od roku 1868 Scholaterya Wiślicka i Kanonia Amantowska należą do majora-
tu rosyjskiego generała-majora Sturlora (Szturler)859, według danych Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego folwark zwany Kuchary-Wiślickie miał rozległo-
ści 99 mórg,  grunta orne i ogrody zajmowały 74 morg, łąki 20, nieużytki i place 
5. Budynków murowanych był 1, z drewna 9. Wieś Kuchary-Wiślickie liczyła 
osadników 9 z gruntem 11 mórg.
854 J. Wiśniewski, Historyczny opis… Pińczowskiem, Skalbmierksiem i Wiślickiem…, s. 112. 
855 J. Wiśniewski, Historyczny opis… Pińczowskiem, Skalbmierksiem i Wiślickiem…, s. 458,. 
856 „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 256. 
857 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815…,  
http://www.gospodarka-galicji.pl/, data: 22.07.2018.
858 Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego…, t. 1, s.79
859 SGKP t. 4, s. 836. 
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We wsi 15 grudnia 1908 r. urodził się Tomasz Wróbel. Po pierwszych latach 
szkolnych w rodzinnych Kucharach i sąsiednim Jurkowie, ukończył seminarium 
kieleckie. Jest autorem opracowania dotyczącego Seminarium Duchownego 
w Kielcach, oraz innych. 

Plan piętrowego dworu w Kucharach Wiślickich z 1847 r., APK, 21/17 DU, sygn. 584, s.25.

Łatanice

Nazwa
Wieś nosiła nazwę: Latańce (1508, 1645)860.

Położenie
Na Mapie Galicji Zachodniej (1804)wieś z zabudową przy jednej drodze, 

biegnącej wzdłuż koryta strumienia. Przy krańcu północnym wsi schodziły 
się liczne drogi i tu wskazany został jakiś większy obiekt, zapewne karczma. 
Na północny zachód od niej widoczna zabudowa dworska z oficyna, oraz le-
żący na zachód zespól budynków folwarcznych.

Wieś Łatanice na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

 

860 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe..., s. 242.

Dzieje wsi
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Historia
Adam Boniecki błędnie przekonuje nas, że rodzina ta pieczęto-

wała się herbem Krzywaśń, a zwała się Bialągi czyli Drużyna. Jan 
Długosz, a za nim inni, jak twierdzi Boniecki, …przypisali Biechow-
skim zamieszkującym województwa sandomierskie i krakowskie herb 
Ogończyk, tymczasem zapiska sądowa radomska z 1473 r. przekony-
wa, że dziedzice Biechowa, z powiatu wiślickiego, należeli do zawołania 
Bialągi. Stawił się bowiem Stefan z Biechowa i Jan z Żelechowa, obaj 
z powiatu wiślickiego i zeznali, że są zawołania Byaląnga, herbu Crzy-
waszn in campo flaveo. Wojciech z Biechowa, podskarbi królewski 1339 
roku. Zdaje się, że tenże sam Wojciech był poprzednio skarbnikiem kra-
kowskim 1334 r.861.

 Rycerski ród Biechowskich, pieczętujący się herbem Powała 
czyli Ogończyk, wywodzi się z nieodległej wsi Biechów, a dobra 
ich skupione były głównie w ziemi wiślickiej koło Kij i Stopnicy. 

W 1230 roku występuje w źródłach komes Bronisz de Bechow syn Wojsława, 
kasztelan czechowski (1229–1234)862.

Ród ten sprowadził z Mazowsza książę Konrad I Mazowiecki. W latach 
1194–1200 rządził z bratem Leszkiem w Małopolsce, na Mazowszu i Kuja-
wach, a około 1200 r. usamodzielnił się i objął stolec książęcy kujawsko-ma-
zowiecki, następnie podporządkował sobie ziemię chełmińską. Jego ambicje 
sięgały dalej i w latach 1229–1232 został regentem w Sandomierzu, a w latach 
1229–1231 i 1241–1243 w Krakowie863.

Po okresie walk dzielnicowych toczonych na terenie Małopolski, pomię-
dzy stronnikami strony Piastów i Przemyślidów, rodzina cieszyła się z popar-
cia Władysława Łokietka, a również potem jego syna Kazimierza Wielkiego. 
Oznaką wrastającej jej roli była fundacja kościoła parafialnego w Biechowie, 
w swoim gnieździe rodowym, przed rokiem 1326, przy którym występuje 
wpółrodowiec Piotr, syn Mikołaja de Bechow864.

Nie wiemy, kiedy przedstawiciele rodziny zainteresowali się okolicami Wiśli-
cy. Niewykluczone, że był to któryś z potomków Wojciecha z Biechowa, skarb-
nika krakowskiego (1334–1339)865. Za czasów panowania króla Władysława 
Jagiełły, w roku 1390, występuje Jarost ( Jarosław?) z Biechowa, który w dowód 
królewskiej wdzięczności otrzymał zezwolenie królewskie na zamianę obowiąz-
ku uczestniczenia w pospolitym ruszeniu na służbę rycerską na zamku nowokor-
861 Boniecki, t. 1, s. 199–200. 
862 J. Wroniszewski, Nobiles Sandomirienses…, s. 165–208.
863 E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej…, s. 98; zob. H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki (1187/88 – 
31 VIII 1247), Kraków 2008.
864 Jak wskazuje E. Wiśniowski, Biechowscy byli zapewne fundatorami kościoła w Biechowie, a nie jak 
twierdzi J. Wiśniewski, Jan Fedro; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w Stopnickiem…, s. 17;  
E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej…, s. 120.
865 W 1387 r. występuje Bronisch z Biechowa, ZDM cz. IV, nr 1070; Urzędnicy małopolscy…, s. 321.
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czyńskim, a wieś Biechów zezwolił mu przenieść z prawa polskiego na średzkie. 
Zapewne zmarł przed 1423 r., kiedy występuje Jachna, pozostała po nim wdowa866. 

Jan, podsędek (1468), następnie sędzia ziemski sandomierski, żonaty był 
dwukrotnie. Z pierwszej żony miał pięciu synów: Jana starszego (altarzystę 
przy kościele Panny Mari w Krakowie), Mikołaja Jarosza, Wojciecha, Jana 
młodszego i Jakuba. Łatanice otrzymał Mikołaj Jarosz, starosta ratneński 
(1496), następnie żupnik krakowski zastawny posiadacz wsi Pławy i Pław-
skiej Woli oraz większej części Siesławic867.

To jego wymienia w swoim opisie Długosza (1470–1480). Wieś Łatanice 
znajdowała się w parafii Chotel Czerwony. Było tu 12 łanów kmiecych, karczma 
z rolą, z których dziesięcinę snopową i konopną oddawano prebendzie św. Sta-
nisława przy kościele w Chotlu Rycerskim (Zielonym), o wartości 7 grzywien868.

Prebenda św. Stanisława podporządkowana była kościołowi św. Waw-
rzyńca w Gorysławicach. W Księdze dochodów beneficjów diecezji krakowskiej 
z 1529 r. zapisano, że podlegała ona dekanatowi w Kijach, a  jej utrzymanie 
stanowiły dziesięciny wybierane we wsiach: Kobylniki (koło Wiślicy) z całej 
wsi (czyli ról dworskich i kmiecych) o wartości 12 grzywien, Łatanice, rów-
nież z całej wsi o wartości 14 grzywien, Chotel Rycerski z ról folwarcznych 
i kmiecych dziesięcina snopowa i z całych wsi: Wolica i Kawczyce, o wartości 
10 grzywien; dziekan kolegiaty w Sandomierzu pobierał czynsz oraz dziesię-
cinę snopową z wsi Chotel Rycerski, Siesławice i Wawrowice869.

Jan, syn Mikołaja Jarosza, dziedzic w 1508 r. Biechowa, Łatanic i Owczar, 
układał się 1514 r. ze stryjem swoim Janem młodszym, poborcą 
radomskim (1504), podsędkiem krakowskim (1505), dziedzicem 
Dymlina, Dzietrzychowic i Przybysławic leżących w powiecie wi-
ślickim. Dobra Łatanice otrzymał Jan, syn Jana i Agnieszki z Ki-
kowa, a  córka Barbara, została żoną Jana Gnojeńskiego (Gnoiń-
skiego) herbu Warmia870. Jan piszący się z Owczar w 1527 r. ożenił 
się z Barbarą Morawcową. W rejestrze z 1579 r. jest ona wykazana 
jako właścicielka wsi, zapewne już jako wdowa. Było tu wówczas 
8 kolonistów osadzonych na półłankach, jeden komornik, pięciu 
biednych. Liczyła zatem już tylko 4 łany871. 

W kolejnych latach rodzina Biechowskich znika z okolic Wiślicy. 
Jak pisze A. Boniecki: Paweł i Jan dziedziczyli w 1579 roku na Biecho-
wie i Świniarach, a Piotr 1581 r. na Siedliskach, natomiast inny Paweł 

866 ZDM cz. 4, nr 1070; ZDM cz. 6, nr 1569; jako wdowa Jarosławie z Biechowa, ZDM cz. 5, nr 965.
867 D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój…, s. 162. 
868 LB t. 2, s. 373.
869 LR 1529, s. 120; LR s. 391–392; D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Bu-
sko-Zdrój…, s. 114. 
870 Pawiński, s. 489; Uruski t. 1, s. 169. Boniecki, t. 1, s. 199-200.
871 Pawiński, s. 209.
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w  roku 1637 był wojskim nowokorczyńskim. W  połowie XVII w. 
 występują: Andrzej, Jakub, Jan i Stanisław Franciszek, którzy podpi-
sali elekcję Jana Kazimierza z województwa sandomierskiego872.

W roku 1748 właścicielem Łatanic był Różycki, protestant873. 
Pierwszym spośród tego rodu pieczętującego się herbem Rola, który 
z w XVI w. z łęczyckiego pojawił się w Małopolsce, był Stefan Różyc-
ki, subdelegat nowokorczyński (1768). W roku 1761 wykazany zo-
stał jako dziedzic Gadawy, którą przekazał swojemu synowi Francisz-
kowi, którego synami byli Stanisław, Mieczysław i Napoleon, żyjący 
w 2 połowie XIX w. W tym też czasie co Stefan występuje Ludwik, 
dziedzic wsi Łatanice w 1762 r., którego syn Joachim był vicege-
rentem nowokorczyńskim (1790), radcą powiatu szydłowieckiego 
(1813); z żony Julianny z Bobrownickich urodził mu się syn Erazm, 
późniejszy dziedzic wsi Żerniki i Zagórzyce, kapitan „Krakusów”, 
sędzia pokoju powiatu szydłowskiego, prezes Towarzystwa Kredyto-
wego w Kielcach874. 

 Wieś Łatanice została zapewne szybko sprzedana, jako że w „Re-
gestrze Dyecezjów” Fr. Czajkowskiego z  lat 1784-1785 występuje 
jako dziedzic Maciej Sołtyk herbu własnego, syn Michała Aleksan-
dra875. Był on generałem majorem wojsk koronnych, cześnikiem  
(1754-1757), podkomorzym sandomierskim (1757-1761), kaszte-
lanem sandomierskim (1761-1774), wreszcie wojewodą sandomier-
skim (1774-1802),trzymał starostwo szydłowskie (1774-1789). Żo-
naty był z Anną z Dembińskich, zmarł w 1802 r.876.

Wieś tę zapewne zakupił od niego przedstawiciel rodziny 
Ankwiczów herbu Habdank, może Kajetan, regent ziemski sandomierski 
(1778), podstarości i  sędzia grodzki nowokorczyński (1783), który pozo-
stawił syna Romana877. W  roku 1801 był on jeszcze nieletni, jako że w  roli 
opiekuna występuje Wincenty Ankwicz.  Wieś w  latach 1807/1808 liczyła 
21 domów zamieszkałych przez 35 osób, w tym 3 osoby szlacheckiego uro-
dzenia, 5 chłopów, 26 chałupników oraz 3 osoby tzw. „pozostali”878.Wkrótce 
wieś przeszła w ręce rodziny Łabędzkich herbu Korab. Pierwszym zapewne był 
Józef (zmarły w 1824), żonaty z Dorotą z Chomentowskich, z którą miał dwóch 
synów Feliksa i Władysława - dziedzica wsi Łatanice879. 
872 Boniecki, t. 1, s. 200.
873 E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka..., s. 45.
874 Uruski t. 15, s. 286–287
875 „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 251. 
876 Niesiecki t. 8, s. 462.
877 Boniecki, t. 1, s. 43.
878 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…,  
za: http://www.gospodarka-galicji.pl, data: 22.07.2018.
879 Uruski, t. 9, s. 231.
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W 1848 r. właścicielem wsi i zespołu dworskiego był Ludwik Bronikowski. 
We wsi znajdował się zespół dworski złożony z: dworu zbudowanego z drew-
na o wymiarach (w łokciach nowopolskich) 34 x 14 x 5, stajni z drewna o wy-
miarach 30 x 12 x 5, spichlerza z drewna o wymiarach 63 x 12 x 4 ½, stodoły 
z drewna o wymiarach 75 x 12 x 4, stodoły z drewna o wymiarach 60 x 12 x 4,  
wozowni z drewna o wymiarach 23 x 12 x 4; owczarni murowane z kamienia 
o wymiarach 54 x 12 x 5 oraz karczmy z drewna o wymiarach 24 x 9 x 4880. 

Ostrów

Nazwa
Słowo „ostrów”, inaczej „wyspa”, wskazuje jednoznacznie, że osada poło-

żona na skałce gipsowej, była otoczona w przeszłości wodą.
Położenie

Wieś, dawny folwark należący do dóbr Wawrowice, położona jest pośród 
łąk i pastwisk nadrzecznych, nad samą rzeką Nidą. Ma Mapie Galicji Zachod-
niej zaznaczono drogę prowadzoną ze wspomnianego dworu w kierunku fol-
warku Ostrów i dalej w kierunku przeprawy na drugą stronę rzeki. Na wprost 
uwidoczniono dwór folwarczny i dwie budowle, na północ od nich zespół 
budowli gospodarczych. 

Wieś Ostrów na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

Historia
W  Regestrze Dyecezjów Franciszka Czajkowskiego z  lat 1783–1784 wy-

mieni są jako dziedzic wsi Ostrów i folwarku jeden z synów Franciszka Firlej 
Konarskiego herbu Lewart, kasztelana bieckiego (1736–1744), kawalera Or-
deru Orła Białego (1742) Tomasz. Franciszek Konarski miał z Barbarą z Cel-
larych dzieci: Tomasza, Antoniego, Józefa i Teresę.
880 APK,21/17 Dyrekcja Ubezpieczeń, sygn. 1403.
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Wieś i folwark otrzymał Tomasz, dziedzic Janowrszczyzny  i Wawrowic, 
kawaler Orderu św. Stanisława (1792) wraz z żoną Krystyną z Potockich881. 

Sielec

Nazwa
Zapisywana była jako: Szyedlecz (XV), Syedlecz (1529), Syedlicz (1565), 

Szyedlecz (1440), Sielec (1804)882. Ciekawą jej etymologię podaje Aleksander 
Brückner – uważa nazwę Siedlce za zdrobnienie staropolskiego rzeczownika 
„sioło”, który oznaczał wieś, siedzibę: Mieszkał więc Polanin w siodłach, wsiach 
i grodach; w grodach chwilowo, uchodząc przed napadem wroga. Siodło było jed-
no- lub kilkodworcze, wieś wielodworcza, rozrzucona wzdłuż drogi (…) Nazwi-
sko siodła (ruskiego seła) utraciliśmy wcześnie; ocalało w  nazwach miejscowych, 
np. Długosiodło, w urobieniach Siedlce, Siedliska, w czasowniku siedlić - budować 
(jeszcze w psałterzach XIV wieku widnieją te dwa słowa, zanim obce zwyciężyło), 
w słowie przysiódłki (od XVI wieku przysiółki) (…) Siodło to wyraz prasłowiań-
ski883. W tym samym kierunku kieruje nas Stanisław Kozierowski. Wskazując na 
analogiczną formę w języku staroczeskim sedlec, sedlo dodaje, że były to pospo-
lite imiona, które musiały wyjść z użycia884. W wieku XVI staropolskie „siodło” 
zostało wyparte przez ruskie „sioło”, i w ten sposób dawna nazwa Siedlec prze-
obraziła się w Sielce i Sielec. Wieś pozostawała w parafii kolegiackiej w Wiślicy, 
gdy leżące pomiędzy nimi Gorysławcice w parafii własnej885. 

W  drugiej połowie XIX w. występują dwie jego części: Sielec Rządowy 
i Sielec Szpitalny.

Położenie
Osada znajduje się około 5 km od Wiślicy. Położona jest na niewielkim 

podłużnym wzniesieniu wżynającym się w dolinę rzeki Nidy, na północ od 
Przedmieścia Gorysławice. Przestrzeń pomiędzy nimi często była zalewana, 
a czasem woda utrzymywała się tworząc sporej wielkości jezioro. Na Mapie 
Kwatermistrzostwa z 1839 r. zaznaczone zostało miejsce położone na zachód 
od zabudowy wsi, nad rzeką, Nowy Gdańsk. 

Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zabudowa wsi skupiona była przy dro-
dze z Jurkowa do Chotla Czerwonego i ojej odnodze na zachód. Na południe 
od wsi znajduje się niewielkie wzniesienie na terenie podmokłym, zwane Żydo-
wie. Według niesprawdzonej tradycji mieli być tu chowani Żydzi, co by wskazy-
881 Boniecki t. 11, s. 53; „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 256. Urzędnicy Krak. XVIII s. 224. 
882 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe..., s. 105.
883 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, s. 491–492; A. Brückner, Dzieje 
kultury polskiej, t. 1, Warszawa 1957, s. 179–180.
884 S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań, 1914, s. 185.
885 E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka..., s. 74.
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wało na istnienie w tym miejscu kirkutu. Bardziej prawdopodobnym jest istnie-
nie w tym miejscu dworu (curia) i folwarku wzmiankowanego w połowie XV w. 

Wieś Sielec na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

Historia 
W opisie Jana Długosza (1440) we wsi jest dwór wspaniały (curia pulchre 

aedificata) oraz doskonały folwark, należące do kantora wiślickiego. Ponadto 
jest trzech zagrodników z rolami i łąkami, którzy niczego nie płacą, a odrabiają 
jeden dzień w tygodniu i dają dziesięcinę kantorowi. W tejże wsi jest część należąca 
do króla, obejmująca 3 1/3 łana, z których dziesięcina oddawana jest kantorowi. 
Było też 7 rybitwów nad Nidą, którzy wspólnie arendują i płacą czynsz886. 

W  innym miejscu Długosz wymienia wieś przy uposażenie szpitala wi-
ślickiego. We wsi przed 1449 r. powstał folwark o  dwóch łanach, zakupio-
nych od Pawła, pisarza w Wiślicy za sumę czterystu grzywien groszy praskich 
przez dwóch doktorów medycyny, profesorów Uniwersytetu Krakowskiego: 
Jana Oszkowskiego z Dobrej na Kujawach887 i Jakuba Zaborowskiego vel Ja-
kuba z  Żabna888. Folwark ten miał grunty w  trzech miejscach i  własne łąki 
i  czynszowników (zapewne rybitwów). Gospodarstwo to arendowali rajcy, 
płacąc roczny czynsz na szpital w wysokości 4 grzywien, a 8 skojców płacili 
zarządzającemu szpitalem889. 

886 LB t. 1, s. 411, 412; 485.
887 PSB t. 10, s. 449–450, Jan Oszkowski z Dobrej w powiecie radziejowskim na Mazowszu, lekarz, profesor 
medycyny i rektor Uniwersytetu Krakowskiego. 
888 I PSB t. 10, s. 368–369, Jakub z Zaborowa, kanonista i pięciokrotny rektor Uniwersytetu Krakowskiego, 
pochodził z drobnej szlachty mazowieckiej spod Grójca, znany z działalności fundacyjnej, m.in. zabiegał 
o uruchomienie bursy dla biednych kanonistów, dokonał fundacji dla mistrza artium, członka powstają-
cego Collegium Minus.
889 LB t. 1, s. 435.
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Z owych ról folwarcznych dziesięcinę snopową i 4 wiązki konopi dawano na 
rzecz kantorii. Danina ta była dość wysoka – w 1529 r. kantor pobierał z wsi Sie-
dlec dziesięcinę snopową w wysokości 10 grzywien890. Niewykluczone, że było 
to związane z powiększeniem owego uposażenia. W roku 1474 Wincenty, syn 
Jana notariusza wiślickiego, sprzedał prowizorom szpitalnym za 60 florenów 
folwark we wsi Siedlec891. W dokumencie z roku następnego (1475) zapisano, 
że dwa łany folwarczne położone były między łanami owego Jana, notariusza 
wiślickiego i kmiecia Łukasza892. Następnie łan w Siedlcu darował prepozyturze 
szpitalnej w 1483 r. mieszczanin wiślicki Mikołaj Bil, zapewne pochodzący z ro-
dziny wiślickich młynarzy. 

Tak więc do roku 1484 prebenda szpitalna na terenie wsi Siedlec posia-
dła 3 łany, dołączone do dwóch łanów pochodzących z pierwotnej fundacji. 
W  roku 1484 Jan Rzeszowski biskup krakowski (1471–1488) porządkując 
prepozyturę szpitalną, powtórnie ją erygował, określając uposażenie dla pre-
pozyta szpitalnego w postaci dochodów z jednego łanu we wsi Siedlec, a do-
chód z czterech łanów oddając na potrzeby szpitala893.

W latach swojego pontyfikatu biskup krakowski Piotr Tomicki  
(1524–1535), dokonał reorganizacji dóbr należących do Kościoła w tzw. 
kluczu dobrowodzkim obejmujący wsie: Baranów, Biskupice, Chotel Czer-
wony, Dobrowodę, Piestrzec i Zborówek894. W Chotlu Czerwonym, Dobro-
wodzie, Sielcu i Piestrzcu funkcjonały dwory biskupie, stanowiące wygodne 
stacje postojowe na trasie podróży kościelnych dostojników. Dwór siedlec-
ki opisany został w lustracji biskupstwa krakowskiego z lat 1644-1645895.

W roku 1565 w części królewskiej wsi Siedlec, określonej jako wieś miej-
ska, było 4 kmieci płacących czynsz (1 grzywnę i 24 grosze), oraz podatek 
zwany „chrustowy owies”896. Reszta wsi stanowiła własność kościelną – w re-
jestrze powiatu wiślickiego z 1579 r. jako uposażenie kantora (prowizora?) 
wiślickiego wymieniono jeden łan z jednym kolonistą, a ponadto dwa łany 
należące do rajców wiślickich897. Natomiast cztery łany szpitalne były wy-
dzierżawiane chłopom czterem chłopom, którzy opłacali się pieniędzmi898.

890 LR 1529, s. 295. 495.
891 B. Kumor, Kopiarz…, nr 22.
892 B.Kumor, Kopiarz, nr 31a; nr 29.
893 B. Kumor, Kopiarz…, nr 31. LR 1529, s. 469.
894 J. Muszyńska, Sandomierskie dobra biskupstwa krakowskiego od połowy XV do połowy  
XVII wieku, [w:] Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskie-
go. Materiały z sesji Naukowej, Kielce 20 IX 1997, Kielce 1997, s. 29.
895 Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Lustracje dóbr biskupstwa krakowskiego z lat 
1644-1645, sygn. Inv. B.l, k. 663–774 
896 Lustracja 1565, s. 26. 
897 Pawiński, s. 209.
898 AKMKr. AV Cap. 43 (1637), k. 287v.
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Nie wykluczone, że na terenie wsi najdłużej w okolicy funkcjonował las 
królewski. W początkach XVII w. był już częściowo wycięty w miejscu zwa-
nym Borek położonym na granicy Kobylnik i Sielca. Na karczowisku powstały 
nowizny, które król nadał miastu Wiślica. Z gruntów tych w 1619 r. Marcin 
Szyszkowski biskup krakowski (1616–1630 ) nadał dziesięciny na rzecz ko-
ścioła w Gorysławicach899. 

W tekście lustracji województwa sandomierskiego z 1789 r. opisana 
została jako wieś kościelna900. I rzeczywiście, w Regestrze Dyecezjów Fran-
ciszka Czajkowskiego z 1783–1784 wieś podzielona była na dwie części: 
pierwsza należąca do kantora, a druga do szpitala w Wiślicy901. W „Słowniku 
miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w 1801 r. występuje jako 
wieś kościelna, w której kantoria posiada 1 łan, dzierżawiony przez Pawła 
Olechowskiego, oraz należące do szpitala wiślickiego cztery łany, dzierża-
wione przez Salomeę Szabłowską902. Funkcjonowanie funduszu szpitalne-
go wymienionego powyżej opisane zostało w aktach powstałych w latach 
1819, 1865 i 1876903.

Wieś w 1804 r. na marginesie Mapy Galicji Zachodniej szacowano na  
31 domów, 18 mężczyzn i 4 konie, a według dokładniejszych danych admi-
nistracyjnych z lat 1807–1808 we wsi było 31 domów, zamieszkałych przez  
49 rodziny. Wymieniono 2 szlachciców, 8 chłopów, 27 chałupników tzw. 
„pozostałych” 7. Razem we wsi mieszkało 199 osób904. W roku 1827 wystę-
pują dwie części wsi: Sielec Szpitalny i Sielec Rządowy; obie liczyły razem  
32 domy i 220 mieszkańców905.

899 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w Pińczowskiem…, s. 461.
900 Lustracja 1789, cz. 3, s. 22 i 168.
901 „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783–84 
w opracowaniu Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2006, s. 256. 
902 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…,  
za: http://www.gospodarka-galicji.pl/slownik-miejscowosci/, data: 22.07.2018 r.
903 AGAD, Rada Główna Opiekuńcza Szpitali, Akta  t. s. administracji i funduszów szpitala ubo-
gich (domu schronienia) w Wiślicy, vol. I (1819-1869) , sygn. 261; AGAD, Centralne Władze 
Wyznaniowe Królestwa Polskiego, Akta t. s. funduszów kościoła parafialnego i szpitala w mie-
ście Wiślicy, w diecezji kieleckiej (1827-1851), sygn. 467; tamże, Akta t. s. funduszów kościoła 
parafialnego i szpitala w mieście Wiślicy, w diecezji kieleckiej (1851-1876), sygn. 468. 
904 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815…,  
za: http://www.gospodarka-galicji.pl/slownik-miejscowosci/ data: 22.07.2018 r.
905 SHKP t. 10, s. 527; Tabella miast, wsi i osad..., s. 167.

Dzieje wsi
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Skorocice

Nazwa 
Nazwa wsi zapisywana była jako Skoroczycze (XV w.), Skorocizcze (1529)906.

Położenie
Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zabudowa wsi skupiona była po obu 

stronach drogi ze Skotnik Białych do Łatanic. Drogę tę przecinał strumień, 
który zasilał stawy, a wzdłuż jego koryta w kierunku północnym biegły trzy 
drogi. Przy drodze zachodniej zaznaczono zespół dworski, z dużym pro-
stokątnym ogrodem i z dworem sytuowanym na jego obrzeżu wschodnim. 
Obecnie zabudowa wsi położna jest na starym miejscu.

Wieś Skorocice na Mapie Galicji Zachodniej (1804). 

Historia
We wczesnym średniowieczu osada należała do domeny książęcej. W 1257 r.  

książę sandomierski Bolesław Wstydliwy pozwolił zakonowi szpitalników 
z Zagości wypasać bydło ze Skotnik na łąkach w swojej wsi Skorocice907.

W opisie Jana Długosza (1440) wieś znajduje się w parafii Zagość, a wła-
ścicielem odnotowany jest Jan z  Tęczyna alias z  Kraśnika herbu Topór. Było 
tu wówczas 9 łanów kmiecych, karczma z rolą, 3 zagrody z rolami, z których 
to gruntów dziesięcina snopowa i 4 wiązki konopi oddawane są prepozyturze 
wiślickiej, o wartości 12 grzywien. We wsi znajdował się dwór (curia) i rycerski 
folwark, z którego ról dziesięcinę oddawano prebendzie na zamku Tęczyn908. 
Potwierdzenie takiego stanu rzeczy mamy w 1529 r. w Księdze dochodów bene-
ficjów biskupstwa krakowskiego. Wzmiankowana prebenda zamkowa pobierała 
dziesięcinę z ról folwarcznych w wysokości 2 grzywien909, zaś dziesięcina sno-
powa z całej wsi o wartości 20 grzywien dawana była prepozyturze wiślickiej910.
906 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe ..., s. 250.
907 KDP t. 3, nr 35; K. Tymieniecki, Majętność książęca..., s. 71; E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem..., 
s. 78; 250. 
908 LB t. 1, s. 406. 
909 LR 1529, s. 102.
910 LR 1529, s. 267.
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W rejestrze powiatu wiślickiego z 1508 r. jako dziedzic wsi występuje Ja-
kob Leksicki, płacący 1 grzywnę i 24 gr podatku, co wskazuje na dobre zago-
spodarowanie wsi w tym czasie911. Był on przedstawicielem rodziny 
Leksyckich, vel Lekszyckich, herbu Warnia, piszącej się ze wsi Lek-
szyce w powiecie proszowskim912.

Niedługo potem wieś stała się na długo własnością protestanckiej 
rodziny Leliwitów Gołuchowskich. Pierwszym z nich był Andrzej 
Gołuchowski piszący się na Chwałowicach (zm. ok. 1591). Był praw-
dopodobnie synem Jana, sędziego grodzkiego chęcińskiego (1512), 
podstarościm grodzkim nowokorczyńskim (1518); ten lub inny Jan 
był sędzią grodzkim nowokorczyńskim (1528), podsędkiem sando-
mierskim (1530) i sędzią ziemskim sandomierskim (1542).

Andrzej Gołuchowski w 1558 r. był już wyznania protestanckiego 
i uczestniczył w synodzie wodzisławskim, gdzie deklarował składkę na 
potrzeby zboru kalwińskiego i ministrów, a w dwa lata później (1560) został 
jednym z czterech seniorów zborów okręgu pińczowskiego. Cieszył się dużym 
zaufaniem okolicznej szlachty, skoro ta wybierała go systematycznie posłem na 
sejmy z  województwa sandomierskiego w  latach: 1556–7, 1562–3, 1563–4, 
1565, 1570, 1572. Nie prowadził on jednak kariery urzędniczej, kontentując się 
stanowiskiem łowczego (1561) i wojskiego sandomierskiego (1570). 

W roku 1553 pojął za żonę Krystynę z Dembińskich, córkę Walentego, póź-
niejszego kanclerza wielkiego koronnego, dzięki czemu wszedł w krąg wyda-
rzeń politycznych i działalności reformacyjnej. Był w zażyłych stosunkach m.in. 
ze Stanisławem Szafrańcem, Piotrem Zborowskim, Stanisławem Dembińskim 
(z którym wespół w 1569 r. był opiekunem nad dziećmi Stanisława Sobka 
kasztelana sandomierskiego), czy arianinem Krzysztofem Glińskim. Oprócz 
głównej swojej wsi Chwałowice, posiadał: Kostki, Marzęcin, Skorocice, Wolę 
Żydowską i Żydów - wszystkie położone w pow. wiślickim. Skorocice w 1579 r. 
wykazano w parafii Chotel Czerwony. Liczyły 14 chłopów osadzonych na pół-
łanach, 3 zagrody bez bydła, 2 chałupników, 1 komornika i 2 biednych913. 

W roku 1591 Andrzej Gołuchowski już nie żył. Dobra Skorocice otrzymał 
jego syn Mikołaj zmarły w 1692 r. (w tym czasie Jan Gołuchowski, jego brat 
miał Chotel Czerwony)914. Podczas lustracji powiatu wiślickiego w 1629 r. jako 
właściciela wykazano Pana Gołuchowskiego915.

Synem Andrzeja był Mikołaj Gołuchowski (o  którym niewiele nam wia-
domo), jego syn Seweryn, podczaszy kijowski, był właścicielem: Biniątek,  

911 Pawiński s. 488. 
912 Boniecki, t. 14, s. 71.
913 Pawiński, s. 210. 
914 H. Kowalska, Andrzej Gołuchowski (XVI w. - ok. 1591), hasło: PSB t. 8, s. 347.
915  Lustratia Mało Polska Dobr JKM w Woiewodztwie Sandomirskim 1629, AGAD Lustracje, dz. XVIII, 33, k. 45-46v.
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Kostek, Skorocic i Zrecza916. Żonaty był z Heleną z Maciejowskich, 
z którą miał dzieci: Samuela, Krzysztofa, Mersława Seweryna i He-
lenę (żona 1o  v. Samuela Żelińskiego, burgrabiego krakowskiego,  
2o  v. Stanisława Kostki Rawicz Dembińskiego 1728 r.). Seweryn 
Gołuchowski zmarł w 1704 r. pochowany zapewne w Skorocicach, 
zgodnie z obyczajem wyznania kalwińskiego. 

Z dostępnych wiadomości wnioskować możemy, że Skorocice 
otrzymał jego syn Seweryn Mersław Gołuchowski, żonaty z Kry-
styną z Ożarowskich. Zmarł ok. 1713, jako że w 1714 r. wdowa 
po nim była już żoną Stanisława Kochanowskiego. Jego synem był 
Samuel Gołuchowski, stolnik kijowski (1732), żonaty z Ludwiką 
z Dębickich, z którą miał syna Stefana Gołuchowskiego i córkę 

Ludwikę (żonę Ignacego Chełmskiego, cześnika rożańskiego). Ten Samuel 
pochowany jest także na cmentarzu w Skorocicach. 

Stefan Gołuchowski, towarzysz roty pancernej Świdzińskiego wojewo-
dy bracławskiego, był w 1754 r. cześnikiem, w 1765 r. stolnikiem, a w końcu 
w 1785 r. chorążym wiślickim. W 1743 r. zastawił swemu szwagrowi Chełm-
skiemu wieś Zrecze koło Chmielnika. Był jak reszta rodziny, wyznania hel-
weckiego, jednak w 22.05.1749 r. dokonał konwersji na wiarę katolicką. W la-
tach 1783–1784 jest wymieniany jako dziedzic Skorocic w parafii Zagość917. 

Żonaty był ze Zdzieńską, później z Magdaleną Łabęcką, z którymi po-
zostawił dwie córki ( Józefową Wysocką i Kuleszynę) oraz synów: Józefa, 
Ignacego (żonatego z Anną z Romerów), Franciszka Wincentego i Bonifa-
cego Aleksandra. 

Z początkiem XIX w. jako właściciele Skorocic występują spadkobiercy 
Stefana Gołuchowskiego, a aktualnie posiada prawem dożywotnim wdowa, 
Magdalena Gołuchowska. Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) 
wieś oszacowano na 21 domów, 11 mężczyzn i 5 koni. W 1807–1808 do-
mów we wsi było 23, rodzin 48, w tym: szlachta 3, chłopi 6, chałupnicy 34, 
 tzw. „pozostali” 4. Razem 195 mieszkańców918.

W roku 1802 Magdalena Gołuchowska, wdowa po Stefanie z 3 synami: 
Ignacym, Wincentym i Aleksandrem, sprzedała Skorocice Franciszkowi Bo-
rowskiemu. W połowie XIX w. we wsi odnotowano „dom mieszkalny” i zabu-
dowania gospodarcze objęte ubezpieczeniem919.

916 D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe na terenie gminy Chmielnik, Chmielnik 2016, s. 262–270.
917 S. Konarski, Szlachta kalwińska…, s. 88–89. Boniecki, t. 6, s. 215; „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czay-
kowskiego…, s. 256. 
918 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…,  
za: http://www.gospodarka–galicji.pl/slownik–miejscowosci/,  data: 22.07.2018 r. 
919 APK, 21/17 DU, sygn. 1488.
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Skotniki Dolne

Nazwa
Skothnyky (1529, 1565), Skotniki Białe, Białe Skotniki (1579), Skotniki 

Dolne (XIX w)920. Nazwa pochodzi od słowa „skot” oznaczającego bydło opa-
sowe i służby książęcych pastuchów, czyli skotników921. 

Położenie
Wieś położona między podmokłymi terenami nad Nidą, a ciągnącymi się 

w kierunku wschodnim wzniesieniami o łagodnych zboczach. Na Mapie Ga-
licji Zachodniej (1804) zabudowa wsi zgrupowana była przy drodze wiejskiej 
przebiegającej z północnego-zachodu (od Zagości) na południowy-wschód 
(do Wiślicy). W części południowej przecinała strumień zwany Ciek, płynący 
od Skorocic. W zachodniej części wsi był dworski folwark, drugi folwark za-
znaczono na południe od zabudowy. 

Wieś Skotniki (Skotniki Białe), na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

Historia
Była to osada służebna pasterzy wołów, wypasanych na nadnidziańskich 

łąkach koło Zagości. Osada Skotniki i inne dobra zostały nadane przez księcia 
zakonowi szpitalników św. Jana Jerozolimskiego. Pierwotnie na terenie Zago-
ści powstał klasztor, który ufundował i uposażył książę sandomierski Henryk 
Sandomierski między 1154 a 1166 r. Fundację brata potwierdził i rozszerzył 
około 1173–1175 książę Kazimierz Sprawiedliwy. W 1 połowie XIV w.  prze-
szły na własność Władysława Łokietka, późniejszego króla Polski. Od tego 
czasu, aż do końca XVIII w. Skotniki były wsią królewską922. 
920 D. Kopertowska, Nazwy miejscowe.., s. 261.
921 K. Buczek, Książęca ludność służebna…, s. 53–54.
922 K. Tymieniecki, Majętność książęca w Zagościu…, s. 96; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej…, s. 87, 155.

Dzieje wsi
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W wieku XIV dokonano lokacji wsi na prawie niemieckim, co oznaczana po-
wstanie sołectwa i oczynszowanie mieszkańców, którzy swoje zobowiązania opła-
cali gotowym pieniądzem. W opisie Jana Długosza (1470–1480) jest to wieś kró-
lewska w parafii Zagość. Było w niej 15 łanów kmiecych, karczma z rolą, z których 
dziesięcinę snopową i konopną w wysokości ok. 20 grzywien dawano probosz-
czowi w Zagości. Miał on także we wsi swój 1 łan, łąką i pole. We wsi znajdował 
się także młyn nad Nidą, należący do klasztoru premonstrateńskiego w Busku923.

Z upływem czasu wieś dawała coraz mniej dochodu, co wskazuje na pro-
blemy tutejszego osadnictwa. Dziesięcina z całej wsi snopowa w 1529 r. wy-
nosiła 9 grzywien924. Podczas lustracji powiatu wiślickiego w 1565 r. we wsi 
było 14 oczynszowanych kmieci osiadłych na całych łanach, oczynszowana 
karczma z rolą, jeden rybitwa i dwóch chałupników. Płacono z każdego łanu 
również inne daniny: wieprzowe, chrustowe, oprawę, sep, stację. Co zna-
mienne, wymieniono również niewielki staw z wodą „siarczystą”925. 

Według regestru poborowego powiatu wiślickiego z 1579 r. była to wieś królew-
ska w starostwie nowokorczyńskim, która miała 12 osadników osadzonych tylko 
na 5 ½ łana, 2 komorników i 10 biednych926. W roku 1606 król Zygmunt III Waza 
 przeznaczył probostwo zagojskie z  jego dochodami (w tym również grunty 
w  Skotnikach sformowane w  folwark) na uposażenie wikariuszy wiślickich, 
którym odtąd przysługiwało prawo kolatorskie nad kościołem w  Zagości, co 
trwało aż do zniesienia kolegiatury wiślickiej w 1819 r.927.

Wieś weszła w skład powstałego ok. 1748 r. starostwa zagojskiego obejmu-
jącego wsie: Bogucice, Kobylniki, Skotniki, Winiary, Wolę Zagoską i Zagość928.

Podczas lustracji powiatu wiślickiego z 1789 r. we wsi było sołectwo sta-
nowiące własność Bielskich – z drewnianymi zabudowaniami m.in. dworem 
nowo wybudowanym, przy którym stał budynek folwarczny z piekarnią i ko-
mora, spichlerz, obora, browarek. We wsi była także drewniana starościńska 
karczma oraz folwark księży wikariuszy wiślickich929.

Ten folwark został opisany w wizytacji kolegiaty wiślickiej w 1783 r.: Re-
zydencja folwarczna na północ leżąca wraz z piekarnią, drewniana od zachodu 
słomą izbą z alkierzem i szpiżarnią pokryte. Drzwi na zawiasach z skoblami 
i wrzeciądzami bez zamków czworo. W izbie pierwszej okno taflowe jedno, dru-
gie deszczkami zabite oba na południe, w alkierzu okno jedno taflowe na pół-
noc. Tak Izbę jako i alkierz piec kaflowy grzeje, w pierwszej Izbie jest kominek 
murowany, do komina kuchennego wyprowadzony. W izbie, alkierzu i szpiżar-
923 LB t. 2, s. 375, 376, t. 3, s. 94.
924 LR 1529, s. 241.
925 Lustracja 1565, s. 36, 58.
926 Pawiński, s. 210. 
927 Lustracja 1664, cz.2, s. 25–26.
928 SGKP t. 10, s. 273. 
929 Lustracja 1789, cz. 3, s. 157 i nn. 
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ni powała i podłoga z tarcic, w sieni kuchenka z kominem z chrustu uplecionym, 
gliną wylepionym, i  na dach wyprowadzonym. Drzwi na zawiasach dwoje, 
w  izbie piekarnianej jest drzwi dwoje, jedne wchodząc do izby na zawiasach, 
drugie do komory deszczułkami zabite. Okien z szkła prostego dwa. Przy pie-
karni jest Komora z drzwiami na zawiasach z wrzeciądzem i kłotką, powała 
na izbie i komorze z  tarcic. Od tego budynku na wschód Słońca jest parchan 
z dylów gontami pokryty, w nim są wrota wchodząc na podworzec podwójne na 
czopach i kunach żelaznych, z wrzeciądzem i skoblami kłotką zamykane, nad 
niemi jest daszek gontowy. Przy wrotach jest fortka od parchanu na południe 
idąc jest komór nro 10 z dylów wystawionych, przy tych jest drzwi z wrzecią-
dzami i skoblami żelaznemi nro 10, dalej na południe są stodoły, które od obory 
dzieli parchan z dylów gontami pobity, w tym parchanie są wrota podwójne na 
czopach i kunach żelaznych z wrzeciądzem i skoblami żelaznemi, przy wrotach 
jest fortka kłotką zamykana. Od wrót idąc na zachód Słońca jest wozownia 
z  szopą z dylów wystawiona. Przy wozowni są wrota podwójne z hakiem że-
laznym kłotką zamykane. Przy tej są także drzwi małe z wrzeciądzem kłotką 
zamykane z obory. Przy szopie są wrota podwójne z hakiem żelaznym. Od szo-
py na południe jest stodoła z dylów, w tej zapol dwie bojowisko iedno, wrot po-
dwójnych z hakami i skoblami kłotkami zamykanych dwoje. Od tej na wschód 
Słońca jest stodoła druga z dylów, w której jest zapol trzy, bojowisk dwa, przy 
bojowiskach jest wrot podwójnych czworo na kunach żelaznych z wrzeciądzami 
kłotkami zamykane. Przy stodole jest ogródek mały, chrustem ogrodzony. Przy 
ogródku szpichlerz z drzewa rżniętego w węgieł stawiany przy tym są drzwi na 
zawiasach z zamkiem i kłotką. Powała i podłoga z tarcic, dach gontami nakry-
ty. Od stodół idąc na wschód Słońca jest chlewów pięć z dylów wystawionych sło-
mą poszytych, z drzwiami na biegunach. Od Chlewów do Piekarni jest Parchan 
z dylów gontami pokryty. Za parchanem i rezydencją folwarczną jest ogródek 
na północ płotem chruścianym ogrodzony. Na dziedzińcu blisko szpichlerza jest 
studnia ocembrowana z wiadrem i żurawiem. 

Poddani do tego folwarku przypisani.
Na folwarku jest komorników nro 5, każdy z nich odrabia w tydzień dzień 

jeden. Mają ciż komornicy wyżej opisane komory przy folwarku. W Winiarach 
jest kmieć jeden który bydłem odrabia w tydzień dni dwa. Zagrodników czterech, 
ci odrabiają w tydzień po dni trzy, chałupników dwóch, ci robią w tydzień po dniu 
jednym, ci mają chałupy swoje na gruncie XX. wikariuszów wystawione. Tamże 
w wsi Winiarach jest stodoła na dziesięcinę z dylów o dwóch zapolach a jednym 
bojowisku nowo przestawiona słomą poszyta. 

Inwentarz ekonomiczny folwarku w Skotnikach.
Koni roboczych nro 8, koni młodych nro 3, wołów nro 6, krów nro 9, obor-

nik nro 1, w jałowniku sztuk nro 10, owiec nro 17, trzody sztuk nro 10, gęsi nro  
6, kaczek nro 5, kur nro 16. 

Dzieje wsi



302

Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Wozów kowanych ze wszystkim narzędziem nro 5, pługów z żelazami i kołka-
mi nro 2, radeł z radlicami nro 3, bron z gwoździami żelaznemi par no 2, chomąt 
par nro 4, uzdeczek par nro 4, jarzm do wołów no 3. 

Grunta folwarczne:
1mo Za Stodołami staj nro 4 
2do Niwa Pole nazwana w staj 5 
3tio Pole Dąbroszyn zwane staj nro 4 
4to Za Szczykliną staj nro 5 
5to Za Targowską stajanie No 1 
6to Za Buską Gorką staj 7 
7mo Na Wezgłowiu staj nro 6 
8no Na Orłówkach staj 3 
9no Na Niwkach staj nro 2 
10mo W Kątach staje nro 111. 
Ogród w Błoniu nro 1. 
Te grunta są dostatecznie opisane w rozłączeniu plebanii zagojskiej od docho-

du XX. wikariuszów wiślickich930. 
W roku 1801 wieś podzielona była na dwie części – kamerale obejmują-

ce: wieś, będą w dożywotniej dzierżawie małżonków Feliksa i Tekli Łubień-
skich, wójtostwo, w dożywotniej dzierżawie Franciszka i Salomei Bielskich, 
oraz sołectwo dzierżawione przez Wincentego Krzakowskiego. Poza tym 
znajdował się we wsi folwark należący do wikariuszy w Wiślicy. Ten zostanie 
przejęty przez państwo w latach 1809–1819, a następnie wydzierżawiany 
osobom prywatnym931. 

Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) wieś oszacowana na 91 
domów, 42 mężczyzn i 4 konie. Dokładniejsze dane o wsi pochodzą z  lat 
1807–1808 – we wsi było 99 domów, 133 rodzin. Społeczność miejscową 
tworzyli: 2 szlachcice, 26 chłopów, 75 chałupników, 8 tzw. „pozostałych”. 
Razem we wsi mieszkało 520 ludzi. W  roku 1827 wykazano 95 domów 
i 315 mieszkańców932. 

Po przejęciu przez państwo w początkach XIX w. gruntów kościelnych, fol-
wark przeszedł na własność państwa. W roku 1873 folwark Skotniki Białe liczył 
157 mórg rozległości, z czego grunty orne obejmowały 125 mórg, łąki 29 mórg. 
wody 1 morgę, nieużytki 2 morgi. Budynków drewnianych na folwarku było 9933.

930 K. Myśliński, „Cała prawda” o wiślickiej Kollegiacie (część 1)…, s. 132–133.
931 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…, za: http://www.go-
spodarka-galicji.pl/slownik-miejscowosci/,  data: 22.06.2018.
932 Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego…, t. 2, s. 176.
933 SGKP t. 10, s. 711. 
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Skotniki Białe mapie z 1839 r. Źródło: Topograf czna Karta Królestwa Polskiego  
zw. Kwatermistrzowską wydana w 1843 r. z datą: 1839 r. [ 1: 126.000]. (Chmielnik i okolice), 

w.: Biblioteka Narodowa. Warszawa. Dział kartografii, sygn. 13565.

Na początku XX w. wytyczono nową wieś na gruntach należących do 
Skotnik, przy dwóch nowo wytyczonych drogach i w ten sposób powstała 
wieś Skotniki Górne934. 

Skotniki Górne

Nazwa 
Nazwa wsi Skotniki Górne wskazuje się nie na położenie względem nurtu 

rzeki, ale na sytuację wysokościową. 
Położenie

Wieś zlokalizowana jest na północ od wsi Skotniki Dolne. Domy zgrupo-
wane są przy drodze wiejskiej. 

Historia
Nową w stosunku do wsi Skotniki Dolne (Białe) zdaniem Bogumiły Szu-

rowej na początku XIX w. zlokalizowano przy dwóch nowo wytyczonych 
drogach935. Wsi tej nie ma na Mapie tzw. Kwatermistrzostwa z 1836 r. Pojawia 
się na Mapie z 1915 r. i 1933 r. w obecnej, znanej lokalizacji.

934 B. Szurowa, Zmiany układu przestrzennego wsi kieleckiej od XIII do połowu XX wieku, Kielce 1998, s. 45 i nn.
935 B. Szurowa : Zmiany ..., s. 45 i n.

Dzieje wsi
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Wsie Skotniki Dolne i Skotniki Górne na mapie z 1916 r. Karte des westlichen Russlands z 1916 
r., http://www.mapywig.org, oraz na mapie z 1938 r. Wojskowego Instytutu Geograficznego, 

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919–1939 [dostęp 2016-01-16].

Szczerbaków

Nazwa
Czobaków (XV w., 1529), Sczobakoff (1579), Szczebaków (XVIII w.). 

Położenie
Na Mapie Galicji Zachodniej (1804) zabudowa wsi zgrupowana była 

przy głównej drodze przebiegającej przez wieś, w której zbiegało się kilka 
dróg. Główna droga, przy której skupiała się zabudowa z południa na pół-
noc, była wygięta w łuk.

Wieś obecnie zachowała swą dawna lokalizację i ma zabudowę podpo-
rządkowaną starym drogom. 

Wieś Szczerbaków i wieś parafialna Strożyska na Mapie Galicji Zachodniej (1804). 
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Historia
Wieś Szczerbaków stanowiła zapewne własność fundato-

ra kościoła i dziedzica Michała ze Strożysk z rodu Półkozów. 
Jest on wymieniony w  dokumencie z  1370 r.936, a  w  1378 r. 
wybudował, lub przebudował z  dawnej wieży mieszkalnej, 
kościół tutejszy. Wcześniej, w  roku 1354 r., …Janowi synowi 
Pakosława z  Strożysk, król Kazimierz Wielki za odbyte posel-
stwo do Tatarów i zjednanie pokoju dla ziemi ruskiej, dał na Rusi 
miasto Rzeszów wraz z całym okręgiem937. Zapewne więc któ-
ryś z obdarowanych przedstawicieli rodu dokonując budowy 
murowanego Domu Bożego dokonał nadania wsi na uposaże-
nie tutejszego kapłana938.  

W  opisie Jana Długosza (1470-1480) wieś Szczerbaków 
pozostawała w parafii Strożyska a jej posesorem był miejscowy 
pleban. Wymieniono 6 łanów kmiecych z których dziesięcina 
snopowa i  konopna oddawana była kościołowi w  Bolesławiu, 
o wartości 4 grzywien. Wymieniono również folwark plebana, 
z którego nie pobierało się żadnej daniny939. 

Stan taki uległ zmianie w  niedługim czasie, co potwierdzają wpisy 
w  Księdze dochodów beneficjów biskupstwa krakowskiego z  1529 r. Danina 
należna plebanowi z Bolesławia zamieniono na czynsz pieniężny, wartości 
4 grzywien, natomiast biskup krakowski otrzymywał dziesięcinę z ról kmie-
cych również w wysokości 5 grzywien z ról folwarku plebana940. 

W spisie powiatu wiślickiego z 1579 r. wieś jest własnością dziedziczną 
księdza Piotr Tylickiego, prepozyta gnieźnieńskiego, kanonika krakowskie-
go, warmińskiego, a  ponadto sekretarza królewskiego i  referendarza. Był 
plebanem w Strożyskach do 1595 r., kiedy objął na biskupstwa – najpierw 
warmińskie, kujawskie, a  potem krakowskie941. We wsi było 9 kolonistów 
osadzonych na 3 łanach, 2 zagrody bez bydła i  2 komorników942. Przez 
okres duszpasterstwa ks. Tylickiego kościół strożecki, a zapewne także stan 
gospodarczy wsi kościelnej jak i kościoła znacznie podupadł pod względem 
materialnym943. 

936 KDM t. 3, s. 249-257. 
937 J. Wiśniewski, Historyczny opis… w Stopnickiem…, s. 265.
938 Por. E. Wiśniowski, Rozwój sieci…, s. 150; tenze, Prepozytura wiślicka…, s. s. 206. 
939 LB t. 2, s. 434. 346
940 LR 1529, s. 223; 308.
941 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w Stopnickiem…, s. 269.
942 Pawiński, s. 213. 
943 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w Stopnickiem…, s. 269.

Dzieje wsi
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Szczerbaków na mapie z 1916 r. Karte des westlichen Russlands z 1916 r.,  
http://www.mapywig.org

W „Regestrze dyecezjów” Czajkowskiego z lat 1783–1784 jako właściciela 
wsi zapisano „kościół Strożecki”944, podobnie w 1801 r. – „parafia rzymsko-
-katolicka w Stróżyskach”, a którą to wieś dzierżawił (sic) ks. Jan Miłobędzki. 

Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) wieś oszacowana na: na 
61 mężczyzn, 30 domów i 5 koni, ale już w latach 1807–1808 było 61 domów 
zamieszkałych przez 91; razem ludności było 353 osoby, w tym 1 duchowny, 
4 szlachetnie urodzonych, 74 chałupników, 7 tzw. „pozostałych”945. 

W XIX w. we wsi był folwark w którym mieszkali proboszczowie ze Stro-
żysk i kaplica: dwór, dom mieszkalny i liczne zabudowania gospodarcze946.

Szczytniki

Nazwa
Nazwa wskazuje, że we wczesnym średniowieczu funkcjonowała książęca 

osada służbena prodująca szczyty, czyli tarcze obronne947. 
W XIX w. pojawila się nazwa Szczytniki Czarkowskie, dla odróżnienia od 

innych tego typu miejscowości. 
Położenie

Wieś położona w parafii Strożyska 5 km od Wiślicy, na wzniesieniu nad 
podmokłą doliną łączącą się z dolina Nidy. 

944 „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 304.
945 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski  w latach 1772–1815…, data 22.06.2018 r.
946 AP Kielce, DU, sygn.1542.
947 K. Buczek, Książęca ludność służebna…, s. 58.
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Szczytniki, Wawrowice, Ostrów, Czarkowy i Kocina na Topograficznej Karcie Królestwa 
Polskiego z 1839 r.

 Historia
Niewątpliwie wieś ma starą, wczesno średniowieczną metrykę. Była wła-

snością panującego, stanowiła osadę służebną względem grodu wiślickiego. Jej 
ślady zostały zapewne odkryte w 1963 r. podczas badań powierzchniowych948. 

Wieś położona jest w parafii w Strożyskach, ufundowanej około 1378 r. 
przez Michała ze Stróżysk herbu Półkozic949. W czasach Jana Długosza  
(1470–1480) dziesięcina z gruntów folwarku rycerskiego zapisana była  do ko-
ścioła w Strożyskach, natomiast snopowa i konopna z łanów kmiecych nadana 
została kościołowi w Bolesławiu o wartości 4 grzywien. We wsi wymieniono 
także karczmę z rolą950. Wieś Bolesław położona jest po południowej stronie 
Wisły, niedaleko Nowego Korczyna (obecnie powiat dąbrowski, województwo 
małopolskie). W XIII w. powstała parafia pw. św. Wojciecha zapewne z funda-
cji rycerskiej, wzmiankowana w 1326 r.951. W roku 1529 danina ta wynosiła  
7 grzywien, gdy kościół w Strożyskach otrzymywał ją w wymiarze 2 grzywien952. 

Z  rąk przedstawicieli rodu Półkoziców wieś wraz z  ręką Katarzyny 
ze Szczytnik weszła w  posiadanie Stanisława Młodziejowskiego herbu 
Starykoń, podstarościego krakowskiego (1431)953. Później wieś prze-
szła na nich syna, Jana Młodziejowskiego, brata Stanisława młodsze-
948 K. Ciuraszkiewicz, E. Dabrowska, M. Włodek, Srawozdanie z badań prowadzonych w dorzeczu Czarnej 
w 1963 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 17, 1965, s. , 275. 
949 KZSP t. III, z. 1, s. 65–66.
950 LB t. 2, s. 434, 436. 
951 Przy kościele znajduje się kaplica grobowa rodziny Ligęzów; KZSP t. III, województwo krakowskie,  
z. 5, powiat dąbrowski, Warszawa 1953; M. Kornecki, Kościoły diecezji tarnowskiej, „Rocznik diecezji tar-
nowskiej na rok 1972”, Tarnów 1972. 
952 LR 1529, s. 223’ 308. 
953 Młodziejowscy są boczną linii Szafrańców, Wł. Dzworzaczek, Genealogia…, tabl. 109. 

Dzieje wsi
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go kasztelana radomskiego i  Andrzeja z  Aleksandowic954. 
Jan był w  1449 r. studentem Uniwersytetu Krakowskiego, 
w 1451–1456 altarzystą w kaplicy Bożego Ciała i Ofiarowania 
NMP w  katedrze krakowskiej, fundowanej przez Szafrańców. 
W  latach 1456–1458 był plebanem, a  w  latach 1458–1459 
prebendarzem w Niedźwiedziu. Zmarł ok. 1460 r.955.

Zapewne drogą zakupu Szczytniki przeszły w ręce szlachec-
kiej rodziny Stawiskich (Stawickich) herbu Jastrzębiec piszącej 
się ze wsi Stawiszyce (gm. Złota, powiat pińczowski). W 1508 r. 
posiadał ją Stanisław, dziedzic Stawiszyc (razem z obu wsi pła-
cił 3 grzywny), a dział jakiś również miał Zbigniew Borczyński 
(płacił 24 groszy)956. W regestrze z 1579 r. Szczytniki należące 
do Marty i Mikołaja Stawiskich (Stawickich) miały 6 koloni-
stów osadzonych ma 3 łanach, 4 zagrody, 3 chałupników, 2 ko-
morników, 3 biednych957.

Podczas lustracja powiatu wiślickiego w 1629 r. podano, że 
Szczytniki należą do rodziny Stapińskich958. 

W  spisie właścicieli ziemskich Franciszka Czajkowskie-
go z  lat 1783–1784 właścicielem wsi jest wymieniony nieja-
ki Morsztyn starosta skotnicki959. Był to z  pewnością Joachim 
Morsztyn herbu Leliwa. 

Rodzina ta pojawiła się w  okolicy Wiślicy w  drugiej połowie 
XVII w. W 1662 roku sumę 6 000 złp. zabezpieczoną przez państwo 
polskie na dobrach Skotniki Wielkie spłacił Andrzejowi Gołuchow-
skiemu nowy jej posiadacz, Stanisław Morsztyn. Odtąd „starostwo 
skotnickie ” znalazło się w rękach rodziny Morsztynów960. 

Pierwszym z nich był może Stanisław, chorąży zatorski 
(1694), chorąży sandomierski (1705), którego żoną była Kata-
rzyna z Żaboklickich, córka Nikodema i Anny, wdowa po Dem-
bińskim. Mieli oni dwóch synów Nikodema, zmarłego wcześnie, 
i Jana Tomasza, starostę skotnickiego w 1736 r., kasztelana wiślic-
kiego (1740–1748), starostę sieradzkiego (1740–1748), zmarłe-
go w 1748 r. Jego żoną była Natalia z Szembeków, z którą miał 
córkę Apolonię i dwóch synów: Teodora oraz Joachima, któremu 
cesją w 1750 r. starostwo skotnickie przekazała jego matka.

954 LB t. 2, s. 434, 436.
955 Uruski, t. 11, s. 166.
956 Pawiński, s. 486; 488.
957 Pawiński, s. 213. 
958 Lustracja 1629, s. 37. 
959 „Regestr Diecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 304. 
960 Lustracja 1661, t. 2, s. 181.
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Joachim na Raciborsku Morsztyn herbu Leliwa był posłem na sejm ko-
ronacyjny 1764 r. z  województwa krakowskiego, konsyliarzem wojewódz-
twa krakowskiego w konfederacji radomskiej, w 1778 r. członkiem Komisji 
Dobrego Porządku w Krakowie, a w 1790 r. został komisarzem Komisji Po-
rządkowej Cywilno-Wojskowej krakowskiej. Był dziedzicem majątku Piasek 
Wielki jak również Czarkowy i Rzemieniowiec961.

Żonaty był z Salomeą hrabiną Wielopolską z Zabełcza herbu Starykoń, z któ-
rą miał dwie córki: Józefę (zm. 1815) żonę Stanisława Ossolińskiego z Balic 
herbu Topór oraz Marię, żonę Karola Steckiego ze Steczanki herbu Radwan962. 
Jako dziedzic wymieniony został po raz ostatni w 1801 r. w dominium Czar-
kowy, gdzie znajdowała się już rezydencja (posiadali również w Winiarach)963. 

W Czarkowach znajdował się pałac zaprojektowany jak się zakłada, przez 
Ferdynanda Naxa, ale dokładna data powstania budowli nie jest znana, nie-
wykluczone, że fundował go Jakub Władysław Morsztyn wojewoda sando-
mierski, zmarły w 1729 r.

  
Wsie Szczytniki i Czarkowy (po lewej), oraz plan założenia w Czarkowych, Mapa Galicji 

Zachodniej (1804).

Pałac w Czarkowach wznosił się wśród parku na krawędzi skarpy opa-
dającej ku Nidzie. Droga dojazdowa prowadziła od strony południowej, na 
dziedziniec z dwoma parami parterowych oficyn. Sam pałac …zbudowany 
był na planie prostokąta z trzema ryzalitami zarówno od zajazdu, jak i ogrodu. 

961 Czarkowy posiadł zapewne od swoich krewnych, spadkobiercach Władysława Morsztyna (Morsti-
na) z Raciborska – z małżeństwa z Barbarą Moskorzowską miał synów: Michała (zginął pod Wiedniem 
w 1683 r.), Aleksandra, jezuita (zm. 1680), Jakuba Władysława, Andrzeja Michała, kasztelana sądeckie-
go i Stefana starostę duninowskiego (zm. 1736), a także córki, z których Konstancja była benedyktynką, 
Eleonora – wizytką, Dorota poślubiła Wojciecha Wessla, późniejszego kasztelana warszawskiego, Anna 
wyszła w r. 1697 za Michała Jordana, woj. bracławskiego, Jadwiga poślubiła Franciszka Lanckorońskiego 
podkomorzego krakowskiego, a Barbara Stanisława Derszniaka, starostę radoszyckiego, A. Przyboś, hasło: 
Morsztyn (Morstin) Władysław z Raciborska h. Leliwa (zm. 1689), PSB t. 21, s.
962 Uruski t. 10, s. 275; D. Kalina, Dziedzictwo kulturowe miejscowości na terenie gminy Busko-Zdrój…, s. 166. 
963 Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815, wg. indeksu. 

Dzieje wsi
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Identyczne elewacje boków dłuższych oraz krótszych artykułowane były lizena-
mi, ryzality zaś pilastrami przy narożnikach. Ryzalit środkowy elewacji frontowej 
zwieńczony był trójkątnym przyczółkiem z dekoracją rzeźbiarską. Jednoosiowe 
ryzality boczne posiadały od frontu i od ogrodu półeliptyczne naczółki. Całą bu-
dowlę nakrywał dach mansardowy z lukarnami. Niskie daszki ryzalitów bocz-
nych wtapiały się w połać dachu korpusu. Parter pełnił rolę belle étage, a piętro 
miało charakter mezzanina. Układ wnętrz nie jest bliżej znany; można go re-
konstruować jako dwutraktowy z sienią i salą na osi. Pod względem formalno-
-stylistycznym pałac należy do późnego baroku. Świadczą o tym takie cechy, jak 
symetria podkreślona dominacją ryzalitów środkowych wyższych i szerszych niż 
boczne, z wielkim porządkiem i bogatą dekoracją rzeźbiarską w przyczółkach — 
od zajazdu o formach964.

Józef Mehoffer, Pałac w Czarkowach.

Wieś Szczytniki stanowiła część majątku Czarkowy. Była to 
wówczas miejscowość średniej wielkości. Na marginesie Mapy Gali-
cji Zachodniej (1804) wieś oszacowano na 18 domów, 38 mężczyzn  
i 2 konie. W latach 1807–1808 wieś liczyła: domów 39, rodzin 65, 
chłopów 7,  chałupników 48,  tzw. pozostaych 4, ogółem ludności 272, 
 a w 1827 r. 47 domów i 289 mieszkańców965. 

Aleksandra (Aleksandryna) (1796–1864), była jedynym dziec-
kiem Karola Steckiego i Marii z Morsztynów. Po śmierci ojca, pozo-
stała wdowa w 1810 r. wyszła ponownie za mąż za gen. Karola Ottona 
Kniaziewicza herbu własnego. Gdy w dwa lata potem zmarła, został 
opiekunem swojej pasierbicy. Wydał ją w 1815 r. za Michała Gedeona 
Radziwiłła herbu Trzytrąby, któremu w posagu wniosła dobra Szpa-

964 J. Lepiarczyk, Późnobarokowy pałac w Czarkowach, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 17: 1988, s. 367-370.
965 Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego…, t. 2, s. 
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nów z zamkiem na Wołyniu i także dobra Czarkowy (z wsią Szczyt-
niki) i z pałacem. Małżeństwo zamieszkało w odnowionym przez 
Aleksandrę zamku w Szpanowie. Był on, jak wiadomo, generałem  
Wojska Polskiego, senatorem i wojewodą Królestwa Polskiego, 
wodzem naczelnym powstania listopadowego.

Z małżeństwa pozostały dzieci: córka Michalina (1816–1883), 
żona historyka Leona Rzyszczewskiego, oraz synowie: Karol An-
drzej (1821–1886), dziedzic Szpanowa, i Zygmunt (1822–1892), 
utracjusza, który wyprzedał dobra w Polsce i umarł we Francji966.

 Drogą zakupu od Aleksandry Steckiej dobra Czarkowy ze 
Szczytnikami w 1849 r. przeszły w ręce Władysława Pusłowskie-
go herbu Szeliga. W tym czasie w skład dóbr wchodziły: folwar-
ki w Czarkowach, w Krzczonowie, w Sokolinie, w Szczytnikach, 
w  Piasku Wielkim, w  Smogorzowie oraz 14 wsi. Ogółem po-
wierzchnia dóbr wynosiła 10 884 morgi, w tym w użytkowaniu 
włościan znajdowało się 3  917 morgów, zaś probostwa w  Piasku i  Sokoli-
nie posiadały 294 morgi. Były tu trzy gorzelnie, „browar piwny”, dwanaście 
karczm, trzy młyny wodne, cegielnia, wapielnia, kopalnia gipsu „na swoje po-
trzeby i na sprzedaż”, kopalnia „kamienia siarkowego i wapiennego”, kopalnia 
torfu przy folwarku w Szczytnikach oraz kopalnia siarki („fabryka siarczana”) 
w  Czarkowach – nieczynna z  powodu zalania szybów kopalnianych wodą 
oraz dwa spichrze nad Wisłą niedaleko Nowego Korczyna. W skład tych dóbr 
wchodziła też kopalnia siarki Opatrzność Boska967.

W samych Szczytnikach w latach 1849–1864 funkcjonował jedynie folwark 
z owczarnią968. W latach 80. XIX w. wieś Szczytniki liczyła 72 osadników i 636 
morgi gruntu, oraz folwark o tej samej nazwie, mający rozległości 523 morgi, 
z czego grunta orne zajmowały 272, łąki 231, nieużytki 19. Budynków murowa-
nych było 2, drewnianych 2, w tym opisana „piękna owczarnia”969. 

Pusłowski był żonaty z Genowefą Marią Pauliną Emilią ks. Drucką-Lu-
becką h. Druck (zm. 1867), córką księcia Ksawerego Drucki-Lubeckiego970 
oraz Marii z Scipionow del Campo, hrabiny włoskiej971. 

966 Z. Zacharewicz i W. Zajewski, hasło: Radziwiłł Michał Gedeon (wg metryki Michał Hieronim Karol) 
(1778–1850), PSB t. 30, s. 
967 Za: www.cieslin.pl/rodzina-puslowskich, data: 21.05.2018.
968 APK, 21/17 DU, sygn. 1495.
969 SGKP t. 11, s. 879, t. 1, s. 735. 
970 Był on mężem stanu i administratora, gubernatorem cywilnym mińskiego i wileńskiego, ministrem 
skarbu i spraw wewnętrznych Królestwa Kongresowego, rzeczywistym tajnym radcą cesarza rosyjskie-
go, członkiem rady państwa, kawalerem orderów: Orła Białego, rosyjskich św. Aleksandra Newskiego, św. 
Włodzimierza 1-klasy, św. Anny 1-klasy, pruskiego Orła Czerwonego 1-klasy i saskiej Rucianej Korony 
1-klasy, za: Wikipedia.
971 Damy Krzyża św. Katarzyny 2-klasy, starościanki lidzkiej.

Dzieje wsi
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Mieli oni dwóch synów: Franciszka Ksawerego oraz Zygmunta Władysława 
Mikołaja. Po śmierci Władysława Pusłowskiego w 1859 r. Genowefa Pusłowska 
wyjechała z synami na Zachód, a opiekunem nieletnich synów zmarłego, został 
jego brat, Ksawery Pusłowski, który rezydował stale w swoim pałacu w Krakowie. 

W 1869 r. z zagranicy powrócili bracia Pusłowscy. Dobra Czarkowy z Szczyt-
nikami i pałacem przejął Zygmunt Władysław Mikołaj Felix Adam hr. Pusłow-
ski h. Szeliga, ale wspólną własnością braci były dobra Telechany z Plantą (na 
Białorusi), oraz Kopalnia z zakładami siarkowymi w Czarkowach z należącymi 
do tych zakładów budowlami, maszynami, funduszami dotąd wyłożonymi na za-
kład. Postanowili po dwudziestoletniej przerwie uruchomić na nowo kopalnię 
siarki „Opatrzność Boska” w  Czarkowach, pod kierunkiem Mrowetza, radcy 
górniczego. W Czarkowach postanowili wznieść nowoczesną hutę, do którego 
to przedsięwzięcia zatrudnili Jana Hempla i angielskiego inż. Thomasa. Zakład 
ten w 1886 r. został zamknięty, a maszyny sprzedano do fabryki w Sosnowicach 
i cukrowni w Kazimierzy.

Zygmunt Władysław Mikołaj Felix Adam hr. Pusłowski znany jest ze swo-
jej kolekcjonerskiej rozrzutności, która mogła doprowadzić do jego upadku 
finansowego: Majątek został poważnie nadszarpnięty sporymi wydatkami hra-
biego, który w początkach XX wieku musiał pohamować swój zapał kolekcjoner-
ski. Na szczęście rolę gospodarza i zarządcy dóbr szybko przejął na siebie jego naj-
starszy syn Władysław Emanuel (Nelo), któremu w porę udało się doprowadzić 
rodzinny budżet do względnego porządku972. 

W roku 1914 doszło do katastrofy na terenie podwiślickiego majątku. Pa-
łac i związane z nim dobra zostały całkowicie zniszczone podczas ostrzału. 
972 K. Bocheńska, Zbiory Pusłowskich - początki formowania się zbioru, „Opuscula Musealia”, z. 24, 2016, s. 107-125.

Ksawery Pusłowski, Tygodnik Ilustrowany  
nr 321/1874. 

Olga Boznańska Portret Zygmunta Pusłowskiego, 
Muzeum UJ w Krakowie.
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Wawrowice

Nazwa
Nazwa wsi nie uległa w przeszłości większym zmianom. Wywodzi się od 

źródłosłowu odosobowego. 
Położenie

Na Mapie Galicji Zachodnie (1804) wieś położona jest na południowy za-
chód od Wiślicy, przy drodze do Nowego Korczyna, nad prawym bezimien-
nym dopływem Nidy. Zabudowę wsi zlokalizowano wzdłuż długiej drogi 
wiejskiej poprowadzonej przy rzece, na której zrobiono staw. Zespół dworski 
zlokalizowano na jego zachodnim brzegu. W miejscu gdzie wpada ona do Nidy 
znajdowała się osada młynarska Pisarka. Na wschód od drogi prowadzącej do 
Wiślicy, w dolinie Nidy zlokalizowana jest wieś Ostrów, dawny folwark. 

Wawrowice na Mapie Galicji Zachodniej (1804).

Historia
 W połowie XIV w. wieś tę posiadał Andrzej Wawrowski z Wawrowic her-

bu Sulima. Był on podsędkiem krakowskim (1356?), sędzią dworu królew-
skiego (1357–1561), burgrabią krakowskim 1356–1358)973. Wsi tej dotyczy 
dokument króla Kazimierza Wielkiego z 1366 r., wydany na rzecz Michała 
dziekana sandomierskiego, a przenoszący 3 łany w Wawrowicach na prawo 
średzkie. Resztę wsi posiadał wspomniany Andrzej Wawrowski974. 

W opisie Jana Długosza (1440) wieś należy do parafii wiślickiej. We wsi były 
dwie części – pierwsza mająca trzy i pół łana kmieca, z których czynsz odbiera 
dziekan sandomierskiej kolegiaty, w wysokości po 1 ½ grzywny i dziesięcinę 
konopną postaci 4 wiązek, o wartości 4 grzywien. Kmiecie zobowiązani byli 
do utrzymywania dziekana podczas jego podróży z Sandomierza do Krakowa. 

973 Urzędnicy małopolscy XIII w. …, s. 68; Burgrabiowie krakowscy…, s. 29.
974 KDM t. 1, nr 208. 301, 337; t. 2, 107, 122, 134. 

Dzieje wsi
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Druga część, obejmująca 11 łanów i karczmę z rolą, należała do 
Piotra Stawickiego herbu Jastrzębiec. Dziesięcina oddawana była 
scholasteri wiślickiej (wartości 12 grzywien). Natomiast z folwarku 
rycerskiego danina ta oddawana była kościołowi w Ślęcinie975. 

W regestrze poborowym powiatu wiślickiego z 1508 r. dzie-
dzicem był Paweł Stawiski herbu Jastrzębiec, dziedzic wsi Skała 
i Czaszów976. W Księdze dochodów beneficjów z 1529 r. zapisano, że 
dziekan sandomierski pobierał czynsz z Wawrowic w wysokości  
3 ½ grzywny, scholasteria wiślicka z ról kmiecych 8 grzywien, zaś 
wicekantor z ról folwarcznych 4 grzywien 4 grosze z tytułu dzie-
sięciny konopnej977.

W roku 1579 dziedzicem wsi był Mikołaj Gniewosz herbu Rawicz, syn 
Gabriela. Zmarł ok. 1590 r., kiedy jego majątek przejęli synowie Baltazar i Jan. 
We wsi było wówczas 12 osadników osadzonych na 3 łanach, 4 zagrodników, 
8 biednych i 7 kijaków (sprzedawców mięsa na targu)978. 

Fragment nagrobka Anny Stawiskiej w kolegiacie wiślickiej. Fot. D. Kalina

Z rodziny Stawiskich pochodzi Anna Stawiska z Krzepickich, pocho-
wana w kolegiacie wiślickiej z nagrobkiem, na którym zapisano w języku 
łacińskim, tu dajemy tłumaczenie: 

Bogu Najwyższemu Najlepszemu,
Największemu oraz miłosiernym dłoniom niegdyś urodzonej Anny Stawi-

skiej ze Stawiszyc, ze sławnego rodu, która wieku 27 ukończywszy, z których 10 
w małżeństwie pobożnie spędziwszy, wskutek nieszczęśliwego porodu w 1619 r. 
975 LB t. 314, 414. 
976 Pawiński, s. 486. 
977 LR s. 392; s. 307; s. 310.
978 Pawiński, s. 209. 
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11 czerwca zgasła, stając się przyczyną łez dla wielu, a najpierw dla zasmuconego 
męża i pod tym kamieniem swoje skryła prochy. Gdy na jej postać patrzysz, błagaj 
o jej wieczne zbawienie.

Jej mężem był zapewne Andrzej Stawiski979.  

Nagrobek Anny Stawiskiej w bazylice wiślickiej. Fot. D. Kalina. 

Nie znamy dalszych losów wsi. Według herbarza K. Niesieckiego wieś tę  
ok. 1682 r. zakupił Jan Wawrzyniec Wodzicki. Jak pisze, był on …żupnikiem wie-
lickim i bocheńskim przez całe panowanie Sobieskiego. Pokupił rozmaite dobra, jako 
to: Złota z przyległościami, Wawrowice, Rogów, Nieznanowice z przyległościami, 
Przygrodów i Wyszyce. – Miał za sobą Annę Marię Grotownę herbu Rawa, z którą 
spłodził Agatę za Tęgoborskim, tudzież Piotra kasztelana sandeckiego, najprzód stol-
nika krakowskiego, generała majora i szefa pułku konnego królowej Jadwigi; we Fran-
cji pułkownika regimentu Royal Suédois. – Jana starostę ujskiego. – Kazimierza stol-
nika krakowskiego, generała majora (…). Niemniej księdza Michała podkanclerzego 
koronnego, na parę tygodni przed śmiercią, na kanclerstwo nominowanego, biskupa 
przemyskiego, jak to świadczy nagrobek jego w kościele katedralnym krakowskim980. 
Po śmierci Jana Wawrzyńca cały majątek przeszedł w ręce jego syna Michała.
979 Stanisław Stawiski pochowany został w Krakowie w zmarły 1581 r. z żoną Jadwigą. Ich Magdalena zmar-
ła w Sierosławicach w 15.05.1647 r. 
980 Niesiecki, t. 9 s. 380–382.

Dzieje wsi
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Michał z Granowa Wodzicki poświęcił się stanowi duchownemu, będąc 
kolejno kanonikiem sandomierskim (1709), scholastykiem łęczyckim, a od 
1713 r. kanonikiem krakowskim (1713) i oficjałem krakowskim, dziekanem 
krakowskim (1731), opatem komendatoryjnym czerwińskim (1746), mogil-
skim (1752), biskupem przemyskim (1759–1764), dziedzicem Prokocimia 
(od 1749). Był też czynnym w służbie świeckiej – deputatem na trybunał ko-
ronny w latach 1723 i 1741, podkanclerzym koronnym (1746)981.

Zmarł w 1764 r. Zapewne wówczas dobra Wawrowice kupiła rodzina Fir-
lej–Konarskich. Pierwszym z nich był może już Franciszek Firlej Konarski. 
Był on burgrabią krakowskim (1722), wojskim oświęcimskim (1728–1736), 
konsyliarzem województwa krakowskiego w  konfederacji dzikowskiej 
(1734), a jako kasztelan biecki (1736) posłował do Sejmu982. 

Żonaty był z Barbarą z Cellarych, z którą miał synów: Tomasza, Józefa, 
Antoniego oraz córkę Teresę. Po jego śmierci zaszłej w 1744 r., Wawrowice 
stały się własnością Tomasza Firleja–Konarskiego. Był on dziedzicem włości 
na Ukrainie wylegitymowany ze szlachectwa w 1782 r. w sądzie grodzkim 
halickim z żoną Krystyną z Potockich. 

Z czasem Wawrowice przepisał swemu bratu Józefowi, żonatemu z Zofią 
Konstancją z Dobińskich piszących się z Dobni herbu Rola, jako że w 1801 r. 
wsie: Wawrowice i Ostrów z folwarkiem posiadał ich syn Leon Firlej Konar-
ski. Od niego dzierżawił je Józef Dobiński, bliski jego krewny983. Nie całkiem 
więc poprawnie ksiądz Jan Wiśniewski podał informację o dziedziczce tutej-
szego dworu. W roku 1785 papież Pius VI miał wydać specjalne zezwolenie 
na ręce „Zofii Konarskiej kasztelanowej bieckiej” na posiadanie w tutejszym 
dworze własnej kaplicy …na czas kalectwa dopuszczoną984.

Następnie, w początkach XIX w., wsie Wawrowice i Ostrów posiadał 
Stanisław hrabia Wodzicki herbu własnego (zm. 1843 w Krakowie), zna-
ny polityk konserwatywny, przywódca krakowskiego stronnictwa arysto-
kratycznego, prezes Senatu Rządzącego Rzeczypospolitej Krakowskiej 
(1818–1831), senator–wojewoda Królestwa Polskiego w 1829 r. Zmarł 
chyba w 1844 r.985

981 Żychliński, t. 11, s. 225; J. S. Dunin-Borkowski, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 
1895; Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Oprac. S. Cynarski i A. Falniowska-
-Gradowska. Kórnik 1990, s. 271; D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 
– styczeń 1793), Katowice 2000, s. 163. 
982 Boniecki, t. 11, s. 53; Uruski, t. t. 7, s. 158. 
983 „Regestr Dyecezjów” Franciszka Czaykowskiego…, s. 256.
984 J. Wiśniewki, Historyczny opis… w Pińczowskiem… , s. 467.
985  Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815…,  
za: www.gospodarka-galicji.pl/slownik-miejscowosci/
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Plan dworu w Wawrowicach z 1848 r., APK, 21/17 DU, sygn. 844, s. 64.

Na marginesie Mapy Galicji Zachodniej (1804) wieś oszacowano na  
24 domy, 35 mężczyzn i 4 konie. W latach 1807–1808 we wsi było 60 do-
mów, 99 rodzin, 404 mieszkańców, w tym: 4 szlachty, 3 chłopi, 78 chałupnicy,  
12 tzw. pozostałych, a w 1827 r. 58 domów i 416 mieszkańców986.

W 1876 r. folwark Wawrowice liczył 500 mórg, w tym grunty orne zajmo-
wały 333, łąki 27, pastwiska 15, wody 23, nieużytki 12. Budynków murowa-
nych było 5, drewnianych 9. Wieś Wawrowice osadników 46 z 146 morgami, 
wieś Ostrów osadników 13 i 65 mórg, oraz wieś Pisarka 3 osadników 15 mor-
gami. Dwa młyny i pokłady torfu987.

986 Tabella .., t. 2, s. 257.
987 SGKP t. 13, s. 148. 

Dzieje wsi
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Zabytki

Chotel Czerwony

Zespół kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja
Kościół usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi, na gipso-

wym wzgórzu zbudowanym z megakryształów selenitu. Zajmuje nieregular-
ny plac, otoczony kamiennym murem. Należy do jednych z najlepiej zacho-
wanych fundacji Jana Długosza. W  zamierzeniu tutejszy kościół oraz dwór 
miały być miejscem jego pracy i odpoczynku. To dlatego tyle wysiłku i fundu-
szy włożył w powstanie przepięknej świątyni w wiślickim pejzażu. 

Był on osobą duchowną, dał się nam zapamiętać jako historyk, kronikarz, 
heraldyk, a także dyplomata i wychowawca synów Kazimierza Jagiellończy-
ka. Jego ojciec, Jan Długosz z Niedzielska, za zasługi położone w bitwie pod 
Grunwaldem otrzymał starostwo brzeźnickie. Z dwiema żonami miał 12 dzie-
ci, wśród których było 3 Janów. Rodzina zamieszkała w Nowym Korczynie, 
gdy w 1421 r. ojciec otrzymał tutejsze starostwo, Jan Długosz spędził młode 
lata, ucząc się w miejscowej szkole parafialnej. Studiował potem na Akademii 
Krakowskiej, którą opuścił bez stopnia naukowego. Następnie trafił w  oto-
czenie biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego (1423–1455), gdzie 
został notariuszem publicznym, wkrótce został jego zaufanym, sekretarzem 
i kanclerzem (1433–1455). W roku 1436 został kanonikiem krakowskim. 

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
Istnieje miejscowa tradycja, że ma on metrykę sięgającą 1. poł. XII w., ale 

pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z dokumentu z 1244 r. 
Była to zapewne wówczas budowla drewniana, znajdująca się w tym samym 
miejscu co obecna988. Obecny, gotycki, murowany z kamienia, kościół zbudo-
wany został w latach 1440–1450 pw. św. Hieronima, Najświętszej Marii Pan-
ny i św. Stefana (potem św. Bartłomieja). Pochodzi z fundacji Jana Długosza 
(1419–1480) przy wsparciu Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego. 

Jak zauważył K. Stronczyński, W wypisie ex libro beneficiorum, który się 
przy Aktach Kościelnych znajduje zamieszczone są te słowa: Ecclesia quam Jo-
annes Dlugosz Custos Vislicensis ligneam et putridam reperiens muro lapideo 
fabricavit, et in singulis partibus testitudinavit, atque latere cocto texit A: 1440. 
Ponieważ autorem libri beneficiorum jest tenże sam Długosz który kościół cho-
telski zakładał, przeto datę powyższą należy przyjąć za autentyczną. Wszakże 
988 E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej…, s. 67–68; 123.
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stosować się ona musi do samego założenia fundamentów kościelnych na których 
mury w dziesięć lat później wykończone były. Dowód na to w Tablicy erekcyjnej 
przy niniejszem w szczegółach opisanej”989.

Tablica inskrypcyjna, za: Kazimierza Stronczyńskiego Opisy…

Drugą datę 1450 wskazuje kamienna, płaskorzeźbiona tablica inskrypcyj-
na990, umieszczona nad głównym wejściem do kościoła, w kruchcie południo-
wej. Wyobraża ona Matkę Bożą a obok niej św. Stefana i św. Hieronima. W le-
wym górnym rogu umieszczono małą główkę w koronie, której znaczenia nie 
znamy. W obramieniu inskrypcyjnym umieszczono napis: Anno Domini 1450 
ad honorem Omnipotentis Dei et beatae Mariae Virginis, Sanctorum Stephani 
Regis et Jeronimi confessoris haec ecclesia est fabricata991.

Jest to budowla orientowana, jednonawowa. Jej ściany wymurowano z ka-
miennych ciosów, opięto szkarpami i w całości wytynkowano. Nakrywają ją 
dachy dwuspadowy nad nawą, prezbiterium, kruchtami i pulpitowy nad za-
krystią, pierwotnie nakryte dachówką „włoską”. Elewacje podzielone profilo-
wanymi gzymsami i przecięte ostrołukowymi oknami, wzbogacono trójkąt-
nymi szczytami z blendami. Wejścia do kościoła – zachodnie i południowe 
– zaakcentowane są ostrołukowymi, gotyckimi portalami.

989 Kazimierza Stronczyńskiego opisy….
990 P. Mrozowski, Polskie tablice erekcyjne z  wieków XIV i  XV, „Studia źródłoznawcze” 1990, t. 32–33,  
s. 95-96.
991 Corpus inscriptionum Poloniae, T. 1, Województwo kieleckie, red. J. Szymański, z. 3, wyd. i oprac. U. Zgo-
rzelska, Kielce 1980, s. 53-57.

Zabytki
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Kościół pw. św. Bartłomieja w Chotlu Czerwonym, za: Kazimierza Stronczyńskiego…

Składa się z  zamkniętego prosto, prostokątnego prezbiterium, niższego 
i węższego od korpusu, oraz kwadratowej nawy. Od strony północnej do pre-
zbiterium dostawiono prostokątną zakrystię, zaś od południowej murowaną 
kruchtę. Od strony zachodniej przystawiono niegdyś drewnianą, miniaturo-
wa dzwonnicę, na miejscu której ok. 1850 r. zbudowano murowaną przybu-
dówkę, mieszczącą w części parterowej kruchtę, a wyżej zawieszono dzwony. 

Rzut kościoła w Chotlu Czerwonym, [za:] tzw. biała karta, Archiwum WUOZ w Kielcach.

Prezbiterium jest w rzucie prawie kwadratowe, zamknięte od wschodu pro-
stą ścianą. We wschodniej ścianie za ołtarzem ukryte jest kamienne sakramen-
tarium gotyckie z  baldachimem zwieńczonym pinaklami. W południowej ścia-
nie prezbiterium znajduje się profilowania ostrołukowa wnęka na oleje święte.
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W zakrystii sklepienie kolebkowe z lunetami. Nawa zbliżona do kwadratu. 
Otwór tęczowy ostrołukowy, profilowany. Chór muzyczny 1880, drewniany, 
z wprawionymi gotyckimi, profilowanymi belkami. 

W nawie, w prezbiterium i w kruchcie południowej znajdują się gotyckie 
sklepienia sieciowe ze zwornikami, na których herby: w prezbiterium Orzeł 
Polski, nawie Wieniawa Długosza i Dębno kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, 
w kruchcie Wieniawa.

Wejście z prezbiterium do zakrystii podkreśla gotycki portal z płaskorzeź-
bionym, kamiennym wizerunkiem św. Stefana, ujęty w malowane obramienie 
z około 1543 roku. W nawie, prezbiterium i kruchcie południowej widoczne są 
fragmenty polichromii z XVI wieku. Wyposażenie świątyni stanowią dziś trzy 
ołtarze z lat 40. i 70. XVIII w. o bogatej dekoracji rokokowej i z obrazami z dru-
giej połowy wieku XVIII; w ołtarzu głównym wisi gotycki krucyfiks z końca XV 
w., a w nastawie architektonicznej stoi gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej 
z 1. poł. XV w., stojący po drugiej stronie ołtarza św. Jan jest już barokowy992.

W kościele Katalog Zabytków Sztuki wymienia figurę MB Bolesnej z lat 
1420–1430 i krucyfiks z 4 ćwierci XV wieku – obie gotyckie rzeźby się w głów-
nym ołtarzu, krucyfiks z 4 ćwierci XIV wieku oraz dzwon z 1541 r. Świątynia  
ok. 1645 r. była remontowana, a już wkrótce, w czasie „potopu” szwedzkiego, zo-
stała uszkodzona. Odnowione wnętrza wyposażono w trzy ołtarze, konsekrowane 
w 1667 r. Obecnie stojące w kościele powstały zapewne w latach 40.–70. XVIII w. 
Kolejne prace renowacyjne prowadzono w drugiej połowie XIX w. i w latach: 1947, 
1975, 1996–1997, 2002–2011993. Cmentarz przykościelny obecnie jest nieczynny, 
zachował się na nim jeden nagrobek Józefa Łabędzkiego (zm. 1824).

Na terenie wsi znajdują się kamienne figury przydrożne: 1. rzeźba św. Ro-
cha póź-nobarokowa, na kolumnie z 2 połowy w. XVIII; 2. rzeźba św. Jana Ne-
pomucena na kolumnie z końca w. XVIII; 3. krucyfiks i św. Maria Magdalena, 
na postumencie z płaskorzeźbą św. Wojciecha z 1826 r.994

Z kościołem związany był fundusz tworzony przez Jana Długosza, którego 
częścią był grunt w Chotlu Czerwonym oraz tutejszy dwór995. W opisie Jana 
992 W. Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490–1540, Kraków 2007, s. 131–132.
993 Z. Wojtasik, Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych– prowadzone pod od 1990 roku do połowy 
2000 pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Za-
bytków w Kielcach, [w:] Prace konserwatorskie w latach 1990–2000. Dziesięć lat Służby Ochrony Zabytków 
w Kielcach, red. A. Piasecka, Kielce 2001, s. 64–65; Z. Wojtasik, J. Zub., Konserwacja tzw. zabytków rucho-
mych, [w:] Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w  latach 2001–2012, red. J. Cedro, Kielce 2014,  
s. 122; Adamczyk A., Modras J., Polanowski L., Prace przy zabytkach architektury sakralnej i zabudowie miej-
skiej, [w:] Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001–2012, red. J. Cedro, Kielce 2014, s. 23.
994 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, red. J. Z. Łoziński, B. Wolff, z. 9: Powiat 
pińczowski, oprac. K. Kutrzebianka, J. Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1961, s. 9–10; A. Włodarek, Chotel 
Czerwony. Kościół par. p.w. św. Stefana, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński,  
t. 2: Katalog Zabytków, red. A. Włodarek, Warszawa 1995, s.48.
995 Ustalenie dokładnego katalogu siedzib dworskich w tym okresie wymaga dalszych wnikliwych badań, 
por. S. Inglot, Stan i rozmieszczenie uposażenia, op. cit. s. 15–17, in.; A. Marciniak-Kajzer, Dwory biskupów 
krakowskich w XV w. Przyczynek do rekonstrukcji zaginionej części Liber beneficiorum Jana Długosza, „Acta 
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Długosza (ok. 1440) we wsi znajdował się dwór (curia) z ogrodzonym wałem 
i parkanem ogrodem (pomerio), niedaleko zbudowana była dostatnia sadzawka 
na wykopanym kanale zwanym Ponik. W drugim opisie parafii zapisano, że ak-
tualny pleban Mikołaj z Bejsc ma do swojej dyspozycji własny folwark z grunta-
mi i łąkami, zwolniony z dziesięciny. Obejmował on jeden łan gruntu, dawniej 
kmiecego. Na terenie wsi znajdował się folwark kustodii z młynem. Nie wymie-
nia już dworu996. W połowie XIX w. istniał we wsi dwór drewniany997.

Gorysławice

Zespół kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca

Zespół kościelny położony jest malowniczo na niewielkim wzniesieniu 
w centrum wsi, będącej kiedyś przedmieściem Wiślicy. Przed kościołem od 
strony miasta przebiega droga główna wychodząca z miasta, która za granicą 
zabudowy, w miejscu kopca ziemnego z kapliczką domkową, rozdziela się na 
drogę do Sielca, do Buska i do Stopnicy. Po drugiej stronie również się roz-
dwaja w kierunku dwóch bram miejskich – Zamkowej i Buskiej poprowadzo-
nych po groblach ziemnych. 

Analizując źródła kartograficzne z XIX w. należy stwierdzić istnienie 
dwóch równoległych do siebie traktów przed kościołem, tworzących długi 
wąski plac na całej długości. W połowie XIX w. cała zabudowa wiejska zgru-
powana była po wschodniej stronie drogi. 

Gorysławice i Wiślica na mapie z 1839 i 1914 r.

Świątynię otacza cmentarz przykościelny na planie prostokąta otoczony 
murem kamiennym z bramą główną w narożniku południowo-wschodnim, 
i z bramką na osi wejścia do kościoła. Po jego drugiej stronie, poza murem 
cmentarnym znajduje się teren należący do kościoła, z pojedynczym krzyżem 

Universitatis Lodziensis”, Folia Archeologica, t. 20: 1996, s. 97–110. D. Kalina, Budownictwo rezydencjonal-
no-obronne dawnego województwa sandomierskiego XII-XIX w., t.1, Zamki i dwory Kościoła, hasło: Chotel 
czerwony, w przygotowaniu do druku. 
996 LB t. 1, s. 417-418; LB t. 2, s. 372. 
997 AP Kielce, DU, sygn. 1269.
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kamiennym ustawionym pośrodku 4 drzew. Tworzy się tu naturalne miejsce 
obniżone pośrodku, świetnie pasujące na miejsce wzmiankowanych w źró-
dłach zjazdów szlacheckich odnotowanych w Wiślicy. Po raz ostatni było wy-
korzystane podczas wizyty Jana Pawła II.

Kościół pw. św. Wawrzyńca
Pierwotnie stał tu kościół drewniany, wzmiankowany w 1326 r. jako para-

fialny. Jak można przypuszczać, około roku 1340 pełnił on rolę głównej sie-
dziby parafii dla mieszkańców Gorysławic a zapewne i Wiślicy998. 

W 1430 r. Jakub i Mikołaj Słodcy, mieszczanie wiśliccy, postawili na miej-
scu starego, nowy kościół drewniany999, wzmiankowany w opisie Jana Długo-
sza w połowie XV w.1000 Dotrwał on do początków XVI w., kiedy wzniesiono 
obecny murowany gotycko–renesansowy kościół około 1520 r. Jest on orien-
towany, wymurowany z kamienia, tynkowany, detale wykonano z ciosu. 

Ta kosztowna budowla, zapewne odpowiednio wewnątrz zaopatrzona, ufundo-
wana została nie tylko z funduszy miejscowego plebana Józefa Dałowicza, ale przez 
kolatorów – dziedziców Nieprowic i Rudawy oraz mieszkańców Wiślicy1001.

 
Kościół w Gorysławicach pw. św. Wawrzyńca, część zachodnia (po lewej), przekrój podłużny 

(po prawej). Rys. Szyszko-Bochusz.

 
Kościółek pod wezwaniem św. Wawrzyńca, rzut poziomy. Rys. Szyszko-Bohusz

998 MPV t. 1, s.151.
999 E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej….s. 57–58; 154; J. Wisniewski, Historyczny opis…w Pińczowskiem…, s. 461.
1000 LB t. 2, s. 370.
1001 MRPS IV, nr 3381. Jako data tej fundacji podawany jest błednie rok 1535, J. Wiśniewski, Historyczny opis 
…w Pińczowskiem…, s. 461; KZSP t. III, z. 9, s. 22; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej…, s. 57–58; 154.
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Miasto i Gmina Wiślica. Dziedzictwo kulturowe.

Jako jeden z pierwszych opisał go architekt Szyszko-Bohusz w swym liście 
do redakcji Sprawozdań Komisji do Badania Historii Sztuki w roku 1912: 

Z wapiennego białego, pośledniejszego gatunku kamienia zbudowany z użyciem 
- gdzieniegdzie piaskowca i obrzucony tynkiem, wygląda on bardzo skromie. (…) 
Prezbiterium ma dość rzadko u nas spotykające się sklepienie sieciowe z równole-
głych żeber złożone (fig. 3. plan), a tak często w Czechach używane. Herby Polski, 
tudzież Habdank, Nałęcz (sic) i Janina (sic) widnieją na czterech zwornikach. 

Część ołtarzowa zakończona prostokątnie. Odrzwia prowadzące z prezbite-
rium do zakrystii od północy, jak zwykle położonej, w piaskowcu wykute a przy-
pominające podobne krakowskie okazy (fig. 4.), pochodzą bezwątpienia z czasów 
późniejszych. Na tarczach je zdobiących były prawdopodobnie kiedyś herby malo-
wane. Jeszcze później dobudowaną została od zachodu kapliczka z kopułką i la-
tarnią przykryta. Szczyty tego kościółka upiększone są dość głębokimi wnękami1002. 

Autor zwrócił uwagę na prezbiterium trójbocznie zamknięte, węższe od 
nawy, prostokątne, dwuprzęsłowe. Nakryto je sklepieniem sieciowym, o że-
brach spływających na profilowane wsporniki z kamiennymi zwornikami, na 
których umieszczono herby. Są to: Królewski Orzeł, Abdank z sakrą biskupią 
należący do biskupa krakowskiego Jana Konarskiego (1503-1524), Odrowąż 
i Janina (zapewne dziedziców Nieprowic i Rudawy). 

  
Herby Abdank, Janina i Odrowąż, fot. D. Kalina.

Przy nim od strony północnej dobudowano zakrystię na rzucie prostoką-
ta, równą długością prezbiterium. Wejście do jej wnętrza poprzedza kamienny 
portal gotycko-renesansowy z ok. 1535 r. odkuty w piaskowcu. Jest on prosto-
kątny, z profilowanymi laskami krzyżującymi się na nadprożu w przenikające 
się motywy kwadratu i dwułucza. W nadprożu ponadto umieszczono dwie tar-
cze herbowe o zniszczonych herbach; gzyms profilowany z dekoracją renesan-
sową. Drzwi w żelazne okute w skośną kratę, z antabą, rozetą i starym zamkiem. 

Wspomniany portal jest wyjątkową fundacją na terenie świątyni, zarów-
no portal wejścia głównego pod chórem, jak i w wejściu bocznym, a także 
okienne, są bardzo skromne. Tak bogato zdobione kamienne ujęcie wejścia 

1002 A. Szyszko-Bohusz, M. Sokołowski, Kościoły polskie dwunawowe. Zabytki w nich ocalałe czy też pośrednio 
z nimi wiążące. Król Kazimierz Wielki, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce”, t. 8, 
1912, s. 71–89.
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znajdujemy w kościele w biskupiej Dobrowodzie, a jego forma nawiązuje do 
kamieniarki zamku królewskiego na Wawelu. 

 
Portale w Gorysławicach, w Dobrowodzie, na zamku na Wawelu.

Nawę zbudowano na rzucie zbliżonym do kwadratu, pierwotnie nakry-
wało ją sklepienie, obecnie strop drewniany. Sklepienie było sieciowe, o że-
brach spływających na profilowane wsporniki z kamiennymi zwornikami, na 
których umieszczono herby. Podczas wydarzeń z 1597 r. obalono sklepienia 
w nawie i zniszczenie poszycie dachu.

Zachowały się dwa takie kamienie, obecnie umieszczone w ścianie pół-
nocnej kaplicy. Pierwszy przypomina Doliwę z sakrą biskupią i stułą a drugi 
herb przypominający Jastrzębca. Oba są podobne do analogicznych zworni-
ków w kościele w Dobrowodzie. 

Dwa zworniki kamienne z nieistniejącego sklepienia nawy w kościele gorysławickim  
wmurowane w ścianę kaplicy. Fot. D. Kalina.

Jak wspomniano, na podstawie wzmianki naocznego świadka wydarzeń 
w Gorysławicach w 1587 r., przy kościele istniała murowana wieża kościelna, 
z której prowadzono ogień artyleryjski. Zapewne została uszkodzona na tyle, 
że zaniechano jej odbudowy. 

Zabytki
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Kościół w Gorysławicach w 1844 r., rys. T. Chrząński, za: Kazimierza Stronczyńskiego opisy…

W jej miejscu powstała późnorenesansowa kaplica kopułowa z fundacji miesz-
czan wiślickich Anny i Wojciecha Żelaznowskich po 1648 r. a przed 1671-1676 r., 
 jako miejsce dla prebendy zwanej Żelaznowska. Pod podłogą znajduje się mu-
rowana krypta, która została usytuowana nie z boku nawy, ale na jej osi, przed 
fasadą zachodnią. Czasem nazywana jest ona kruchtą kopułową, które to bu-
dowano w XVII w. w Małopolsce, np. w Szydłowcu w kościele parafialnym  
pw. św. Zygmunta. Zwykle jednak nie łączyły w sobie funkcji kaplicy grobowej1003.

Pełniąca obecnie rolę kruchty wczesnobarokowa kaplica nakryta jest wie-
lodzielną kopułą, nieco spłaszczoną, wspartą na pendentywach i zwieńczoną 
kamienną latarnią. Wewnątrz kopułę zdobiły gipsatury i putta1004. Wnętrze 
kaplicy ma arkadowe wnęki, od zewnątrz ma ona opilastrowane naroża. Okna 
są w niej prostokątne, z wczesnobarokowymi obramieniami. Portal zachodni, 
wczesnobarokowy, wykonany jest z kamienia z gmerkiem mieszczańskim Że-
laznowskich w postaci równoramiennego krzyża (a nie herbem Jastrzębiec, jak 
zapisano w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce1005), umieszczonym w nadprożu.

Nie była to kruchta, jako ze pierwotnie wejście do wnętrza kaplicy pro-
wadziło tylko jedno, przez wejście pod chórem, z czego wynikały nieporozu-
mienia z plebanem toczone przed sądem. Dopiero ok. połowy XIX w. przebito 
drzwi wejściowe od strony zachodniej, jak ilustruje to akwarela T. Chrząńskiego.
1003 J. Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620, Warszawa 1973.s. 115–118.
1004 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w Pińczowskiem…, s. 463.
1005 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, red. J. Z. Łoziński, B. Wolff, z. 9: Powiat 
pińczowski, oprac. K. Kutrzebianka, J. Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1961, s. 22.
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Wnętrze kościoła i kaplicy (kruchty) w połowie XIX w., wg. akt Dyrekcji Ubezpieczeń, APK, 
21/17, sygn. 1302.

We wnętrzu kaplicy z połowie XIX w. znajdowały się dwa XVII–wieczne 
ołtarze po bokach wejścia pod chór muzyczny. Pierwszy z obrazem Pana Je-
zusa Ukoronowanego (wg. autorów KZSP obraz ze sceną Pana Jezusa u stud-
ni), drugi z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, które podaje matce różę. 

Na ścianie zachodniej umieszczono tablice kamienne, niektóre podczas 
któregoś z remontów zostały tu wtórnie umieszczone. Pierwotnie pomniki 
znajdowały się nad wejściem do kościoła. 

Według Jana Wiśniewskiego (1927) znajdowały się one (trzy płyty) nad wej-
ściem bocznym do kościoła, od wewnątrz.  Na pierwszej wyryto postać Matki Bo-
skiej Kodeńskiej wśród ornamentu liściastego i główek anielskich. Na drugiej napis: 

D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)
ET

PIIS MANIBVS
EXCELLENTISSIMI OLIM AC DOCTISSIMI D(OMI)NI M(AGISTRI)C  

STANISLAI ZELAZNOWSKI
PH[OLOSOFP]IAE DOCTORIS ET PROFESSORIS COLLEGAE M(INO)RIS

VIRI INGENNIO VIRTVTE ERVDITTIONE ORNATISSIMI
QVI

POST EXACTOS IN COLLEGIO VLADISLAVIANO1006 SVMMA FIDE INTEGRITATE ATQVE 
DILIGENTIA LABORES

INTER COLLEGII MINORIS PROFESSORES COOPTATVS
DVM

INSIGNI VIRTVTE PRAESTANTI DOCTRINA CANDIDISSIMO IN
OMNES ET HVMANISSMO AFFECTV AMORES OMNIVM

ET MAIORA IN DIES HONORVM INCREMENTA PROMERNTVR
IN MEDIO VIRTVTVM ET MERITRVM CVRSVM AD IMMORTALEM

VITAM EVOCATVS APVD OMNES DESIDERIO SVI
RELECTO MORTALITATIS SVAE EXVVIAS HAC IN VRNA

DEPOSVIT
ANNO S9OMI0NI 1664 DIE 6 DECEMBRIS 

ANNO AETATIS SVAE XXX1007

1006 Collegium Nowodworskiego w Krakowie, ob. budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego położony przy 
ulicy św. Anny 12.
1007 CIP t. 1, z. 3, poz. 49, s. 71–72. 
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Na drugiej:
D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)

AC
FAMATO OLIM STANISLAO 

GROME[K]
SCABINO VISLICIEN(SIS) ATQ(VE) HONOESTAE ANNAE 

EIVS CONSORTI. A(NNO) D(OMINI) 1590 SVBLATIS NEC NON FA-
-MATO STA9NISLA)O GROMEK CONSVLI VISLICEN(SIS) A(NNO) d(OMINI) 1627 

HINC MORTALITATE EXTINCTO POSTERITASPOSTERI-
-TATI HOC MONVME(N)TVM) IN SIGNV(M) AMOR(IS) ET ME MEMORIAE PONI  

CVRAVIT REQ(VI)ESCANT IN PACE 
AMEN1008

Na trzeciej, która znajdowała się w posadzce w kościele, na której dawniej 
był herb z mosiądzu: 

D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)
N(OMINE)

GENERE MORIBVSQ(VE) NOBILISSIMA PARENS ANNA
PIASECKA.

VIVA DECORAM VITAM GENEREROSO
LVCAE PIASECKI FILIO SVO HIC VIVAE HONOR[EM]

MORTVAE HOC SEPVLCHRVM DEDID [I]L[L]VD [S]IBI S[V]I
COGNATE GENTI [P]ROPRIVM AC N[O]B[ILIVM] HAEREDIT[A]TVM VOCI

ALIGENA LAPIDEM FVNESTVM DVM VIDES QVI[E]SCENTIBVS QVI[E]TEM AETENAM 
MA[N]V VOC[E]A[VE] D[I]CIS

ET OPTES HVMATORVM HIC VLTIMAE HA[RV]S
PERPE[T]VVMQ[VE] VOTVM OBYT PARENS A[NNO] D[OMINI[ MDCXXXIII

IVNI[I] XV AETATIS SVAE LXXX1009

Najcenniejsze elementy wyposażenia świątyni pochodzą z XVI i XVII w.  
W ołtarzu głównym wczesnobarokowym z połowy XVII w. obraz z posta-
ciami św. Szczepana i św. Wawrzyńca, a ponad nimi Świętej Trójcy. Obaj 
święci byli patronami m.in. zawodów rzemieślniczych – św. Wawrzyniec był 
patronem ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. Wierzono, że chroni 
od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych i w poparzeniach. Miał 
schodzić co piątek do czyśćca, by uratować choćby jedną duszę od mąk czy-
ścowych. Święty Szczepan, pierwszy męczennik, patronował kamieniarzom 
kucharzom i tkaczom.

W  lewym dolnym rogu umieszono klęcząca postacią fundatora Jakuba 
Gromeckiego w  stroju kanonickim z  zatartym gmerkiem mieszczańskim 
i literami IG. W zwieńczeniu umieszczono rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem i  dwóch aniołów. Jej obecność w  tym miejscu koresponduje z  wpro-
wadzonym przez biskupa Jana Konarskiego kultem Matki Bożej w  diecezji 
krakowskiej, której był gorącym orędownikiem, a w 1510 r. zaprowadził świę-
to Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Obecnie ołtarz, czę-
ściowo zdekompletowany oczekuje na konserwację. Należy zwrócić uwagę, 
że brakuje również ławki kolatorskiej, przeznaczonej dla opiekunów kościoła. 
 
1008 CIP t. 1, z. 3, poz. 46, s. 69.
1009 CIP t. 1, z. 3, poz. 47, S. 70.
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Ołtarz główny w kościele w Gorysławicach – po lewej stan na 1957 r. i po prawej obecnie. 

Fot. D. Kalina.

Na belce tęczowej oddzielającej prezbiterium od nawy umieszczono baroko-
wy krucyfiks z postaciami św. Jana i św. Marii Magdaleny (?). Na płaszczyznach 
bocznych umieszczono teksty, podobnie jak w innych miejscach. Polichromia 
ta, również z elementami figuralnymi, motywami roślin, kwiatów, ale również 
postaci, pokrywała ściany prezbiterium i nawy, w tym również powierzchnię 
sklepień. Pochodzi zapewne z czasów budowy kościoła, czyli z 1 poł. XVI w.1010 
Dwa ołtarze boczne umieszczone przy tęczy, niedawno odnowione, utrzymane 
są w stylu barokowym i pochodzą z poł. XVII w., uzupełnione w XVIII w.

Ołtarze boczne w kościele w Gorysławicach. Fot. D. Kalina.

1010 J. Żarnecki, Zabytki w Wiślicy, Kraków 1939, s. 15; CIP t. 1, z. 3, poz. 44, s. 68. 
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Pierwszy z  umieszczonym krucyfiksem i  postaciami stojącymi u  Krzyża 
świętego Marii i św. Jana, wiąże się z kultem eucharystycznym i maryjnym, któ-
ry rozwinął się w okresie potrydenckim. Żywy był kult relikwii Krzyża Świę-
tego, a także obrazów i krucyfiksów. Do pobożności pasyjnej należały między 
innymi procesje z  udziałem wiernych. Drogę procesyjną wyznaczono może 
w kierunku Wiślicy – pierwsza kamienna figura przydrożna ze scenami Męki 
pańskiej umieszczona była przy drodze prowadzącej do Bramy Zamkowej, na 
najwyższym punkcie, przy zakręcie. Została ona uszkodzona w okresie pierw-
szej wojny światowej i umieszczona w jednej ze szkarp kościoła. Nosi ona datę 
1644. Druga taka figura znajduje się na Placu Solnym w Wiślicy. 

Warto zauważyć, że na terenie kościoła klasztornego w  pobliskim Busku, 
w pocz. XVII w. znajdowało się sanktuarium z obrazem Pana Jezusa biczowa-
nego przy słupie, uznawanego za cudowny, który stał się celem ruchu pątniczego 
od XVII w. Ksiądz J. Wiśniewski wspomina o erygowanym przez biskupa kra-
kowskiego Piotra Gembickiego (1642–1657), „Bractwie Pana Jezusa”. Była to 
zapewne filia Bractwa Zbawiciela lub Ukrzyżowanego Zbawiciela, założonego 
przez I. Słowikowskiego w Krakowie przy kościele Panny Marii w roku 1638. 
Celem bractwa była modlitwa za grzeszników, nawrócenie i dusze zmarłych1011. 
Dotyczy go cud, jaki miał miejsce w kościele klasztornym około 1664 r., o któ-
rym wspomina Wespazjan Kochowski: We wsi Busku, o dwie mile od Pińczowa, 
w  kościele panien Norbertanek przy słupie biczowanego Chrystusa Pana wyobra-
żenie świeżemi kroplami krwie jakoby odnowionem biciem wyciśnionemi spływało, 

co nie tylko mniszki, ale i pospólstwo na nabożeństwo 
przybyłe, temu się dziwowało1012.

Drugi z  ołtarzy bocznych poświęcony jest kul-
towi Matki Bożej. Zdobi go niedawno odnowio-
na rzeźba Matki Boskiej z  Dzieciątkiem na globie 
ziemskim i  księżycu w  glorii promieni, utrzymana 
jest w stylu późnogotyckim, i pochodzi z pierwszej 
połowy w. XVI. Jest to z  pewnością najcenniejszy 
element wyposażenia świątyni. 

Kościół w  sposób szczególny popierał kult 
Niepolanego Poczęcia NMP sięgając do tradycji, 
zatwierdzonego jeszcze przez papieża Sykstusa IV 
w 1476 r. święta Niepokalanego Poczęcia i rozwi-
jając odrębny typ ikonograficzny – Marii Imma-
culaty. W diecezji krakowskiej wprowadził go bi-
skup Jan Konarski na synodzie w 1510 r. Księżyc 
w  symbolice maryjnej oznaczał czystość i  Nie-
pokalane Poczęcie NMP, nazywanej także „pięk-

1011 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w Stopnickiem…, s. 67.
1012 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów… w Stopnickiem…, s. 38.

W szkarpę od pd. wmurowany fragment 
zapewne kapliczki, z płaskorzeźbami 

Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki 
Boskiej. Widnieje data 1644 r. 
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na jak księżyc”. Depcze ona głowę węża oplatającego glob ziemski zgodnie 
z proroctwem ze Starego Testamentu, zaś symbolika promieni słonecznych 
oblegających Jej postać łączy się z tekstem Apokalipsy św. Jana, w którym wy-
stępuje widzenie niewiasty na niebie obleczonej w słońce1013. 

W części zachodniej nawy znajduje się chór muzyczny, odnowiony w 1949 
r. Wspiera się na belce z XVI w., na której wyrżnięty został napis: Domine dilexi 
decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae, co w tłumaczeniu znaczy: 
Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała1014. 

Chór oświetlał okulus, dziś zamurowany. W roku 1715 ks. Marcin Kadaszewski 
kanonik wiślicki, fundator funduszu szpitalnego przy kościele, darował swój własny 
pozytyw szkatulasty, „na wzór skrzynie wozowey”. Ten instrument został wypoży-
czony do kolegiaty …na różne nabożeństwa u, procesje Bożego ciała i godzinki a na-
stępnie przepadł1015. Istniejący tu potem instrument organowy datowany na 1738 r., 
po 1949 r. został zdekompletowany i obecnie złożony został w częściach w kaplicy. 
Chór zdobiła dawniej rzeźba św. Cecylii, patronki muzyki1016. 

Na ścianie północnej umieszczony zostało proste kamienne epitafium:
„Józefowi Baczyńskiemu1017, oficerowi Księstwa Warszawskiego
A ostatnio burmistrzowi m. Wiślicy ur. 1788 zm. 1847 r.
Karolinie z Grabowskich Baczyńskiej, zm. 1836 r.
Kajetanowi Kucharskiemu zm. 1904 r. Karolinie z Pasternaków Kuchar-

skiej z, 1883 r. Mariannie zm. 183? r.”
Na ścianie południowej, nad drzwiami umieszczone było pierwotnie epi-

tafium rodziny Gromków, a także rytowana kamienna płyta z przedstawie-
niem Matki Boskiej Kodeńskiej. 

Pod podłogą nawy znajdują się co najmniej dwie krypy grobowe. W pierwszej, 
pośrodku nawy, pochowani zostali miejscowi księża, na płycie wykuto na płycie 
podwójny krzyż, w  drugiej zaś swoje miejsce ostatecznego spoczynku znalazła 
Anna Piasecka, której kamień nagrobny przeniesiono do kaplicy. Ambona umiesz-
czona w rogu prezbiterium dostępna z zakrystii, pochodzi z 1 poł. XVIII w. 

Ogrodzenie cmentarza przykościelnego wykonano z kamienia w połowie 
XIX w. na zdjęciu Szyszko-Bohusza (1912 r.), jest ono świeżo otynkowane, 
podobnie jak cały kościół. 

Na cmentarzu kościelnym zachowały się uszkodzone nagrobki kamien-
ne: 1. Brygidy z Gagatnickich Bastarzeńskiej (zm. 1830); 2. klasycystyczny, 
w kształcie piramidy, z zatartym napisem, 3. Tomasza (zm. 1856) i Marianny 
1013 M. Biernacka, Maryja Matka Chrystusa, Warszawa 1987, s. 31; 94–97.
1014 Psalm 26. 8.
1015 J. Wiśniewski, Historyczny opis.. w Pińczowskiem…, s. 462. 
1016 P. Rosiński, Zabytkowe organy w województwie kieleckim, Warszawa - Kraków 1992, poz. 529.
1017 Nazwisko występuje w aktach metrykalnych wiślickich od poł. XVIII wieku. W XX w. wy-
stępuje Janina Gruchała-Baczyńska, poetka z Borysławic. 
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Nowakowskich (1858) oraz pojedynczy grób oznakowany niewielkim ka-
miennym krzyżem pomiędzy czterema drzewami, poza murem cmentarza1018.

Kościół w Gorysławicach i ogrodzeniem po remoncie w pocz. XX w., [za:] Sprawozdania 
Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t. 8.

Teren należący do parafii wraz z cmentarzem. Od południa obejmuje teren poza murem 
cmentarza. Odrys planu z ok. 1870 r. [za:] Gorysławice – cmentarz przykościelny, archiwum 

WUKZ w Kielcach.

Warto także wspomnieć o wzmiankowanej w 1699 r. na terenie kościelnym 
drewnianej dzwonnicy. Jest ona widoczna na rysunku Kielesińskiego z 1832 r. 
Gdzieś obok znajdowała się plebania z zabudowaniami gospodarczymi i ogród. 
Był tu obecny również drewniany budynek szpitala dla biednych, który utrzy-

1018 J. Karaśkiewicz, Gorysławice, cmentarz przykościelny, 1995, Karta cmentarna, archiwum WUKZ  
w Kielcach.
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mywał się z  kolekty i  zapisów pobożnych, w  tym z  zapisu testamentowego  
ks. proboszcza Marcina Kodaszewskiego, kanonika wiślickiego z 1715 r.1019.

Kajetan Wincenty Kielesiński Kościół w Gorysławicach, rys. z natury 1832, wyk. 1836, 11 
marca. Widok od strony północnego wschodu. Po prawej stoi drewniana dzwonnica.

Ksiądz Jan Wiśniewski wspomina, że w 1799 r. wszystkie budynki należące 
do kościoła w Gorysławicach uległy pożarowi. Informacja ta dotyczy raczej ple-
bani, ale bez samego kościoła. Wówczas kolatorką kościoła była Zofia z Krasiń-
skich Wodzicka, dziedziczka dóbr Nieprowice i Franciszek Wolff. Od tego czasu 
pleban mieszkał w Domu Długosza, a nabożeństwo odprawiali z czasem księża 
z kolegiaty. W tej sytuacji biskup Józef Wojciech Górski wydał dekret, mocą któ-
rego parafię szpitalną św. Wawrzyńca kasuje (sic), a duszpasterstwo nad miesz-
kańcami wsi Gorysławice i Kobylniki przenosi do kolegiaty. Biskup zezwala aby 
do szpitala w Gorysławicach byli przyjmowani tylko potrzebujący z Gorysła-
wic i Kobylnik, a jak uzna za celowe ks. proboszcz kolegiaty, można będzie oba 
szpitale wiślickie połączyć w jeden. Ostatnim proboszczem parafii był ks. Antoni 
Lipski, a administratorem kościoła był w 1812 r. ks. Jan Zbaradzki1020. 

Cmentarz grzebalny
Cmentarz grzebalny dla wiślickich parafian rzymsko-katolickich powstał 

w 1815 r.1021, choć uznaje się, że faktycznie powstał jednak później, dopiero w po-
łowie wieku.  Znajduje się przy drodze z Gorysławic do Chotla Czerwonego, 
na pochyłości wzgórz. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1870 r. 1022. 
Kaplica cmentarna nowa. Na terenie cmentarza znajduje się kwatera ofiar eg-
zekucji dokonanej na ludności polskiej przez wojska niemieckie w 1943 r.1023.
1019 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów…, s. 465; 462.
1020 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów…, s. 463.
1021 AP w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, Acta specialia tyczące się cmentarza w Wiślicy (1815-1866), 
sygn. .6590.
1022 Gorysławice, Karta cmentarna, archiwum WUKZ w Kielcach.
1023 L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej w  województwie kieleckim 1939–1945, Kielce 
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W roku 1995 autorzy katalogu Zabytki Architektury i Budownictwa w Pol-
sce notują na terenie wsi przykłady budownictwa wiejskiego: 

• szkołę, dom murowany lata 20. XX w.;
• dom nr 18 drewniany ok. 1900 r.;
• dom nr 28 drewniany koniec XIX w.;
• dom nr 79 drewniany koniec XIX w.;
• dom nr 94 drewniany 3 cwierć XIX w.1024

Na końcu wsi znajduje się kopiec ziemny z dwubiegowymi schodami z kamie-
nia, na szczycie którego wzniesiono kapliczką domkową, z figurą Chrystusa Upada-
jącego pod Krzyżem umieszczoną wewnątrz. Wzniesiona została zapewne w 1920 r.

Jurków

Zespół kościoła parafialnego pw. św. Teresy z Ávila
Teren kościelny położony jest na wyniosłości, oddzielonej od reszty głębo-

kim wąwozem, poprzez który przerzucono niewielki most w kierunku plebani. 
Według autorów Katalogu Zabytków Sztuki znajdowało się w tym miejscu gro-
dzisko wczesnośredniowieczne, ale jak się okazało, jest to twór naturalny1025.

Kościół
Pierwsza pewna informacja o istnieniu parafii na terenie Jurkowa pochodzi 

z informacji Jana Długosza, czyli z ok. połowy XV w.1026. Była to wówczas bu-
dowla drewniana, której kolatorem był Stanisław Ligęza herbu Półkozic. Tutej-
szy pleban otrzymał grunt pod kościół z cmentarzem na wyniosłym cyplu wy-
suniętym w kierunku doliny Nidy, zaś poza drogą prowadzoną w głębi wąwozu, 
po drugiej jego stronie umieszczono plebanię z zabudowaniami gospodarczy-
mi. Podstawą jego utrzymania były: uposażenie w ziemię, młyn Grzybsko oraz 
dziesięciny z wsi Jurków, Parkoczyce, Woźniki z młynem, oraz Żurawniki. Dwór 
jurkowski znajdował się po południowej stronie, na drugim cyplu, również od-
dzielonym od kościoła wąwozem prowadzącym do doliny Nidy1027. .

W XVI w. dobra Jurków przypadły braciom Teodorowi i Hermolausowi, 
którzy nie rezydowali stale w Jurkowie. Stan pewnej niepewności i niepo-
rządku trwający kilkadziesiąt lat odbił się na nie najlepszym stanie kościoła. 
Hermolaus był mężem świętobliwej Anny Jakubowskiej z Ostrowca, z którą 
dokonywał fundacji pobożnych, m.in. w kościele w Wojciechowicach1028, za-
pewne również starał się o dobro jurkowskiej świątyni. O jego uwadze w tym 
1989, s. 79–80.
1024 ZAiBwP t. 15, s. 305.
1025 Dabrowska, s. 214.
1026 A. Adamczyk, Kościoły drewniane w województwie kieleckim, Kielce 1994, s. 212–214.
1027 LB t. 1, s. 409-410; 424; t. 2, s. 135-136.
1028 J. Wiśniewski, Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 352–353; 521.
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względzie świadczy proces jaki wytyczył Tomaszowi, wikaremu z  Szańca 
w sądzie wiślickim o jakąś srebrną czaszę w 1559 r.1029

Niebawem, otrzymawszy w spadku dobra, przeniósł się w inną część kra-
ju. Pozostał jego brat Teodor, który jak się przyjmuje sprofanował tutejszy 
kościół, w 1577 r. określony jako opustoszały1030. 

Wydaje się jednak, że Teodor, jedyny w rodzinie protestant, nie wprowa-
dził jednak nabożeństwa kalwińskiego do świątyni. Nie znajdujemy żadnych 
informacji na temat funkcjonowania w Jurkowie zboru1031. Jednak podczas 
wizytacji Radziwiłłowskiej (1597) zapisano: …kościół parafialny w Jurkowie 
ze szczętem był rozwalony, po sprofanowaniu go przez kacerzy. Uposażenie przez 
nikogo nie zajęte, pustkowiem zalega przy gościńcu wiślickim1032.

Dzieła odbudowy świątyni, przywrócenia jej wyposażenia i uposażenia 
zajął się pod koniec lat 20. XVII w. Hermolaus Ligęza młodszy, podskarbi 
koronny. Budowę kościoła zaczął ok. 1629 r. Odnowiony kościół, opisany 
podczas wizytacji z lat 1660–16641033, spłonął 23.04.1719 r. 1034 

Nowy, trzeci w  historii parafii w  Jurkowie kościół drewniany wzniesio-
no z inicjatywy i funduszy Heleny z Potockich w latach 1727–1730, a wiec 
w okresie, gdy była żoną Jakuba Dunina1035.

Obecna świątynia została wzniesiona w 1875 r. przez Marię i Stanisława Ja-
strzębskich, z pieniędzy przeznaczonych na ten cel w testamencie przez Amelię 
Dembińską, a wedle projektu Franciszka Braumanna, budowniczego, absolwenta 
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Kościół konsekrował 10.04.1892 r. bp Michał 
Kunicki. W tym czasie proboszczem w Jurkowie był ks. Antoni Augustowski 1036.

Kościół jest wzniesiony w  stylu neogotyckim, w  XIX w. nazywany cza-
sem „ostrołukowym”. Jest jednonawowy, a  dobudowane po bokach kaplica 
od północy a od południa zakrystia nadają mu „kształt krzyża”. Jak pisze Jan 
Wiśniewski: Okazale przedstawia się fronton. Trzechpiętrowy czworokąt jest 
podstawą ośmiokątnej wieżycy, ozdobionej ostrymi pinaklami, z  pośrodku któ-
rych strzela w obłoki ostry szczyt zakończony krzyżem. Po obu stronach wieży-
ce wspierają ściany facjaty, ozdobionej pinaklami. Dokoła świątynię wspierają 
1029  J. Wiśniewski, Historyczny opis …w Pińczowskiem…, s. 84.
1030 Biblioteka PAN w Krakowie, Teki Pawińskiego, rpsks 8338, k. 1v, za: M. Lubczyński, Linia bolesławaw-
sko-jurkowska Ligęzów herbu Półkozic. Zarys dziejów, [w:] Szlachta i ziemianie między Wisłą a Pilicą w XVI–
XX wieku, Kielce 2008, s. 21.
1031 Akta synodów różnowierczych w Polsce, oprac. M. Sipayłło, t. 1 (1550–1559), Warszawa 1966; t. 2 
(1560–1570), Warszawa 1972; t.3 (1571–1632), Warszawa 1963; 
1032 H. Bukowski, Dzieje reformacji w Polsce, t. 1, Kraków 1883, s. 656; por. AKMKR nr 10 (1598), k. 78; nr 41 
(1618), k. 46v.
1033 AKMKR nr 8 (1664), k. 305.
1034 A. Adamczyk, Kościoły drewniane…, s. 212–215.
1035 J. Wiśniewski, Historyczny opis… w Pińczowskiem…, s. 85. 
1036 T.J.W., Opis kościoła w Jurkowie, [w:] Pamiętnik Kielecki: zbiór prac ku uczczeniu Adama Mickiewicza 
1798–1898, Kielce [1901], s. 55–56.

Zabytki
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szkarpy o  trzech spadkach. Gotyckie podłużne okna rzucają snopy światła do 
również okazałego wnętrza, opatrzonego bogatem, gwiazdkowem sklepieniem. 

Całe wyposażenie wykonał  Adolf Felde, pochowany na miejscowym cmen-
tarzu. Ma on w kościele tablicę swojej pamięci poświęconą (pod chórem): 
„Adolf Felde, rodem Alzatczyk, sercem Polak, sumienny, cichy pracownik stolarz, 
rzeźbiarz, kościoła stolarskie roboty z artyzmem i sercem wykonał, krzyże żywota 
i pracę pobożnie znosił, zasnął w Panu d. 1 lut. 1903 r. R. In. P. Wdzięczna praco-
dawczyni i jedyny pozostały syn na pamiątkę jego zacnej duszy ten pomnik kładą.

Nieistniejący dwór w Jurkowie. Zdjęcie pochodzi z opracowania pt. Parafia w Jurkowie  
znajdującym się na terenie plebanii w Jurkowie.

Jak pisze ksiądz J. Wiśniewski, „Rzeźbę do wielkiego ołtarza «Chrystus na 
Krzyżu», oraz do bocznego ołtarza „św. Józef” wykonał p. Proszowski, artysta z 
Częstochowy”, a opisując boczne ołtarze, pisze: „Boczne ołtarze stoją w ukos. 
Na lewo idąc od głównych drzwi, stoi ołtarz św. Józefa, wyżej, św. Alojzy. Na pra-
wo – św. papież z kluczami. W maleńkiej kaplicy od południa stoi ołtarz Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochowskiej”. 

Poza tym ze starego kościoła wzięto niewiele. W latach 50. były to: fere-
tron późnobarokowy l. poł. XVIII w., z obrazami Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem i św. Heleną oraz Trójcy Św. Monstrancja w stylu regencji; dwa kielichy: 
w stylu regencji i gładki XVIII w.; pacyfikał w stylu regencji; relikwiarz póź-
nobarokowy XVIII w.; ornaty: 1. haftowany XVIII w.; 2. z kolumną haftowaną 
barokowa XVII w.; 3. z tkaniny XVIII w.1037.

Na cmentarzu kościelnym rzeźba kamienna św. Teresy, barokowa. A nieda-
leko znajduje się rzeźba kamienna Chrystusa Frasobliwego o charakterze baro-
kowym, na postumencie z datą 18511038.

 
1037 KZSP t.III, z.9,  s .25.
1038 KZSP t. III, z. 9, s. 26. 
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Koniecmosty

Zabudowa wsi obecnie zgrupowana jest przy kilku drogach wiejskich. Na 
rozstaju dróg znajdują się dwie kapliczki domkowe. Wieś początkowo stano-
wiła miejsce, gdzie ulokowano główne centrum gospodarcze zamku wiślic-
kiego i związanego z nim okręgu. 

W dziejach Wiślicy zapisała się jako drugie obok Gorysławic Przedmie-
ście, na którym funkcjonowały „folwarczki” należące do mieszczan jak i do 
kolegiaty. Na mapie z 1914 r. widnieje zespół dworski (Gut), którego grun-
ty oddzielone były od gruntów w Kucharach korytem niewielkiej rzeczki  
zw. Struga, prostopadłym do drogi głównej. Droga ta stanowiła trakt handlo-
wy prowadzący z przeprawy przez Wisłę koło Opatowca, od Koniecmostów 
prowadziła ona doliną Nidy w kierunku Pińczowa.

Obecnie obiektem z terenu wsi wpisanym do rejestru zabytków jest stacja 
kolejki wąskotorowej1039, której towarzyszyły torowiska i urządzenia technicz-
ne. Została oddana do użytku 01.12.1926 r., a zamknięta została 01.04.1993 r., 
swoje obowiązki pełnili tu dyżurny i zwrotniczy. Stację zalewały wylewy 
Nidy ze względu na niskie położenie. Przy torze nr 1 był peron o długości  
32 metrów. Stacja obsługiwała także bocznicę prowadzącą do sąsiadującego 
GS-u, a kiedyś spotykała się tu z kolejką konną z Opatowca. 

Stacja kolejki wąskotorowej Wiślica w Koniecmostach; zdjęcie pochodzi z Wikipedii. 

1039 Budynek stacyjny Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, nr rej.:1185/15 z 20.02.1995. A.83

Zabytki
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Mapa okolicy Wiślicy z 1938 r. Wojskowego Instytutu Geograficznego. Widoczny przebieg 
kolejki wąskotorowej przebiegającej w sąsiedztwie Wawrowice, Koniecmostów i Jurkowa. 
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919–1939 [dostęp 2016-01-18]. 
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W opiece Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora  
Zabytków w Kielcach pozostają: 

• kapliczka „brogowa” stojąca przy skrzyżowaniu z drogą do Opatow-
ca, z daszkiem wspartym na czterech murowanych słupach z rzeźbą  
św. Jana Nepomucena. Jest ona datowana na pierwszą połowę XIX wieku; 

• kapliczka domkowa, murowana z kamienia, stojąca przy mostku ko-
lejki wąskotorowej, z figurą zapewne św. Jana Kantego z księgą, dato-
wana na ok. 1920 r.;

• młyn drewniano–murowany, zbudowany w 1934 r. przez Władysła-
wa Musiała. Przy drodze stoi krzyż kamienny, który ufundowali wła-
ściciele;

• budynek banku spółdzielczego z ok. 1930 r.;
• dom nr 12, drewniany z końca XIX w.;
• dom nr 12, drewniany z ok. 1900 r.;
• dom nr 19, drewniano-murowany z ok. 1900 r.;
• dom nr 22, murowany z ok. 1930 r.;
• dom nr 63, murowany z około 1930 r.;
• dom nr 71, murowany z ok. 1930 r.1040

Przy drodze wiodącej w kierunku Kolosów ze wsi Koniecmosty, pośród 
pól, zauważyć można bardzo ciekawą i wiekową kaplicę słupową, na której są 
łacińskie inskrypcje oraz data: 1541. 

Wiślica

Układ urbanistyczny Wiślicy
Teren zabudowy miasta wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa świętokrzyskiego jako „układ przestrzenny XI–XVI w.”. Obszar 
ograniczony został do zabudowy miejskiej wewnątrz murów miejskich (nie ist-
niejących obecnie), na tzw. „wyspie miejskiej” i „wyspie grodziskowej”1041.

1040 ZAiBwP, t. 15, s. 307. 
1041 J. Flis, Przeszłość geologiczna i krajobraz Niecki Nidziańskiej, [w:] „Odkrycia w Wiślicy, Roz-
prawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW I PW”, Warszawa 1963, s. 7–29.

Zabytki
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Zabytki o charakterze archeologiczny na terenie tzw. wyspy miejskiej, Legenda: 1. gród na 
kulminacji miejskiej i zabudowa palatialna (wg. Z. Wartołowskiej), 2. kolegiata, 3. kościół św. 

Mikołaja, 4. kościół św. Marcina, 5. grodzisko „na łąkach”. Za J. Leśny, Wiślica,  
hasło [w:] Słownik starożytności słowiańskich, 1977, t. 6, cz. 2, rys. 244, s. 492.

Zabytki archeologiczne Wiślicy,  
wpisane do rejestru zabytków:

• gród z reliktami zespołów palatialnych o powierzchni 6,0ha, zwany 
„Regia”, położony w zachodnim sąsiedztwie Rynku, wpisany pod  
nr 529 w 1968 r. i ponownie jako 529/86, nr 96–63 w AZP;

• grodzisko pierścieniowate obronne „na łąkach” o pow. 3,04 ha, pod 
nr 329 z 1956 r. i 329/508/87, 96–63 AZP;

• relikty kościoła romańskiego pw. św. Mikołaja we wschodnim sąsiedz-
twie kolegiaty gotyckiej i  północno–zachodnim narożniku Rynku 
solnego i  osady wczesno–średniowiecznej, z  późniejszą przybudów-
ką, z zalegającą częściowo pod murami nawy kolistą „misą chrzcielną” 
i glinianym „podium” przy niej; wpisane pod nr 113 z 1966r i 113/86;

• kościół romański I pod posadzką wschodniego przęsła nawy i zachod-
niej części prezbiterium kolegiaty gotyckiej, z  posadzką gipsową, po-
sadowioną w pierwotnej krypcie, oraz relikty kościoła romańskiego II 
w zachodniej części kolegiaty, wpisane pod nr 111 z 1966r i 179/86;

• relikty kościoła romańskiego pw. św. Marcina, z późniejszymi przybu-
dówkami, zachowane pod ziemią na działce Skarbu Państwa użytko-
wanej przez szkołę gminną jako boisko, wpisane pod nr 16 z 1986 r.;
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• relikty kościoła pw. Świętego Ducha we wschodnim sąsiedztwie roz-
widlenia ulic Jana Długosza i Batalionów Chłopskich, wpisane pod 
nr 15 z 1986 r.

Wiślica. 1 – gród na „łąkach”; 2 – kulminacja wyspy miejskiej, gród in regia; 3 – stanowisko 
na ul. Batalionów Chłopskich, kościółek św. Mikołaja; 4 – kolegiata; 5 – stanowisko „św. Mar-
cin”; 6 – Gorysławice, przypuszczalna lokalizacja kościoła św. Wawrzyńca; 7 – rekonstruowa-
ny bieg przeprawy; 8 – rynek miasta lokacyjnego; 9 – mury miejskie; 10 – kościół św. Ducha; 
11 – Dom Długosza; obszar zalewowy pradoliny Nidy wykropkowany, wg A. Tomaszewski, 
Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974, 

tabl. 29; uzupełnione przez N. Glińską, Wiślica we wczesnym średniowieczu w świetle dotychcza-
sowych badań archeologicznych. Stan badań i problematyka badawcza…, s. 251.

Zabytki
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W 2003 r. zaproponowano na terenie Wiślicy utworzenie Rezerwatu Kul-
turowego Wiślica. Podstawą opracowania była metoda jednostek architekto-
niczno– krajobrazowych ( JARK), autorstwa prof. dr hab. arch. Janusza Bogda-
nowskiego, obowiązująca w V Resortowym Programie Ministerstwa Kultury  
i Sztuki pt. „Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego Polski1042. 

Walory krajobrazu i wynikające z nich granice proponowanego rezerwatu 
kulturowego przedstawił Jan Różalski: „Obecna osada Wiślica – historycznie 
jedno z najważniejszych miast Polski – leży na pagórku dawnej wyspy wśród pod-
mokłych łąk  szerokiej tam na  2 km dolinie rzeki Nidy, około 12 km na północny 
zachód od jej ujścia do Wisły. Jedyna główna droga przelotowa łącząca Kraków  
z Wiślicą przez wczesne osady na terenach lewobrzeżnych Wisły, poprzecznie 
tnąca tu dolinę Nidy z południowego zachodu na północny wschód od wsi Ko-
niecmosty na jej południowym brzegu do wsi Gorysławice na północnym cyplu do-
liny – prowadzi dalej do innych starych miast: Buska-Zdroju, Chmielnika i Kielc, 
omijając obwodnicą z lat 70 XX w. od strony zachodniej wzgórze miejskie Wiślicy.

Sylweta Wiślicy z historycznymi dominantami zachowała wybitne walory 
krajobrazowe. Tworzą ją bryły gotyckiej kolegiaty pw. Narodzenia NMP z XIV 
w. z przyległymi :dzwonnicą i „domem Długosza”, jego fundacji z XV w na pod-
budowie spiętrzonych dachów zabudowy mieszczańskiej z XIX i 1 połowy XX w. 
i zadrzewień wzgórza ponad łąkami i jeziorem Płyt od południa, oraz związanej 
historycznie z miastem wyspy grodziska obronnego od południowego wschodu.

Bogata historia miasta i zachowany średniowieczny  układ urbanistyczny i wy-
bitny zespół gotyckiej kolegiaty i romańskie relikty sakralne z początków państwa 
stanowią ogromną wartość kulturową, wymagającą ochrony i prac konserwator-
sko–rewaloryzacyjnych w ramach proponowanego rezerwatu kulturowego”1043.

Na tak wytyczonym obszarze brakuje kilku integralnych historycznie 
części – przede wszystkim przedmieść Gorysławice i Kuchary, wójtostwa 
wiślickiego leżącego na północny zachód od dzisiejszej zabudowy oraz wsi 
miejskiej Sielec. Ponadto brak jest wskazania konieczności przywrócenia 
praw miejskich temu niezwykle ważnemu ośrodki miejskiemu w pracy po-
święconej ochronie dziedzictwa kulturowego. 

Dzięki wieloletnim zabiegom ze strony władz Gminy Wiślicy a także 
Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, w 2018 r. zostały przywrócone 
Wiślicy prawa miejskie. 

1042 J. Różalski, Krajobraz kulturowy Polski. Województwo świętokrzyskie. Studium ochrony zabytkowego krajo-
brazu kulturowego województwa świętokrzyskiego, mps w archiwum WUKZ w Kielcach. 
1043  tenże
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Projektowany Rezerwat Wiślica, Mapa sytuacyjno- wysokościowa terenu z granicami strefy ścisłej 
ochrony konserwatorskiej „A” proponowanego rezerwatu kulturowego Wiślica, za: J. Różalski, Kra-
jobraz kulturowy Polski. Województwo świętokrzyskie. Studium ochrony zabytkowego krajobrazu 

kulturowego województwa świętokrzyskiego, mps w archiwum WUOZ w Kielcach.

Zabytki
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Bazylika pw. Narodzenia NM Panny

Jak zaznaczył Karol Guttmajer w komentarzu do wydanego dopiero 
w 2010 r. dzieła Kazimierza Stronczyńskiego Historycy sztuki są zgodni, 
że jest to jedno z najznakomitszych gotyckich, sakralnych dzieł w Polsce. Jego 
unikatowość polega na zastosowaniu dwunawowego, trójfilarowego korpusu 
nawowego o śmiałych proporcjach, znacznej wysokości, przy stosunkowo małej 
grubości ścian wzniesionych z dużych ciosów wapiennych i piaskowcowych 
Wyznaczył on pewien wzór dla kilku dwunawowych – mniejszych jednak 
wyraźnie od pierwowzoru – małopolskich świątyń.(…)

Kościół został poważnie uszkodzony podczas pierwszej wojny światowej 
w  1915 r. Ostrzelany z  artylerii stracił pokrycie dachowe, a  przede wszystkim 
zawaliło się sklepienie korpusu, uszkodzone zostały mury zewnętrzne, w  tym 
fasada. Zniszczeniu uległa część wyposażenia. Odbudowa według projektu Adolfa 
Szyszko-Bohusza trwająca w  latach 1919–26 doprowadziła do rekonstrukcji 
filarów i  sklepień, ale też wniosła pewne zmiany. Rozebrano przede wszystkim 
zachodnie przęsło z  emporą – przebudowane w  XV w. z  części romańskiej 
kolegiaty w fasadzie. Nastąpiło to na skutek katastrofy budowlanej – pozostałości 
romańskich wież stojące do wysokości około 16 m zawaliły się w 1923 r. W latach 
1958–63 w trakcie prac archeologicznych pod posadzką kolegiaty odkryto relikty 
dwóch romańskich świątyń. Pierwsza, mniejsza to salowy kościółek z prostokątnym 
prezbiterium i apsydą, jest datowany na połowę XII w. Ma zachowaną unikatową, 
świetną gipsową posadzkę z  rytym i  barwionym figuralnym przedstawieniem 
fundatora – Henryka Sandomierskiego oraz Kazimierza Sprawiedliwego, co 
pozwala datować jej powstanie na lata około 1175–77. Druga budowla zastąpiła 
tę wcześniejszą w  pierwszej tercji XIII w. Była to spora, trójnawowa bazylika 
z dwuwieżowym dziełem zachodnim. To te wieże zawaliły się w 1923 r.1044.

Przywołana została w  tym tekście postać wybitna i  zasłużona dla bada-
nia dziedzictwa kulturowego z  terenu naszego dawnego województwa san-
domierskiego: Adolf Szyszko-Bohusz1045. Był on przedstawicielem wcale nie 
licznej grupy naukowców, którzy przyjechali w Sandomierskie tak, aby po-
szukiwać, dokumentować i ratować polskie zabytki przeszłości. Na przełomie 
XIX i XX w. w całej Europie zaobserwować można wyraźny wzrost zaintereso-
wania badaniem i  dokumentowaniem dziedzictwa kulturowego. W  szczególny 
sposób dotyczy to ziem dawnej Rzeczypospolitej, od stu lat pozbawionej pań-
stwowego bytu i podzielonej między trzech zaborców. Liczne akcje o charakterze 
inwentaryzacyjnym, podejmowane wówczas przez polskie instytucje naukowe, 
organizacje społeczne, a nawet osoby prywatne, silnie zakorzenione były w roman-

1044 Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844–1855), oprac. K. Gutt-
majer, Warszawa 2009, s. 328–332. 
1045 T. Szydłowski, Badania i odkrycia w zakresie historii sztuki na terenie sandomiersko kieleckim (w latach 
ostatnich), „Pamiętnik Świętokrzyski 1930, red. Aleksander Patkowski, Kielce 1931, s. 158-166; tenże, 
O  odbudowie Kolegiaty Wiślickiej; wspomnienia i  refleksje konserwatorskie, „Ochrona Zabytków Sztuki”, 
1930/1931 cz.1 z. 1-4 s. 85-95,
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tycznym i  patriotycznym kulcie pomników przeszłości, a  powstająca w  wyniku 
tych akcji dokumentacja wizualna odzwierciedlała i kreowała zarazem określoną 
wizję narodowej historii1046. Równocześnie, działania inwentaryzatorskie często 
podejmowano w odpowiedzi na aktualne postulaty badawcze historii sztuki, etno-
grafii czy archeologii, a zgromadzona dokumentacja traktowana była – w duchu 
pozytywistycznego empiryzmu – jako dowód naukowy1047.

W  Wiślicy  Szyszko-Bohusz pojawił się wraz z  Stefanem Zaborowskim 
w 1912 r. Dokumentują kościoły m.in.: kolegiacki w Wiślicy, w Gorysławicach, 
w Chotlu Czerwonym i w Strożyskach. W przypadku kolegiaty – było to nie-
mal zrządzenie Opatrzności – opisany przez niego zabytek został zrujnowany 
w trakcie ostrzału pocisków artyleryjskich trzy lata później. Pozostała ruina w 
oczach wielu była nie do odbudowy, a prawie całe wyposażenie – zniszczone. 

Wyniki swej inwentaryzacji szybko opublikował w „Sprawozdaniach…”, 
już w 1912 r. Kilka lat po zakończeniu działań wojennych, w wolnej już Pol-
sce, powierzono mu odbudowę tej świątyni… Spróbujmy nachylić się nad 
starym tekstem, który nam współczesnym, ukazuje kunszt i talent, badacza:

Secundam post Sandomiriensem
ecclesiam inter collegiatas ecclesias
Sanctae Jllariae Visliciensis ecclesia
merito obtinet in dioecesi Cracoviensi
locationem.
(Długosz, Liber beneficiorum, t. I, p. 403).

Kościół wiślicki, zbudowany w połowie wieku XIV., wznosi się na linii świętej 
od wschodu na zachód. Już przy wjeździe na większy rynek wita nas sędziwo-
ścią omszałych murów zachodnia elewacja kościoła, lecz daleko więcej malowni-
czy widok przedstawia część wschodnia, gdzie ściany, rozczłonkowane licznemi 
szkarpami i przecięte wązkiemi oknami, malowniczo załamane na absydzie, wy-
dają się jeszcze wyższemi dzięki mocnemu zniżeniu terenu. Na pierwszy rzut oka 
uderza wysokość a ostrość dachu, lecz oko badacza daleko więcej ciągnie ku sobie 
owa przybudówka, przyparta ogromnemi szkarpami do zachodniej elewacyi ko-
ścioła. Ogromne, na wpół zamurowane gotyckie okno, daszek jakiś, jakieś ślady 
przeźroczy, nieśmiałe szkarpy – wszystko rozbudza fantazyę. Boczna elewacya, 
mniej malownicza, dużo traci dzięki zamurowaniu okien – bo też w całym ko-
1046 E. Manikowska, Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Problemy i  metody badawcze, 
[w:] Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – etnografia – historia sztuki, t. 1, 
red. E. Manikowska, I. Kopania, Warszawa 2014, s. 16–17; eadem, Anatomia zbiorów ikonogra-
ficznych Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości: ilustrowane syntezy kultury narodowej, 
[w:] Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – etnografia – historia sztuki, t. 2, 
red. E. Manikowska, I. Kopania, Warszawa 2015, s. 21–92.
1047 W. Walanus, Z dziejów fotograficznej dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego: kampa-
nie inwentaryzacyjne Adolfa Szyszko-Bohusza i Stefana Zaborowskiego, „Folia Historiae Artium” 
Seria Nowa, t. 14: 2016, s. 59.

Zabytki
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ściele nie ma okien w stanie pierwotnym dochowanych. Tutaj uderza oko widza 
przepyszna tablica erekcyjna nad bocznem południowem wejściem zamieszczona. 
W chodzimy do wnętrza. Z mroku w większy jeszcze mrok rwą się jakieś kolumny, 
niby pnie palmowe i gdzieś het, wysoko, rozbiegają się we wszystkie strony gałęź-
mi – żebrami. Cudowny widok, a tak sprzeczny z ponurym, ciężkim wyglądem 
kościoła. Trzy wysmukle filary, raczej kolumny, dzielą kościół na dwie nawy; na 
osi filarów – długie prezbiteryum; na zachodzie chór muzyczny, razem z dwoma 
kwadratowemi lokalnościami, tworzący wnętrze przybudówki. Takim jest w ogól-
nych zarysach plan kościoła.

  
Kolegiata w Wiślicy w 1912 r. od wschodu (po lewej, fot. S.Zaborowski) i od północy (po pra-

wej, fot. Z.Skrobański). [za:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t.8.

Niezawodnie tak starożytne a znaczne miasto, jakiem była Wiślica, musiała 
mieć kościół i przed budową obecnego. Rzeczywiście z «Liber beneficiorum» Dłu-
gosza dowiadujemy się, że na tern miejscu, gdzie wznosi się obecny z XIV. w. kościół, 
stała «ecclesia fabricata a primaeva sua fundatione quadro lapide, anguste 

tamen et obscure, cum crypta subterranea in priscorum et praesertim graeco-
rum more». Otóż «priscorum» czy «graecorum mos» oznacza niezawodnie 
styl bizantyjski lub bizantyjsko - romański. 

Dwie boczne kwadratowe lokalności przybudówki mojem zdaniem są pozosta-
łościami niewielkiego kościółka, w którego krypcie ukrywał się król Łokietek. Mogły 
one służyć za dzwonnice, jak służyły do czasów Długosza, który wystawił obecną 
oddzielnie stojącą. Obecnie w jednej z nich, północnej, mieszczą się schody na chór, 
do wnętrza drugiej nie można się dostać. Grube, nieregularne w planie mury, wspar-
te nieśmiałemi szkarpami, tak charakterystycznemi dla zabytków romańszczyzny, 
a przede wszystkiem owe dziś cegłą zamurowane podwójne przeźrocza, niegdyś za-
pewne filarkiem rozdzielone, wszystko zdaje się potwierdzać moje zdanie. Nie mogę 
zresztą przypuścić, żeby tak wytrawny artysta, który wzniósł nawy kościoła, tak źle 
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związał w planie i w elewacyi te dwie dzwonnice z nawami. Środkowa część przy-
budówki została z gruntu przebudowana już w czasach późniejszych. Potwierdza 
to wątek kamienny, zupełnie różny od wątków sąsiednich lokalności, potwierdza 
też inny charakter otworu. Ogromne gotyckie okno, o bogatem filgranowaniu u góry 
rzucało światło na chór, przykryty płachtowem sklepieniem o niesymetrycznie rozło-
żonych żebrach. Gotyckie filgranowanie okna oraz herb Dębno na zworniku w po-
równaniu do skromnego krzyża okiennego z czasów Kazimierzowskich może wska-
zuje na nieco późniejszą przebudowę tej części kościoła. Całość przybudówki wspar-
ta ogromnemi szkarpami, z cegły i gruzu zapewne zbudowanemi, a pińczowskim 
piaskowcem obszytemi. Pomiędzy szkarpami mieścił się do niedawna balkonik nad 
portalem zachodnim, komunikujący się z chórem przez niewielkie, obecnie zamuro-
wane drzwi. W czasach późniejszych, w wieku XVII. zapewne, gdy zamurowano do 
połowy wielkie gotyckie okno, przykryto balkonik daszkiem, który i dziś jeszcze sa-
motnie wisi między szkarpami. Balkonik ten służył niezawodnie za ambonę, z której 
kaznodzieja mógł głosić słowo Boże tłumom, zebranym na rynku; jakoż miejscowe 
podanie wspomina o kazaniach ks. Skargi, z tego jakoby wzniesienia wygłaszanych. 
Dwie szkarpy, o których już mówiłem, pochodzą niezawodnie z czasu przebudowy 
chóru. Stare, źle zbudowane kwadratowe lokalności, w których wisiały dzwony, nie 
mogły wytrzymać parcia sklepień przybudowanego do nich kościoła i gdy pogrubie-
nie murów wewnątrz, od dołu, nie wystarczyło, zbudowano owe szkarpy, raczej na 
nazwę pilonów zasługujące. 

Wnętrza kolegiaty w Wiślicy w 1912 r., widok od strony ołtarza głównego (po lewej)  
i od strony chóru (po prawej), fot. S. Zaborowski.  

[za:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t.8.

Zabytki
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Środkowa, główna część kościoła tworzy prostokąt, prawie matematycznie 
ściśle z dwóch kwadratów złożony. Gdy porównamy tę prawidłowość z nieforem-
nością kwadratów przybudówki, musimy przyznać, że tych ostatnich w  planie 
budowniczego nie było i skorzystał z nich jak z gotowych przypór dla zrównowa-
żenia parcia sklepień. Całą przestrzeń prostokątu, przedzieloną na dwie nawy, 
szerokie koło 6,30 m, oświetlają cztery okna, w ścianie południowej zamieszczone. 
W północnej ścianie widzimy szereg nisz, odpowiadających oknom ściany prze-
ciwległej. Przy północnej ścianie mieści się niewielka wieżyczka, mieszcząca w so-
bie kręcone schody na strych. Arka w ścianie 4,85 m szeroka, a odpowiadająca po-
dobnej arce w zachodniej ścianie łączy nawy z wydłużonem prezbiteryum, 6,88 m  
szeroka, a 16,70 m długa. 

Prezbiteryum, zakończone trzema stronami ośmioboku, było niegdyś oświetlo-
ne 7 oknami, z nich połowę zamurowano. Przez renesansowe odrzwia wchodzimy 
do zakrystyi i złączonego z nią skarbca, lecz ta część kościoła pochodzi już z wieku 
XIX zapewne; czy obecny prostokątny plan zakrystyi jest pierwotnym – trudno 
odgadnąć. Być może, że prosty północno-wschodni kąt zakrystyi był ścięty, powta-
rzając motyw zakończenia prezbiteryum. 

Obecnie tego nie znać; przy samej tylko ścianie prezbiteryum widnieją resztki 
muru dawnej zakrystyi ze śladami otworów, a wzdłuż tejże ściany profil kapni-
kowego gzemsu dla ochrony pulpitowego dachu zakrystyi i kwadratowe otwory 
w szkarpach dla belki leżenia. 

Mury kościoła, grube na 0,95 i 0,5 m, podparte szkarpami 1,00 – 1,10 m gru-
bości, zbudowano z bloków piaskowca nader starannie ociosanych i dopasowanych. 
Na pojedynczych sztukach kamieni widzimy niewielkie otworki od kleszczy, któremi 
trzymane kamienie windowano na rusztowania. Ściany, przedzielone prostopadle 
szkarpami i otworami okien, poziomo dzielą dwa gzemsy kapnikowe : jeden pod da-
chem, drugi pod otworem okien na wysokości 4–5 metrów od ziemi. O jakie 2,75 m  
niżej tego ostatniego, oddzielony żłobkiem odwrotnym, występuje cokół.

Cała budowa wystawiona nadzwyczaj starannie; od wschodu, gdzie poziom te-
renu znacznie się zniża, prócz szkarp dla wzmocnienia murów użyto rozszerzenia 
ścian: grubość muru od kapniku podokiennego stopniowo wzrasta aż do cokołu. Być 
może, że miejscowe podanie o kilku rzędach podziemnych murów, dla wzmocnienia 
fundamentów wzniesionych, wskazuje właśnie na użycie wszystkich środków dla za-
pewnienia trwałości tej znakomitej świątyni. 

Odrzwia kościelne, bogato, ale jednostajnie rzeźbione w laski o profilu grusz-
kowym, nie odznaczają się szczególnemi zaletami artystycznemi. Najciekawsze-
mi są odrzwia północne, zamurowane niestety, jak świadczy data na brusie rene-
sansowego portaliku, w r. 1691. Odrzwia te, o glifach zapewne też profilowanych, 
ogromnych rozmiarów, upiększone były herbami, zamieszczonymi w  polach, 
utworzonych przez załamanie kapniku. Nad hełmami o  sutych labrach, upięk-
szonych tarczowemi figurami, widnieją na ukos zamieszczone tarcze, z wyrzeź-
bionymi na nich królewskimi herbami. 



349

Plan i przekrój podłużny kolegiaty w 1912 r., rys. A.Szyszko Bohusz, [za:] Sprawozdania Komisyi 
do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t.8.

Okna wszystkie bardzo prostych okrojów, rozdzielone skromnym krzyżem 
tak charakterystycznem dla zabytków doby Kazimierzowskiej. Ciekawym jest 
użyty tutaj motyw nisz, czy ślepych framug. Framuga okienna, sięgając u  dołu 
gzemsu kapnikowego, na wysokość 2,25 mniej więcej 1 m od tego ostatniego jest 
zamurowana gładką na zewnątrz ścianką. Wewnątrz odpowiada jej podzielona 
gotyckiem laskowaniem na dwie części nisza, tworząca dalszy ciąg framugi. Nisze 
te w niektórych oknach prezbiteryum są znacznie większych rozmiarów, sięgając 
u góry wsporników sklepienia, zamieszczonych na wysokości 9,30 m od posadzki. 
W  ścianie południowej naw i  prezbiteryum widzimy szereg nisz, niby zamuro-
wanych do połowy grubości ścian okien, zupełnie odpowiadających oknom ściany 
północnej. Nisze te na zewnątrz niczem nie są ujawnione. Być może że brak ten 
okien w ścianie północnej da się wytłomaczyć względami klimatycznymi; w każ-
dym razie nawet dzisiaj przy zamurowaniu polowy pierwotnych otworów, wnę-
trze pozostaje dość widnem. 

Zabytki
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Elewacja zachodnia, wschodnia i południowa kolegiaty w Wiślicy w  1912 r., rys. A.Szyszko-Bohusz,  
[za:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t.8.

Niezawodnie, niegdyś, gdy cale wnętrze było upiększone polichromią, prze-
znaczeniem okien było dźwigać witraże. Nie wiem, czy ten sposób polichromii zo-
stał zastosowany w naszym kościele – obecne szybki z nowszych pochodzą czasów 
– lecz jeśli były witraże, to brak okien od północy staje się zupełnie zrozumiałym. 
Przemawiały ze tern względy ekonomiczne i klimatyczne. Wreszcie najefektowniej 
oczywiście wyglądały witraże, oknach ściany południowej zamieszczone. W pew-
nem pokrewieństwie z niszami okiennemi znajduje się niewielka nisza przy wej-
ściu do zakrystyi, obok wielkiego ołtarza zamieszczona. Upiększona laskowaniem 
i obramowana delikatnym profilem o ładnym zarysie, tworzy bardzo wdzięczną 
plam. Daleko jednak ciekawszą pod względem artystycznym jest druga większa 
nisza – rodzaj zakrytej kratą szatki na oleje - znajdująca się po za wielkim oł-
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tarzem przy załamaniu ściany prezbiteryum. Oryginalność pomysłu, ostry zarys 
ramy, połączony z filgranowym rysunkiem górnej części - wszystko składa się na 
śliczną całość. Od posadzki do dołu obramowania mamy 0,82 m, gdy najwyższy 
ostry kąt ramy wznosi się na wysokość 3,30 m. Niestety ten tak powabny zabytek 
starożytności zupełnie został przykryty późniejszym znacznie, barokowym ołta-
rzem. Ołtarz ten, jak i piękne stalle, pochodzi z roku 1620. i odznacza się nader 
korzystnie pomiędzy innymi ołtarzami ładną rzeźbą oraz powagą i prostotą ca-
łości. Prócz stall widzimy w prezbiteryum kilka nie odznaczających się wartością 
artystyczną marmurowych pomników z XVII. wieku; z tego też wieku pochodzą 
renesansowe- odrzwia do zakrystii.

Tablica erekcyjna w ścianie kolegiaty wiślickiej w 1912 r., fot. Z.Skrobański,  
[za:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t.8.

Zabytki
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Z  kolei muszę poświęcić parę słów tym nielicznym zabytkom rzeźby średnio-
wiecznej, które widzimy w kościele i na elewacyach jego. Na zachodniej elewacyi, tuż 
obok wielkiego okna, widzimy w ciasnej niszy niewielki posążek z kamienia wyku-
ty. Jest to zapewne posąg fundatora kościoła, króla Kazimierza. Ręce, wyrzeźbione 
z oddzielnych kawałków kamieni, odpadły. Zresztą posążek ten nie ma szczególnych 
zalet artystycznych. Jeszcze mniej odznacza się niemi niewielka płaskorzeźba na 
północnej elewacyi przybudówki wysoko zamieszczona, przedstawiająca człowieka, 
w rodzaj spódniczki czy fartucha ubranego. Czy rzeczywiście wyobraża budowni-
czego - co nie jest nieprawdopodobnem - nie wiem; być jednak może, że miejscowa 
znana legenda o królu i budowniczym, powstała właśnie z powodu zamieszczenia 
przez budowniczego swego wizerunku na kościele.

Znacznie ciekawszą pod względem artystycznym jest przepyszna tablica erek-
cyjna, nad bocznem południowem wejściem zamieszczona. Rzeźba ta wykonana, 
jak świadczy napis, w roku 1464, zapewne za sprawą Długosza, wykuta w płycie 
piaskowca 1,63 x 2,18 wielkości, była niegdyś polichromowaną. Są nawet ślady 
farb i pozłoty, Wszystkie części rzeźbione z oddzielnych kawałków, poodpadały. 
Technika przypomina mocno rzeźby w drzewie, a jednak tablica ta zajmuje jedno 
z pierwszych miejsc pomiędzy naszemi tablicami erekcyjnemi. Napis gotyckiemi 
głoskami, niegdyś złoconemi, opiewa: ANNO DOMINI ICCCL PRINCEPS EX-
CELLENTISSIMUS KAZIlMIRUS SECUNDUS DEI GRATIA POLONO-
RUM REX ECCLESIA:. YI SANCT AE MARIAE VISLICIENSIS QUADRO 
FABRICA VIT LAPIDE, CUI BENEFICll ME: IOR CLERUS VISLICIENSIS 
ET POPULUS DECUS SUI OPERIS ANNO DOMINI MCCCCLX QUAR 
TO AURE-IS INSCRIPSIT LITTERIS.

Do najdawniejszych rzeźb, zamieszczonych wewnątrz kościoła, należą rzeź-
by, wmurowane w ścianę zachodnią, na chórze muzycznym, w północnej nawie. 
Widzimy tutaj tak często w romańskim i bizantyjskim stylu spotykane wyobra-
żenie bestyi apokaliptycznych, trzymających krzyż. Rzeźba ta w jednym kawa-
le piaskowca wykuta, pochodzi być może jeszcze z kościoła «more priscorum» 
zbudowanego. Nieco niżej widzimy drugą rzeźbę, bodaj czy nie starszą jeszcze. 
Podobne w oddzielnych kamieniach wykute twarze spotykamy w najstarszych na-
szych romańskich zabytkach. 

Tutaj też na chórze możemy z bliska przypatrzeć się czterem różnym wsporni-
kom, zamieszczonym na ścianie zachodniej. Widzimy więc tutaj w rogu północno-
-zachodnim twarz, to wykrzywioną pod ciężarem sklepienia. Nieco to dalej, trzeci 
od północy wspornik przedstawia ładną twarz, wyłaniającą się z pośród gęstej ro-
ślinności. Te dwa wsporniki należą do najcelniejszych tego rodzaju rzeźb; śmiało 
a zręcznie i zarazem delikatnie wykonane odznaczają się subtelnością, której nie 
zdołała zniszczyć warstwa olejnej farby. Drugi od północy wspornik tworzy szereg 
żył stożkowo złączonych a  odpowiadających spływającym nań żebrom sklepie-
nia. Te ostatnie na wysokości 1 m od wspornika łączą się rodzajem młyńskiego 
kamienia, jak przepaską 0,20 szeroką, a po za nią rozrastają się w dalszym ciągu 
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i rozchodzą po sklepieniu. Ostatni wspornik jest typowym profilowanym wsporni-
kiem; takimi są wszystkie wsporniki z całego kościoła, oprócz jednego, środkowego 
ściany północnej. Z  pod gładkiej stożkowej powierzchni jego, ze ściany wyrasta 
mocno wygięte ciało młodzieńca o bogato trefionych włosach. Mocno wystającą 
klatką piersiową, wyrazem twarzy, rękami z siłą trzymającemi się ściany, artysta 
widocznie chciał uwydatnić ciężar sklepienia. 

Nie mogę też ominąć dawnych ołtarzy, właściwie kamiennych mens, których 
antependya należą do zabytków rzeźby. Motyw gotyckiego laskowania, użyty do 
antependyum głównego ołtarza, spotykamy i na innych antependyach ołtarzy, sto-
jących przy filarach naw. Nieco odmiennym motywem upiększono antependyum 
bocznego ołtarza południowej nawy. Wszystkie te antependya, wykute w jednej 
dużej płycie piaskowca, tworzą przednią ścianę mensy, przykrytej u góry drugą 
kamienną płytą stolnicy, upiększoną gotyckim, ciężkim profilem od przodu. Po-
chodzą te rzeźby, być może, z późniejszych czasów, z XV. wieku; podobne płyty 
widzimy w wieńcu dzwonnicy Długoszowej. 

Zworniki sklepienne kolegiaty w Wiślicy, rys. A.Szyszko Bohusz,  
[za:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t.8.

Do dzieł rzeźby należą liczne zworniki, upiększające klucze sklepienne. Rzeź-
bione w  piaskowcu, polichromowane te herby i  godła pochodzą niezawodnie 
z czasów późniejszych i co najwyżej, naśladują tylko pierwotne rzeźby. Nie mają 
też takiej wartości artystycznej i  heraldycznej, jak dobrze zachowane zworniki 
kościoła stopnickiego. Gruba, kilkuwarstwowa niedokładna polichromia tych tak 
wysoko osadzonych niewielkich rzeźb, nie pozwala na dokładne przerysowanie. 
Być może, po zdjęciu z nich gipsowych odlewów dałoby Się powiedzieć coś wię-
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cej o ich wartości. Tarcze czterech zworników prezbiteryum podtrzymują figurki 
sza ich średnicy. Nasze filary nie mają kapiteli, tak bo - wychylających się z pod 
nich zwierzątek gatych w malborskich salach. Ten brak i ptaków. Charakter orła, 
wyrzeźbionego kapiteli zresztą staje się charakterysty - na pierwszym zworniku, 
dobitnie wskazuje późniejsze jego pochodzenie z XVII. lub nawet XVIlI. wieku. 

Te cztery zworniki przyozdabiają 3 krzyżowe pola i  czwarte, stanowiące 
część Filary, mając u dołu bazę 0,95 wysoką, ośmioboku pole sklepienia, wzno-
szącego się na się na 15,35 m od posadzki. Ze wsporników na wysokość 9,30 m 
zamieszczonych wyrastają żebra ze ściśle dopasowanych kawałków piaskowca, 
na których jak na elastycznym podkładzie leżą trójkątne pola sklepienia o gru-
bości 10-15 cm. 

Daleko więcej zasługuje bogato żebrami przystrojone sklepienie naw, opierające 
się na trzech filarach. Ktokolwiek widział plan refektarzy lub kapitularza w zamku 
malborskim, musiał zauważyć uderzające podobieństwo tych planów z planem 
naszego kościoła. Sklepienie refektarza na przykład jest nieco więcej rozwiniętem, 
dzięki użyciu większej ilości żeber. Filary też są nieco innego rodzaju, gdyż użyto 
do nich granitu, przez co średnica kolumn zredukowała się do minimum. U nas 
rzecz ma się inaczej, ani materiał piaskowiec, ani względy estetyczne nie pozwoliły 
z  pozwoliły powodu znacznej wysokości filarów zmniejszać ich średnicy. Nasze 
filary nie mają kapiteli tak bogatych malborskich salach. Ten brak kapiteli zresztą 
staje się charakterystyczny w  pomnikach z  doby Kaźmierzowskiej. A  jednak 
jak dużo wspólnego pomiędzy sklepieniem naszego kościoła a arcydziełami 
budownictwa w Malborku!

Filary, mając u dołu bazę 0.95 m wysoką, wystrzelają w górę na 11 metrów od 
posadzki, skąd rozpoczyna się rozgałęzienie żeber, wyrastających z kantów filaru. 
Tem ostatniem objaśnia się nieprawidłowość i niesymetryczność planu filarów. Gdy 
filar środkowy w rzucie poziomym jest nieprawidłowym szesnastokątem, dwa drugie 
filary są na wpół ośmiokątne na wpół dwunastokątne, zależąc w zupełności od układu 
żeber. Te ostatnie, oprofilowane z każdej strony dwoma żłobkami różnej wielkości, 
podnoszą do wysokości kluczów, leżących na jednej wysokości 15,5 m. Stąd żebra 
spadają na wsporniki przyścienne, na wysokości niespełna 10 metrów od posadzki; 
krzywe linie łuków, zakreślających  sklepienia nie są wiec symetryczne. Sklepienie 
naszego kościoła, jak to łatwo udaje się zauważyć, jest złożonem z ośmiu oddzielnych 
pół zmodyfikowanego i urozmaiconego krzyżowego w zasadzie systemu. Żebra nie 
grają tutaj roli tylko upiększenia sklepień, jak to widzimy w sieciowych późniejszych 
sklepieniach. Naszym kościele, jak w prawdziwym gotyckim krzyżowem sklepieniu 
cały ciężar wątku, dzięki żebrom, osuwa się na filary i ściany. To też żebra układano 
z największą uwagą i  starannością z najlepszego materyału. Jest nim, jeśli się me 
mylę, bardzo drobnoziarnisty piaskowiec. Na tem sklepieniu cały ciężar wątku, 
dzięki żebrom, osuwa się na filary i  ściany. To też żebra układano z  największą 
uwagą i  starannością z najlepszego materyału. Jest nim, jeśli stę me mylę, bardzo 
drobnoziarnisty piaskowiec. Na tem dopiero elastycznem żebrowaniu od ręki 
wznoszono trójkątne pola nieco wypukłych sklepionek ze zwyczajnego kamienia 
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zalewając wszystko wapienną zaprawą. Całość tworzy mocne a trwałe sklepienie. 
W środkowym filarze widoczną jest u dołu dość płytka nisza w ostrołuk 

zasklepiona. Tutaj miał stać ów posąg M. Boskiej, przed którym modlił się król 
Łokietek. Tu go zamieścił pierwotnie Kazimierz Wielki - imagmem ipsam ruditer 
ex petra eftigiatam uni columnae affixit - jak mówi Długosz (Liber benef. I, 304). 
Obecnie figura ta, przykryta sukienką, mieści się w bocznym ołtarzu północnej nawy.

Dla uzupełnienia obrazu musimy udać się na strych; krętymi, ciasnymi 
schodkami, o 65 stopniach, w oddzielnej wieżyczce zamieszczonymi, wchodzimy 
na poddasze. Ogromne garby sklepienia wyłaniają się z ciemnej głębi, ciemnemi 
plamami odbijają się ich głębokie kosze, a  po nad tern wszystkiem wznosi się 
w górę rzędami sterczący, mistyczny niby las grubych belek wiązania, połączonych 
widlicami i zastrzałami. O ile skromnem a praktycznem jest użycie kamiennego 
materyału, o  tyle czuć zbytek w  tym nadmiarze belek, dźwigających wysoki 
dach, holenderską esowatą dachówką kryty. Od zachodu i  wschodu zamykają 
poddasze trójkąty ceglanych ścian, przypominających techniką czasy Długosza. 
Arka w  ścianie wschodniej łączy poddasze ze strychem nad prezbiteryum. 
Wiązanie mniej skomplikowane, na wschodzie zastosowane do załamania ścian. 
Charakterystycznem jest ustawienie ostatniego wschodniego stojca wiązania nie 
nad ostatnim wschodnim zwornikiem, lecz na linii, łączącej załamanie murów 
prezbiteryum tak, że dach składa się z dwóch połaci prostokątnych. 

Widzimy więc, że kościół wiślicki godnym jest uwagi nie tylko z powodu 
oryginalności planu. jeśli na pierwszy rzut oka razi nas nieco swym ciężkim 
a ponurym wyglądem, to wnętrze jego, chociaż zeszpecone mocno marnymi 
barokowymi ołtarzami, sprawia na widzu ogromne wrażenie; jeśli weźmiemy 
pod uwagę, jak nieznacznemi środkami wywołał ten efekt budowniczy, będziemy 
musieli przyznać, że był niepospolitym artystą. To też nic dziwnego, że stworzył 
dzieło, które posłużyło za wzór dla całego szeregu innych naszych kościołów”1048. 

Dzwonnica

Budowla usytuowana jest w północno–zachodnim narożu zespołu 
kościelnego, a jednocześnie w południowo–wschodnim rogu Rynku. Jest 
jedną z najbardziej monumentalnych, gotyckich dzwonnic w Polsce1049. 

Została wybudowana z inicjatywy Jana Długosza przez warsztat budow-
lany Marcina Proszko przy udziale Jakuba Blatfuss’a w czasie budowy wika-
rówki. Sam fundator w Liber beneficiorum zapisał1050: In oppido autem Visli-
1048 A. Szyszko-Bohusz, M. Sokołowski, Kościoły polskie dwunawowe. Zabytki w nich ocalałe czy też pośrednio 
z nimi wiążące. Król Kazimierz Wielki, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historii Sztuki w Polsce”, t. 8, 
1912, s. 71–89.
1049 A. Buczek, Mecenat artystyczny Jana Długosza w dziedzinie architektury, [w:] Dlugossiana. Studia histo-
ryczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, Kraków 1980, s. 108–140; T. Węcławowicz, A. Włodarek A., 
Wiślica. Kościół kolegiacki pw. Narodzenia Panny Marii, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, 
M. Arszyński, t. 2: Katalog zabytków, red. A. Włodarek, Warszawa 1995, s. 257–258; A. Grzybkowski, 
Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014; KZSP t. III, t. 3, z. 9.
1050 Smoleńska 1969, s. 169–174; LB t. 1, s. 438; Vita Ioannis Dlugosii, [w:] Opera omnia, Ed. Przezdziecki, 
Vol. I, s. VI.
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censi iuxta coemiterium ecclesiae..., turrim aedificari curavit, ac etiam domum 
amplitudinis haud mediocris utpote in qua commode Collegium Vicariorum 
illius ecclesiae habit1051.

Jest to budowla wzniesiona na planie kwadratu o czterech kondygnacjach, 
oddzielonych poziomymi gzymsami. Dwie dolne wymurowano z  kamien-
nych ciosów, a pozostałe  z cegły w wątku polskim z użyciem zendrówki ukła-
dane w  skośne kraty, przewiązane kamiennymi okładkami na narożnikach. 
W  jej zwieńczeniu znajduje się kamienny późnogotycki fryz złożony z pła-
skorzeźbionych herbów: Dębno, Poraj, Orzeł, Pogoń i Wieniawa, maswerków 
i hierogramów IHS oraz fryz konsolowy pod samym okapem dachu1052. W jej 
elewacjach umieszczone są kamienne ostrołukowe okna oraz portal o schod-
kowym obramieniu. W trzech górnych kondygnacjach są z każdej strony jed-
nakowe, wysmukłe, fazowane okna, w dolnej zaś wejściowy otwór od strony 
kościoła i mniejsze okienka. 

Kolegiata w Wiślicy z dzwonnicą w 1912 r., fot. S. Zaborowski,  
[za:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t.8.

1051 S. Łoza, Słownik architektów, Warszawa 1917; Kazimierza Stronczyńskiego opisy i  widoki zabytków 
w Królestwie Polskim (1844–1855), t. 2: Gubernia Radomska, oprac. K. Guttmejer, Warszawa 2010.
1052 O. Chojnowski, K. Głowacki, A. Młyński, Konserwacja kamiennego fryzu z  dzwonnicy przykościelnej 
w Wiślicy, Kielce 1988.
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W  roku 1858 uległa pożarowi, w  którym zniszczeniu uległy pokrycie 
dachowe i górne jej kondygnacje. Jej odbudowę przeprowadzono dopiero 
w  latach 1875–1879 według projektu Władysława Pietrzykowskiego 
i  Bolesława Podczaszyńskiego. Dzwonnica otrzymała wówczas wysoki, 
neogotycki hełm z czterema wysokimi, kamiennymi szczytami i narożnymi 
sterczynami. Wymieniono także uszkodzone elementy kamiennego fryzu 
zmieniając przy tym ich układ.

  
Widoczne zniszczenia dzwonnicy i kolegiaty w Wiślicy wynikłe z działań wojennych  

(po lewej), fasada świątyni po odbudowie (po prawej).  
[za:] Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-U-7833 i 1-U-7834-1.

Kolejnej dewastacji uległa w podczas działań wojennych pierwszej wojny 
światowej. W dniu 08.01.1915 r. ostrzelały ją artyleria wojsk austriackich, po-
nownie utraciła hełm, a jej mury i kamienny fryz zostały uszkodzone. Projekt 
jej rekonstrukcji wykonał ok. 1920 r.1053 Adolf Szyszko-Bohusz i wojewódzki 
konserwator zabytków Tadeusz Szydłowski. Pierwszym etapem prac było 
w 1923 r. przykrycie zabytku prowizorycznym gontowym dachem, w 1925 
r. uzupełnienie ubytków w  murach, zrekonstruowanie uskokowego portalu 
oraz wstawienie gładkich pól w miejsce zniszczonych elementów. W 1935 r. 
A. Szyszko-Bohusz zaproponował wymianę fryzu na nowy, według własnego 
projektu, czego ostatecznie nie zrealizowano. Nowy hełm na dzwonnicy wy-
konano w czasie drugiej wojny światowej. Gruntowny remont obiektu, z re-
konstrukcją fryzu, przeprowadzono w latach 1971–19741054.

1053 P. Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918–1930. Teoria i prakty-
ka, Kraków 2006.
1054 A. Piasecka, Prace remontowo konserwatorskie przy zespole kolegiaty w  Wiślicy w  latach 1915–1995,  
[w:] Wiślica. Nowe badania i interpretacje, red. A. Grzybkowski, Warszawa 1997, s. 164–174; Dzwonnica 
w zespole kolegiaty pw. Narodzenia NMP w Wiślicy, Karta ewidencyjna oprac. J. Wic, Kielce 1995, Archi-
wum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. 
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Wikariat, tzw. Dom Długosza
Wikarówka z Wiślicy usytuowana jest na południe od cmentarza przyko-

legiackiego, równolegle do dłuższej osi świątyni. 
Pierwszy dom dla tutejszych wikariuszy wzniósł Jan z Tarnowa  

(zm. 1409), kasztelan krakowski. Gdy spłonął przed połową XV w., miejsco-
wy kustosz wiślicki Jan Długosz postanowił o budowie, okazalszego, nowego 
obiektu. W tym celu pozyskał pod zabudowę dwie dodatkowe parcele sąsia-
dujące z cmentarzem przykościelnym1055. W „Księdze uposażeń biskupstwa 
krakowskiego” na jego temat czytamy: Johannes senior Dlugosch de Czarnoczin 
... novam domum a fundamentis initians, lapide simplici et quadrato, deinde latere 
anno Domini 1460 ... fabricavit quam duodecim canonicis pro totidem vicariis 
illam inhabitaturis, stuba libraria caminata, triplici sala, sex cellariis, coquina, 
balneo, vitro, fonte, secreto, tegmine insuper laterico, ... reddidit insignem1056. 

Budowla wzniesiona została w latach 1464–1467, jak się przyjmuje, przez 
pochodzących z Krakowa – muratora Marcina Proszko i mistrza Jana, stając się 
wzorem dla domu mansjonarzy w Sandomierzu1057. J. Długosz przekazał ją miej-
scowej kapitule, a darowiznę tę w 1468 r. zatwierdził biskup krakowski Jan Lutek.

Swoją pierwotna rolę obiekt pełnił do momentu likwidacji kolegiaty 
w 1818–1819 r., a potem stał się siedzibą plebana w XIX w. W latach 80. XVIII 
wieku część budynku zajmował urząd ziemski. Według miejscowej tradycji, po-
bierali tu nauki u Jana Długosza synowie króla Kazimierza Jagiellończyka1058.

W roku 1848 jego stan był na tyle katastrofalny, podobnie jak kościoła 
i dzwonnicy, że został całkowicie opuszczony. Za sprawą miejscowego pro-
boszcza podjęto się jego konserwacji1059.

Nie zachował się pierwotny układ wnętrza, ale podkreślić należy fakt, iż 
zachowała się do dnia dzisiejszego zasadnicza jego struktura. 

Jest to dom jednopiętrowy, podpiwniczony, o wydłużanym, prostokąt-
nym planie, o długości 37 m, szerokości 12 m i wysokości ścian 8 m, wzniesio-
ny z cegły palonej w wątku polskim, na wysokim podmurowaniu z kamienia, 
z kamiennymi szkarpami w narożnikach. Dodatkowo od strony południowo– 

1055 P. Kardyś, Dom Długosza w  Wiślicy, [w:] Między Wisłą a  Pilicą. Studia i  materiały historyczne,  
red. B. Wojciechowska, L. Michalska-Bracha, t. 7: 2006, s. 9–30; tenże, Wiślica w średniowieczu i w okresie wcze-
sno nowożytnym. Studia z  dziejów miasta, Kielce 2006, s. 136–137; E. Milczarek-Kopysz, A. Włodarek, Wi-
ślica. Dom Długosza, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 2: Katalog Zabytków,  
red. A. Włodarek, Warszawa 1995, s. 257; M. Rożek, Fundacje artystyczne Jana Długosza, [w:] Jan Długosz. W pięć-
setną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980 r.), red. F. Kiryk, Olsztyn 1983, s. 75–95.
1056 LB t. 1, s. 428.
1057 W. Łuszczkiewicz, Budowle Długosza, „Kłosy”, 30, nr 786, s. 60–61; nr 787, s. 77–78; por. J. Smoleńska, 
Działalność budowlana Jana Długosza, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1969, z. 3–4, s. 161–181.
1058 Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844–1855), t. 2: Gubernia 
Radomska, oprac. K. Guttmejer, Warszawa 2010, s. 135, 331.
1059 Gazeta keilcka 1979, nr 95, s. 1–2. SPRAWOZDANIE komitetu odbudowy kościoła w Wiślicy. Gazeta 
Kielecka 1879 nr 95 s. 1–2.
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wschodniej wzmocniona narożnikiem duża kamienna szkarpa, a od strony 
ulicy znajdowała się dawniejszymi czasy mniejsza. 

Wskutek dokonanych zmian rozkładu wnętrza budowli nastąpiły zmiany, 
tak że część otworów drzwiowych i  okiennych jest oryginalna. W  ścianie 
południowej są dwa dawne okna dwudzielne, jedno ponad przerobionym 
wejściem z  piękną oprawą i  ornamencikiem w  górnych wnękach. Na ścianie 
północnej zachowało się także dwudzielne okno nad ostrołukowym portalem, 
z  Wieniawą Długosza w  miejsce ornamentu. Pomiędzy portalem a  oknem 
wmurowano zapewne w  czasie restauracji w  1873 r. tablicę marmurową 
z napisem ku czci Jana Długosza. Poza tymi dwudzielnymi oknami zachowało 
się kilka węższych okien o  skromniejszej, profilowanej kamiennej oprawie, 
ale znaczna ich część uległa przeróbce. Pod oknami parteru są zachowane 
niewielkie okienka piwnic. Wewnątrz istnieje dotąd kilka kamiennych odrzwi.

  
Dom Długosza ok. 1900 r. (po lewej, rys. J. Olszewski, [za:] Wędrowiec 1900 s. 418),  
kolegiata wiślicka z dzwonnicą i domem Długosza na pocztówce z początku XX w.  

(po prawej, ze zbioru K. Lorka) .

Wnętrze ma trójdzielny układ pomieszczeń we wszystkich kondygnacjach. 
Na parterze mieści się duża przelotowa sień ze schodami w grubości murów, 
z  korytarzem od zachodu z  grupą cel po bokach, a  po stronie wschodniej 
z dwoma salami (w tym kuchnią). Na piętrze nad sienią znajduje się dawny 
refektarz, a  w  pozostałej części budynku pokoje mieszkalne i  duża sala od 
południowego zachodu. W sieni umieszczono schody na piętro oraz drugie, 
prowadzące do piwnicy o sześciu komorach1060. 

Ściany boczne budynku mają wyniosłe szczyty obłożone kamiennymi 
opaskami, rozczłonkowane przez całą wysokość ostrołukowymi wnękami, 
których jest pięć w szczycie zachodnim, a siedem we wschodnim. W środko-
wej wnęce zachodniego szczytu widnieje kamienna płaskorzeźba z herbem 
Łabędź, nad którym hełm z rozgałęzionym pióropuszem; szczyt wschodni 
szczyt zdobi herb Wieniawa, a także fragment kamiennej tablicy z fragmen-
tem napisu majuskułowego: „PR]IORA[.] [HON]OREM DE[I]1061”. 

1060 T. Szydłowski, O odbudowie kolegjaty wiślickiej. Wspomnienia i refleksje konserwatorskie, „Ochrona Za-
bytków Sztuki”, R: 1930/1931, cz. 1, z. 1–4, s. 96. 
1061 CIP t. I, z. 3, poz. 202, s. 200. 

Zabytki
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Budynek w swojej historii wiele ucierpiał. Już w końcu XVIII w. wymagał 
remontu, który wykonano w latach 1820–1837, ale już w 1866 r. uznano że 
grozi mu zawalenie, ale jego renowację przeprowadzono w 1873 r.

Podczas ostrzału Wiślicy w 1915 r, przez wojsko austriackie poważnie go 
uszkodzono. Po wojnie, w 1919 r. usunięto zniszczenia, a w 1930 r. zrekon-
struowano podział wnętrza domu, kamienne portale i obramienia okienne 
według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza1062.

Kolejne duże zniszczenia miały miejsce w 1945 r. w toku działań wojen-
nych, i dopiero w latach 60. XX wieku wykonano przy nim architektoniczne 
prace badawcze A. Tomaszewskiego odkrywając pierwotny układ wnętrz, po-
zwoliły na określenie faz budowy, wyodrębnienie niewłaściwej działalności 
Szyszko-Bohusza, a także resztki gotyckiej polichromii1063. 

W sali znajdującej się w północno–zachodniej części przyziemia znajduje 
się polichromowany strop z malaturą w postaci dekoracji ornamentalnej i he-
raldycznej, a na ścianie południowej duże fragmenty odsłoniętej polichromii 
z około 1467 r., nie mającej analogii w polskim malarstwie ściennym. Jest to 
przedstawienie Zmartwychwstałego Chrystusa w sarkofagu oraz po bokach: 
kobiety z krzyżem, zapewne św. Heleny, grupą rycerzy wraz z Poncjuszem 
Piłatem i Prokulą(?) na balkonie, oraz klęczącego kanonika Jana Długosza 
otoczonego aureolą z gotyckim napisem Boże zmiłuj się na nami1064. 

W latach 1995–1996 zabezpieczono i wzmocniono jego dach i zachodni 
szczyt. W 1999 roku część budynku przeznaczono na cele muzealne. W la-
tach 2000–2012 przeprowadzono prace konserwatorskie i  restauratorskie 
jego elewacji, kamieniarki, polichromii ściennej i drewnianych stropów1065.

1062 P. Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918–1930. Teoria i praktyka, 
Kraków 2006, s. 288–289.
1063 A. Tomaszewski, Dom Długosza w Wiślicy [w:] III Konferencja Naukowa w Warszawie (ZBPŚ) 13 i 14 
kwietnia 1962, Referaty i dyskusje, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, Warszawa 1964, s. 115; W. Zalewski, 
Odkrycie malowideł w Domu Długosza w Wiślicy, [w:] II Konferencja Naukowa w Warszawie ZBPŚ 28 i 29 
kwietnia 1961. Referaty i dyskusje, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, Warszawa 1963, s. 51–54.
1064 E. Klinger, Gotycka polichromia Domu Długosza w Wiślicy, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII,  
z. 4 Historia Sztuki, s. 67–96; H. Małkiewiczówna, Wiślica. Dom Wikariuszy, [w:] Malarstwo gotyckie w 
Polsce, t. 2: Katalog zabytków, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 107; Kornecki M., Mał-
kiewiczówna H., Małopolska, [w:] J. Domasłowski, A. Karłowska-Kamzowa, M. Kornecki, H. Małkiewi-
czówna, Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Poznań 1984, s. 54, 210
1065 A. Adamczyk, Prace remontowo–konserwatorskie i  budowlane w  granicach województwa świętokrzy-
skiego i  dawnego kieleckiego, [w:] Prace konserwatorskie w  latach 1990–2000. Dziesięć lat Służby Ochrony 
Zabytków w  Kielcach, red. A. Piasecka, Kielce 2001, s. 36; A. Adamczyk, J. Modras, L. Polanowski, Prace 
przy zabytkach architektury sakralnej i  zabudowie miejskiej, [w:] Prace konserwatorskie w  woj. świętokrzy-
skim w  latach 2001–2012, red. J. Cedro, Kielce 2014, s. 27–28; A. Piasecka, Prace remontowo konserwa-
torskie przy zespole kolegiaty w Wiślicy w latach 1915–1995, [w:] Wiślica. Nowe badania i  interpretacje,  
red. A. Grzybkowski, Warszawa 1997, s. 164–174; taż sama, Wybrane przykłady prac konserwatorskich przy za-
bytkach ruchomych, [w:] Prace konserwatorskie w latach 1990–2000. Dziesięć lat Służby Ochrony Zabytków 
w Kielcach, red. A. Piasecka, Kielce 2001, s. 96–97. 
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Gmina Wiślica  
- portret współczesny

Gmina Wiślica położona jest w połu-
dniowej części województwa świętokrzy-
skiego nad rzeką Nidą, nieopodal jej uj-
ścia do Wisły, w centralnej i południowej 
części Zespołu Parków Krajobrazowych 
Ponidzia. Teren Gminy Wiślica zamiesz-
kuje obecnie 5704 mieszkańców. Zasoby 
przyrodnicze, znakomite warunki klima-
tyczne, bogata historia, zabytki, a także 
rolnictwo są podstawą rozwoju kultu-
ralnego i gospodarczego miejscowości 
wchodzących w skład Gminy Wiślica.

Wielką szansą jest rozwój turystyki, w tym modnej dziś agroturystyki, przy-
ciągającej ludzi spragnionych spokoju, wypoczynku, ale również ekologicznej 
żywności, kontaktu z kulturą i pięknem przyrody. Sprzyja temu specyficzne po-
łożenie geograficzne – Wiślica, znajduje się bowiem zaledwie około 15–20 km 
od uczęszczanych uzdrowisk w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju, 65 km od siedzi-
by województwa – Kielc i 70 km od Krakowa. Ważnym turystycznym atutem 
jest droga wodna. W  sezonie letnim odbywają się spływy kajakowe wodami 
rzek: Białej i Czarnej Nidy oraz Nidy. 

Unikalne wartości środowiska 
przyrodniczego na terenie gminy Wi-
ślica, zostały objęte ochroną prawną. 
Prawie cały teren gminy znajduje się 
na obszarze utworzonego w  1986 r. 
Nadnidziańskiego Parku Krajobrazo-
wego i  w  jego otulinie. Położony jest 
on w  obrębie Niecki Nidziańskiej, 
obejmuje środkowy i  dolny fragment 
Doliny Nidy, Nieckę Solecką i  część 
Garbu Pińczowskiego. 

Na tym terenie został utworzony 
Nadnidziański Park Krajobrazowy, 
który wchodzi w  skład Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Ponidzia. Osią 
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Parku jest Dolina Nidy z  występującymi starasowanymi zboczami, mean-
drami i starorzeczami. Park na terenie Gminy Wiślica zajmuje powierzchnię  
7 202 ha. Park ten utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrod-
niczych związanych między innymi z ochroną unikatowego zespołu zjawisk 
i form krasu gipsowego1066. Na tym obszarze znajdują się również cztery re-
zerwaty przyrody:

Rezerwat Przyrody Skotniki Górne – rezerwat stepowy o powierzchni  
1,9 ha, utworzony w  1962 r. Ochroną objęty został fragment zbocza ku-
esty gipsowej, porastający ciekawymi roślinami i z występującymi owadami 
stepowymi. Ponadto stwierdzono tu występowanie 34 gatunków porostów 
i 16 gatunków mszaków. 

Wejście do jaskini w Skorocicach, fot. Piotr Kaleta.

Rezerwat Przyrody Skorocice – rezerwat stepowy o powierzchni 7,7 ha, 
utworzony w 1960 r. Przedmiotem ochrony jest wąwóz powstały w wyniku 
erozji w gipsach trzeciorzędowych, z urwistymi, malowniczymi ścianami 
oraz liczne formy krasowe – jaskinie i schroniska, mosty skalne, korytarze, 
leje oraz zapadliska. Ponadto na dnie wąwozu występują łąki i pastwiska oraz 
rzadkie rośliny: ostnica włosowata, miłek wiosenny, sesleria błotna, sierpik 
różnolistny i jaskier iliryjski (przez rezerwat biegnie niebieski szlak turystycz-
ny, prowadzący od Pińczowa do Wiślicy1067).

Rezerwat Przyrody Przęślin – ścisły rezerwat stepowy o  powierzchni 
0,7 ha, utworzony w 1960 r. dla ochrony stanowiska roślinności stepowej oraz 
odsłonięcia gipsów wielokrystalicznych. Rezerwat położony jest na wzgórzu 

1066  Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, praca zbiorowa pod red. A. Świercz, Kielce 2012.
1067 Szlak turystyczny o długości 39 km. prowadzi przez Garb Pińczowski oraz Nieckę Solecką, częściowo 
na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, poprzez rezerwaty przyrody: Pieczyska, Skorocice 
oraz Przęślin. Na trasie szlaku znajdują się gotyckie kościoły w Chotlu Czerwonym, Gorysławicach oraz 
bazylika w Wiślicy.



363

zbudowanym z margli kredowych z czapą gipsową. Na jego terenie występują 
bardzo rzadkie rośliny: gęsiówka uszkowata, len włochaty, miłek wiosenny, 
zawilec wielkokwiatowy, wężymord stepowy, ostnica włosowata i  pierwio-
snek lekarski. Przez rezerwat biegnie niebieski szlak turystyczny, prowadzący 
od Pińczowa do Wiślicy. 

Wzniesienie znajdujące się w Chotlu Czerwonym jest zbudowane w dolnej 
części z margli kredowych, w górnej z gipsów mioceńskich. W jego południowej 
i zachodniej części występują odsłonięcia grubokrystalicznych gipsów, które 
tworzą zrosty, tzw. „jaskółcze ogony” dochodzące do 2,5 metra wysokości. Jako 
największe znane kryształy gipsu na świecie są niezwykłą atrakcją geologiczną. 

Rezerwat Góry Wschodnie – rezerwat stepowy o  ścisłym charakterze 
ochrony, zajmujący powierzchnię 1,8 ha, został utworzony w 1959 r. w celu 
ochrony roślinności stepowej, jak również grzbietu wzgórza zbudowanego 
z grubokrystalicznych gipsów trzeciorzędowych z wychodniami kryształów 
gipsu. Na obszarze rezerwatu znajdują się również formy krasowe – wżery 
i żłobki oraz rośliny zagrożone wyginięciem: stanowiska stulisza miotłowego, 
seslerii błotnej, chabra panońskiego, a  także miłka wiosennego, ostrołódki 
kosmatej, ostnicy włosowatej i ożoty zwyczajnej.

Wzniesienie w Chotlu Czerwonym. Fot. D. Kalina. 

Gmina Wiślica - portret współczesny
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Granice Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, z siecią dróg i rzek,  
za: Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, pod. red. A. Świercz, Kielce 2012.
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W  jego obrębie znajduje się 7 pomników przyrody: 
Skotniki Górne (jaskinia1068 i  urwisko skalne, zbudowane 
z  gipsów szkieletowych, pochodzących z  miocenu), 
Łatanice (odsłonięcia geologiczne zbudowane z  gipsów 
z  miocenu), Wiślica (odsłonięcia geologiczne zbudowane 
z gipsów), Gorysławice (odsłonięcia geologiczne zbudowane 
z  gipsów szkliwych, pochodzących z  miocenu), Chotel 
Czerwony (próg skalny z  odsłonięciem gipsów szkiele-
towych miocenu, skarpa z  odsłonięciem profilu gipsowe-
go, próg skalny w  środkowej części gipsów mioceńskich,  
tzw. „jaskółcze ogony”. 

Otulina Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego pokry-
wa się z Nadnidziańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. 
Obejmuje tereny występowania rzadkich formacji gipsowych 
oraz form krasowych, jak również zbiorowiska roślinności cie-
płolubnej, torfowiskowej i bagiennej. Ochrona tych obszarów 
zapewnia zachowanie cennych walorów przyrodniczo-krajo-
brazowych gminy. Na terenie gminy istnieją również 3 użytki 
ekologiczne: Gipsowe wzniesienie położone we wsi Górki I, 
o powierzchni 0,15 ha, porośnięte murawą kserotermiczną; Pa-
górek położony we wsi Górki II, o powierzchni 0,34 ha, porośnięty murawami 
kserotermicznymi, z  odsłonięciem drobnokrystalicznych gipsów laminowa-
nych; Słone źródło w Szczerbakowie – łąka o pow. 0,21 ha, na której występuje 
słone źródło. Warto dodać, że w tym miejscu wykonano odwiert na początku 
XIX w., gdy poszukiwano złóż soli na terenie Królestwa Polskiego. Prace te zre-
alizował nadradca górniczy Ernest Wilhelm Gottlib Ernst Becker, geolog i gór-
nik absolwent Akademii Górniczej we Freibergu. Począwszy od 1818 r. pro-
wadził poszukiwania złóż soli i solanek na Ponidziu, w trakcie których natrafił 
na liczne źródła wód mineralnych. Wykonał odwierty poszukiwawcze w m.in. 
Gadawie, w Owczarach, w Solcu-Zdroju i właśnie w Szczerbakowie1069.

Teren Doliny Nidy został również włączony do sieci ekologicznej Natura 
2000, w której wyróżniono obszar siedliskowy i ptasi. Ważne dla Europy ga-
tunki ptaków występujące na tym obszarze to: bączek, bąk, błotniak łąkowy, 
błotniak stawowy, błotniak zbożowy, bocian biały, bocian czarny, czapla bia-
ła, derkacz, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek, jarzębatka, kania 
czarna, kropiatka, lerka, mewa czarnogłowa, orlik krzykliwy, ortolan, podgo-
rzałka, podróżniczek, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna 
(rzeczna), ślepowron, świergotek polny, trzmielojad, zielonka i zimorodek. 
1068  Na temat jaskiń krasowych znajdujących się na terenie gminy Wiślica oraz w jej sąsiedztwie, zob.: Ja-
skinie regionu świętokrzyskiego, pod red. J Urbana, Warszawa 1996; J. Gubała, A. Kasza, J. Urban, Jaskinie 
Niecki Nidziańskiej, Warszawa 1998. 
1069  W.B.E. Becker, Ueber die Flötzgebirge im Südlichen Polen, besonders in Hinsicht auf Steinsalze und Soole, 
Feyberg 1830. 

G. Pusch, Geognostischer 
Atlas von Polen, Stuttgart 

1836.
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Bogactwo awifauny wykorzystywał już wcześniej król Władysław Jagiełło, 
który podczas częstych pobytów w Wiślicy i Nowym Korczynie oddawał się 
swemu ulubionemu zajęciu – polowaniu na ptactwo wodne1070.

Obszar Ptasi – Dolina Nidy, to obszar zlokalizowany w  obrębie delty 
wstecznej rzeki Nidy. Najmniej zmieniona szata roślinna znajduje się na te-
renie delty śródlądowej Nidy i jest zdominowana przez roślinność bagienną 
i łąkową. Szczególnie wartościowe dla ostoi są murawy kserotermiczne z licz-
nymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Na krajobraz doliny składają 
się meandry i starorzecza, liczne oczka wodne, przy których występują zespo-
ły szuwarowe, zarośla wierzbowe i olsy. 

Obszar siedliskowy – Ostoja Nidziańska charakteryzuje się zróżnico-
waniem warunków siedliskowych i szaty roślinnej. Istnieją tu murawy kse-
rotermiczne oraz roślinność wodno-błotna i ciepłolubna. Na obszarze tym 
występuje 19 siedlisk i 28 gatunków chronionych. Drobną faunę na terenie 
Gminy Wiślica tworzą również ciepłolubne owady i pajęczaki, między inny-
mi piewiki cykady, motyle modraki gniade i pazie królowej oraz modliszki 
zwyczajne i cykady podolskie.

Obecnie Wiślica, jest jedną z 20 jednostek pomocniczych gminy i siedzi-
bą władz Miasta i Gminy.

Miejscowość Wiślica a zarazem najmniejsze miasto w Polsce zajmuje 
ogólną powierzchnię 471 ha, zamieszkuje w niej 503 stałych mieszkańców. 
Miejscowość Wiślica posiada pełną infrastrukturę w zakresie: kanalizacji, wo-
dociągów, telefonii, światłowodów, dróg, chodników oraz system monitorin-
gu miejskiego i hot-spot’ów (wraz z infokioskami).

Powierzchnia ogólna obszaru gminy wynosi 10058 ha, w  tym: użytki 
rolne zajmują 8384 ha, lasy i  grunty leśne 383,32 ha, stawy i  rozlewiska 
wodne 365,59 ha, a pozostałe grunty 925,08 ha. Gleby w znakomitej więk-
szości należą do III i IV klasy, co wskazuje na dobre prognozy dla rolniczej 
działalności gospodarczej. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców 
gminy jest rolnictwo i jego obsługa. Uprawia się przeważnie zboża, zazwy-
czaj pszenicę, a także rośliny strączkowe, ziemniaki oraz warzywa. 

Na terenie gminy działają obecnie 163 podmioty gospodarcze. We-
dług przynależności branżowej jest: 68 firm handlowych, 25 usługowych,  
59 produkcyjnych, 8 transportowych i 3 gastronomiczne. Walory natural-
ne, ekologiczno-przyrodnicze, czyste środowisko, zabytki historyczne i po-
łożenie geograficzne, to kapitał, w  oparciu o  który lokalne władze budują 
program rozwoju gminy. W  okresie powojennym, gdy część małych miast 
ówczesnego województwa kieleckiego objęto programami inwestycyjnymi 
i  aktywizacyjnymi, zamierzano rozwijać funkcjonujące w  dwudziestoleciu 
1070 Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wyd. F. Piekosiński, 
Kraków 1896, wg. indeksu.
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międzywojennym miejscowe rzemiosło zrzeszone w cechy. W tym też duchu 
już w 1949 r. zamierzano (bezskutecznie) przywrócić prawa miejskie Wiślicy, 
zaczęto rozwijać szewstwo, krawiectwo, przemysł spożywczy (młyn, mleczar-
nię, piekarnie), oraz inne branże. 

Istotne dla miasta i mieszkańców były zapoczątkowane w  tym czasie 
badania archeologiczne, dzięki którym Wiślica pojawiała się na ustach ca-
łej Polski, a dzięki prof. W. Antoniewiczowi i prof. Z. Wartołowskiej, rów-
nież Europy. Śmiała teza o słowiańskim, przedchrześcijańskim rodowodzie 
Małopolski była mocno propagowana w ośrodkach naukowych i mediach. 
Wiślica, jako historyczna miejscowość, zaistniała w świadomości ogółu, 
miała swoje pięć minut. Nie szczędzono środków na dalsze badania, a pro-
wadzone inwestycje ziemne w mieście jeszcze wspomagały i ułatwiały prace 
archeologiczne. Powstały plany budowy ośrodka PTTK na terenie miasta, 
bazy żywieniowej i noclegowej, a przede wszystkim budowy miejscowego 
Muzeum Regionalnego. Zostało ono utworzone 20 maja 1966 r. z inicjaty-
wy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem. Jego nadrzędnym celem 
było gromadzenie, udostępnienie i popularyzacja zabytków ruchomych po-
zyskanych w trakcie sezonów archeologicznych z lat 1949-1964, jak i spo-
dziewanych następnych odkrywek. 

Ważnym elementem było zabezpieczenie i udostępnienie reliktów kościo-
ła św. Mikołaja wraz ze słynną „misą chrzcielną”, oraz artefaktów architektury 
wczesnośredniowiecznej w podziemiach bazyliki. W roku 1964 wybudowa-
no Pawilon Archeologiczny, w którym eksponowane są pozostałości kościoła 
i baptysterium. W roku 1981 powstał zamysł przeniesienia muzeum do tzw. 
„Kamienicy Różańcowej” z XVII w. stojącej przy rynku, co miało polepszyć 
warunki wystawiennicze, umożliwić stworzenie pracowni, biura i  magazy-
nów muzealnych. Niestety do realizacji tego zamierzenia nie doszło. 

Bazylika w Wiślicy. Fotografa współczesna, archiwum gminy. Makieta tzw. drugiego kościoła 
romańskiego na wystawie w podziemiach świątyni. Fot. D. Kalina. 
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Ruiny kościoła z resztkami „misy chrzcielnej” na pierwszym planie. Fot D. Kalina. 

Muzeum Regionalne w 2003 r. opuściło swoją siedzibę, przenosząc się do 
tzw. „Domu Długosza”. Jego ekspozycja obejmuje zarówno artefakty arche-
ologiczne i lapidarium z dawnych wykopalisk, jak również wnętrza z niezwy-
kle cennymi malowidłami naściennymi z XV w., m.in. z wizerunkami Jezusa 
Chrystusa i domniemanym portretem Jana Długosza, fundatora obiektu. 
Mieści się tu od XV w. siedziba parafii, natomiast w piwnicach znalazło się 
miejsce na salę prelekcyjną oraz niewielką kawiarenkę. 

Dzięki długoletnich zabiegom władz lokalnych, od początku 2017 r. daw-
ne muzeum regionalne funkcjonuje już jako Muzeum Archeologiczne, od-
dział Muzeum Narodowego w Kielcach1071.

Wikariat, czyli tzw. „Dom Długosza”, miejsce wystawiennicze Muzeum, jak również siedziba 
parafii. Fot. Archiwum Gminy. 

1071 https://mnki.pl/wislica/pl/o_muzeum/siedziba, data: 22.07.2018 r.
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Obecnie planowana jest modernizacja Muzeum Archeologicznego 
w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-
2020. Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje wniosek Modernizacja Mu-
zeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kiel-
cach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów 
dziedzictwa narodowego. Projekt ten pozwoli na lepsze wykorzystanie po-
tencjału Muzeum Archeologicznego w  Wiślicy jako Oddziału Muzeum 
Narodowego1072. Jak można przeczytać na internetowej stornie Muzeum: 
„Prace pozwolą na zwiększenie atrakcyjności najcenniejszych, unikato-
wych zabytków Wiślicy, poprzez ich konserwację, restaurację oraz ekspo-
zycję, wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robót budowlanych przy zabytkach, zwiększenie bezpieczeństwa najcen-
niejszych zabytków narodowych poprzez montaż instalacji zabezpiecza-
jących przed kradzieżą i  zniszczeniem zabytków nieruchomych, poprawa 
warunków eksponowania i  propagowania kluczowych elementów dzie-
dzictwa kulturowego poprzez zakup wyposażenia i sprzętu do działalności 
kulturalno-edukacyjnej i  przygotowywania ekspozycji, upowszechnianie 
polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez inicjowanie projektów badaw-
czych i  edukacyjnych. Nastąpi rozwój kompetencji społecznych i  wzrost 
integracji społecznej poprzez wdrożenie oferty kulturalno-edukacyjnej 
z wykorzystaniem nowych form uczestnictwa w kulturze, nowego progra-
mu merytorycznego”1073.

Mimo relatywnie niewielkich środków, władze lokalne zrealizowały am-
bitny program modernizacji i rozwoju gminy. Poczynając od 2003 r. na tere-
nie Gminy Wiślica nastąpiły duże zmiany w sferze infrastruktury material-
nej. Możliwości inwestycyjne znacznie się zwiększyły po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej w  2004 r. Pojawiły się nowe sposoby finansowania 
niezbędnych inwestycji gminnych, służących poprawie życia mieszkańców. 
Determinacja wybranych w 2002 r. nowych władz gminy sprawiła, że Wi-
ślica szybko znalazła się w czołówce gmin, które najlepiej wykorzystywały 
środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 2006 r. gmina była 
na 6 miejscu w kraju pod tym względem, a w całym dziesięcioleciu 2004-
2014 na 42 miejscu w kraju (na 1566 gmin wiejskich), a 5 w województwie 
(na 102 gminy).

Wymiernym efektem starań o środki unijne i krajowe są inwestycje zreali-
zowane w latach 2003-2018. Z najważniejszych inwestycji należy wymienić 
prace dotyczące połączeń komunikacyjnych na terenie gminy – wybudowa-
no i przebudowano 80 km asfaltowych dróg gminnych i wewnętrznych, wy-
remontowano i przebudowano 27 km dróg powiatowych asfaltowych (przy 
udziale środków własnych gminy), a także zbudowano ok. 12 km dróg dojaz-
dowych do pól wykonanych z kruszywa. 
1072 https://mnki.pl/wislica/pl/o_muzeum, data: 30.09.2018 r.
1073 Tamże. 
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Gmina posiada sieć wodociągową, któ-
rą sukcesywnie uzupełnia o  nowe odcinki 
– w  omawianym okresie wykonano 7,8 km 
nowej sieci wodociągowej i  wybudowano 
aż 47 km sieci kanalizacyjnej, do której pod-
łączono 660 gospodarstw. Wybudowano 
oczyszczalnię ścieków w Jurkowie. Powstały 
również 274 przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. W trosce o zasoby przyrodnicze, jak 
i  ekonomiczne, na budynkach użyteczności 
publicznej, podległych władzom gminy ta-
kich jak: Samorządowy Zakład Opieki Zdro-
wotnej w  Wiślicy, Oczyszczalnia Ścieków 
w  Jurkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Wiślicy wykonano instalacje fotowoltaiczne, wykorzystujące energię sło-
neczną do produkcji prądu. Wykonano w  322  gospodarstwach domowych 
instalacje kolektorów słonecznych, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie 
energii słonecznej do ogrzewania wody. 

Na terenie gminy powstała nowoczesna sieć teleinformatyczna, uła-
twiająca dostęp do szybkiego Internetu. Zakupiono i wyposażono 150 go-
spodarstw domowych oraz szkoły na terenie gminy w 274 sztuki sprzętu 
komputerowego wraz z dostępem do Internetu. Zrealizowany projekt nosił 
nazwę: Eliminacja wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Wiślica. 

Wśród dużych inwestycji zrealizowanych przez władze gminy należy wy-
mienić  przebudowę rynku i odnowę znajdującego się na nim parku oraz Pla-
cu Solnego wraz z wymianą oświetlenia. Przebudowano również miejski plac 
targowy, oraz tereny osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Gorysławi-
cach. Zagospodarowano tereny nad rzeką Nidą.

Instalacja fotowoltaiczna na budynku Ośrodka 
Zdrowia w Wiślicy. Ośrodek po kapitalnym re-
moncie mieści również gabinet rehabilitacyjny.

Plac Solny w Wiślicy.
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Rynek w Wiślicy po dokonanej rewitalizacji. Fot. archiwum. 

Inwestycje modernizacyjne objęły również obiekty oświatowe i lecznicze. 
Przeprowadzono kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Wiślicy obejmu-
jący wymianę dachu i centralnego ogrzewania. Wykonano nową estetyczną 
elewację. W sąsiedztwie szkoły powstało wielofunkcyjne boisko wraz z pla-
cem zabaw dla najmłodszych dzieci. 

Gmina Wiślica - portret współczesny

Plac zabaw i boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Wiślicy.

Szkoła Podstawowa po kapitalnym remoncie.
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W części południowej miasta powstał nowoczesny plac rekreacyjno-
-sportowy, na którym odbywają się obecnie gminne uroczystości. Jest on 
także wykorzystywany przez organizatorów imprez adresowanych do dzieci, 
młodzieży szkolnej, jak i dorosłych. Tu także wyeksponowane jest miejsce 
po dawnym zespole szpitala pw. Świętego Ducha. Jego fundamenty zostały 
wyciągnięte ponad poziom murawy i obleczone cementowym licem. Zabyt-
kowy teren został w otoczony opieką, a odpowiednia tablica informuje o ist-
nieniu w tym miejscu jednego z dawnych wiślickich kościołów i nekropolii.

 
Nieco dalej, w kierunku wschodnim znajduje się nowoczesna hala widowisko-

wo-sportowa, wybudowana przed wszystkim na potrzeby miejscowej młodzieży. 

Hala widowiskowo-sportowa w Wiślicy

Skalę wykonanej pracy najlepiej oddają kwoty. Wartość inwestycji doko-
nanych w  latach 2003-2018 to blisko 60 mln zł, z czego ok. 40 mln zł stanowi-
ły środki pozyskane, a kwotę ok. 20 mln zł środki własne, z budżetu gminy. Przy 
rocznym budżecie gminy wahającym się na poziomie 20–24 mln inwestycje były 
ogromnym finansowym wysiłkiem. Dziś można z pewnością powiedzieć, że lata 
2003–2018 były okresem nadrabiania wielkich zaniedbań inwestycyjnych na tere-
nie miasta i gminy oraz realizacji zobowiązań wobec mieszkańców. Starania władz 
gminy sprawiły, że dostosowano lokalną infrastrukturę do wymagań XXI wieku. 

Plac rekreacyjno-sportowy w Wiślicy.
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W  gminie działają dwa kluby sportowe: LKS „Gród” (piłka nożna klasa 
A lub okręgowa) oraz Klub Sportowy „Miłek”, w których zainteresowani spor-
tem mogą rozwijać swoje pasje. 

Hala widowiskowo-sportowa w Wiślicy.

Klub Sportowy „Gród – Wiślica” założony został w 1948 r. (jego zawod-
nicy występują w zielono-białych barwach). Jednym z pierwszych założycieli 
i  prezesem klubu był wielki entuzjasta sportu Romuald Stoczkiewicz. Póź-
niej, aż do połowy lat 70. XX w., pomagał mu Edmund Misiakiewicz. Klub 
w zasadzie był jednosekcyjny, od początku dominowała piłka nożna. W la-
tach 70. XX w. funkcjonowała również sekcja tenisa stołowego. Największe 
sukcesy Klubu przypadają na lata 1977–1980, kiedy jego prezesem był Zyg-
munt Kula, a  wieloletnim kapitanem drużyny Marian Madej.  Do drużyny 
powrócił jego wychowanek i najlepszy zawodnik Zdzisław Kocieliński, który 
przez kilka lat występował w drugoligowej drużynie „SHL Kielce”. W sezonie 
1978-1979 miał miejsce awans drużyny „Gród-Wiślica” do klasy okręgowej 
(był to odpowiednik obecnej IV ligi), a w sezonie kolejnym drużyna zajęła 
w rozgrywkach klasy okręgowej 8 miejsce. W tym okresie w drużynie „Gród” 
trenowało ponad 100 zawodników w pięciu drużynach (dwie seniorów i po 
jednej juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy). Obecnie klub występuje 
w klasie A. Jego prezesem jest Ryszard Grzywna, kierownikiem drużyny To-
masz Czyszczoń, natomiast trenerem Marek Sobura. Głównym sponsorem 
klubu jest Urząd Gminy w Wiślicy1074. 

1074 Za: http://grod.futbolowo.pl/, data: 17.09.2018 r.
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Uczniowski Klub Bilardowy „Miłek” założony został w 1998 r. przy 
Szkole Podstawowej w Chotlu Czerwonym. Jego pomysłodawcą i założy-
cielem był miejscowy nauczyciel Szczepan Sekuła, który wraz z młodzie-
żą ustalił sekcje sportowe klubu - tenis stołowy i pool bilard. Niedługo po 
powstaniu klubu powołano reprezentację szkoły w skład w której weszli: 
Bartłomiej Piotrowski, Mateusz Czerw i Jacek Kruk.

Uczestnictwo w turniejach bilardowych organizowanych przez PZBil po-
zwoliło na skonfrontowanie umiejętności klubowych zawodników: Kamila 
Szcześniaka, Damiana Penara, Tomka Szczęśniaka z czołówką krajową. Poja-
wiły się pierwsze sukcesy. Działalność klubu zwróciła uwagę władz powiatu 
i gminy oraz sponsorów prywatnych. Swoje wsparcie finansowe dla działalno-
ści klubu okazują: Stanisław Krzak Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica, (który 
jest patronem zawodów bilardowych o Puchar Burmistrza Miasta Wiślica), 
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju reprezentowany przez prezes Annę Kar-
wat, a także miejscowy przedsiębiorca Marek Malec z Buska Zdroju. 

W roku 2003 Zarząd Klubu zorganizował VI Drużynowe Mistrzostwa 
Polski UKS w Pool Bilard w Busku. W rankingu ogólnopolskim ogłoszo-
nym w czasopiśmie „Bilard Sport”, (styczeń 2003 r.) na 130 bilardowych 
sekcji UKS „MIŁEK” zajął wysokie VI miejsce. Klub organizuje dwa razy w 
ciągu roku turnieje o Puchar Starosty Buskiego, podczas którego goszczą na 
turnieju bilardziści z Kielc, Dębicy, Chorzowa, Tomaszowa Mazowieckie-
go, Krakowa, Opatowa i innych miast. Od roku 2007 organizowane są tur-
nieje bilardowe dla dzieci i młodzieży. Wykorzystuje się w tym celu dotacje 
udzielane przez PZBil i Urząd Marszałkowski w Kielcach. 

Obecnie Klub posiada trzy stoły bilardowe z wyposażeniem i oddzielną salę 
bilardową. W klubie trenuje 52 zawodniczek i zawodników. Zarząd Klubu pro-
wadzi naukę gry w bilard dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania 
i wieku. W dniach od 14 do 16 września 2018 r. w dwóch krakowskich klubach 
bilardowych TCF HUB oraz PIK rozegrano turnieje bilardowe o Drużynowe 
Mistrzostwa Polski UKS-ów, w których uczestniczyło 130 zawodniczek i za-
wodników. Klub „Miłek” reprezentowały zawodniczki: Dominika Pawełczyk, 
Patrycja Siemieniec, Gabriela Siemieniec i  Wiktoria Kasperczyk. Po trzech 
dniach zmagań przy zielonym suknie wiśliczanki zdobyły złoty medal, puchar 
oraz tytuł drużynowych mistrzyń Polski1075.

Bardzo zasłużonymi i  mającymi bogate tradycje są jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Za datę oficjalnego powstania jednostki Ochotniczej 
Straży w Wiślicy przyjmuje się 1914 r., choć jej nieformalne początki moż-
na datować na podstawie archiwalnych dokumentów już na 1890 r. Obecnie 
bezpieczeństwo mieszkańcom gminy zapewnia osiem jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Znajdują się one w miejscowościach: Wiślica (prezes – Józef 

1075 http://wislica.pl/133/klub-bilardowy-milek-w-chotlu-czerwonym.html
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Siwy), Kuchary (prezes – Piotr Rajczak), Szczytniki (prezes – Andrzej Kru-
pa), Szczerbaków (prezes – Grzegorz Wanat), Skorocice (prezes – Robert 
Kopeć), Łatanice (prezes – Piotr Wojtaszek), Jurków (prezes – Robert Bo-
rzęcki), Kobylniki (prezes – Paweł Służalski). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpoża-
rowej jednostki prowadzą działalność w zakresie: działań gaśniczych, ratow-
nictwa technicznego i drogowego, ratownictwa wodnego, ratownictwa me-
dycznego, usuwania skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych losowych 
zdarzeń, prowadzenie akcji profilaktycznych. Jednostki OSP przeprowadzają 
także szkolenia z zakresu likwidacji zagrożeń przeciwpożarowych, zapozna-
nia z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, prezentacji 
obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy przed-
medycznej. Jednostki prowadzą także działalność kulturalną i sportową. 

Wszystkie jednostki posiadają własne strażnice OSP, a w nich podstawo-
wy sprzęt przeciwpożarowy. Jednostka OSP w Wiślicy posiada elektronicz-
ny system wykrywania i alarmowania połączony z powiatowym systemem 
OSP w Busku-Zdroju. Jednostki OSP dysponują podstawowym sprzętem 
do akcji ratowniczych. 

W  trakcie prac inwestycyjnych przeprowadzonych w  latach 2003–2018 
wyremontowano wszystkie świetlice i  strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej 
znajdujące się na terenie gminy. Wykonano w nich remonty dachów, elewacji 
i ocieplenia, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano wnętrza, 
a także wyposażono w nowe stoły, krzesła i inny sprzęt. 

Równolegle z inwestycjami rozwijało się także życie kulturalne. W 2004 r. 
 powstał Zespół Pieśni i Tańca „Wiśliczanie”, który skupia miłośników pio-

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy.
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senki (zwłaszcza ludowej) tańca i innych form aktywności artystycznej. Jest 
on wspierany finansowo przez władze gminy. Zespół liczy 25 artystów. Są 
to: Helena Salamon, Cecylia Obrusik, Zofia Kopeć, Danuta Jasińska, Rena-
ta Bysiecka, Sławomir Sobota, Zdzisław Zych, Leokadia Gruchała, Leoka-
dia Cieślak, Teresa Wiśniewska, Alfreda Kabat, Henryk Domagała, Monika 
Wieloch, Józef Witkowski, Wioletta Papaj, Stanisław Chlebicki, Ewa Bęt-
kowska, Stanisław Pasek, Ilona Madej. Zespołem od jego powstania kieru-
je Jadwiga Krzak wspólnie z  Aliną Szostak i  Danutą Jasińską. W  składzie 
Kapeli Ludowej grają: Andrzej Madej (akordeon), Grzegorz Miklaszewski 
(akordeon), Paweła Zych (klarnet, saksofon), Stanisław Gruchała (bębe-
nek) i Jerzego Kosela (trąbka).

Folklorystyczny repertuar bliższej i  dalszej okolicy w  postaci piosenek 
i  tańców ludowych prezentowany jest w formie spektakli: Wiejskie, dawne 
weselisko i Kolędnicy. Odtwarzają one zapamiętane z dzieciństwa przyśpiewki 
oraz teksty przedstawień kolędników. Występy zespołu uświetniają uroczy-
stości na terenie gminy Wiślica, dając wspaniałą oprawę muzyczną i taneczną. 
„Wiśliczanie” uczestniczą w przeglądach zespołów ludowych organizowanych 
na terenie województwa świętokrzyskiego. Często zajmują czołowe miejsca, 
promując w ten sposób gminę nie tylko w województwie, ale i w kraju. Swoj-
ska nuta piosenek, barwne stroje krakowskie i  autentyczne zaangażowanie 
ludzi stanowią o atrakcyjności zespołu1076.

Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wizerunku miasta i okolicznych 
wsi, rozwój gospodarczy, inwestycje w turystykę były głównym celem tak zwa-
nej małej rewitalizacji. Pieniądze na ten cel pozyskano z wielu źródeł, m.in. z Re-
1076 https://wisliczanie.pl.tl/, dta: 17.09.2018 r.

Zespół ludowy „Wiśliczanie”.
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gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r. 
Najważniejszym zadaniem w ramach tego projektu przeprowadzanego na tere-
nie Wiślicy będzie rewitalizacja grodziska i terenów położonych w jego sąsiedz-
twie. Powstanie droga dojazdowa i kładka wzdłuż starorzecza Nidy. 

Dialog i konsultacje z mieszkańcami są podstawą wszelkich inwestycji prze-
prowadzanych na terenie gminy. Podobnie było w przypadku starań o przywró-
cenie praw miejskich Wiślicy. Wprawdzie Wiślica uzyskała prawa miejskie już 
w XIV w. (tłumaczenie łacińskiego aktu lokacji miasta znalazło się we wstępie 
do niniejszej książki), jednak utraciła je w 1869 r. W 2017 r. podjęto starania 
o ich przywrócenie. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni, a przeprowadzone 
społeczne konsultacje utwierdziły władze Wiślicy w działaniu, które zwieńczy-
ło przywrócenie praw miejskich w styczniu 2018 r. Z pewnością, dzięki boga-
tej historii miejscowości, cały proces był łatwiejszy niż mógłby być. W Wiśli-
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cy odnaleźć przecież możemy korzenie państwowości polskiej. Tu odbył się 
pierwszy na ziemiach polskich chrzest. Wiślica była także ważnym ośrodkiem 
religijnym w czasach rozbicia dzielnicowego. Historyczne znaczenie i ranga 
miejscowości nadal trwają. Trzeba pamiętać, że Wiślica jest jednym z najważ-
niejszych i najpiękniejszych sanktuariów diecezji kieleckiej, jest traktowana po-
wszechnie jako miejsce chrztu z czasów przed Mieszkiem I. Wiele uroczystości 
i spotkań religijnych o wymiarze diecezjalnym i ogólnopolskim ma miejsce 
właśnie w Wiślicy.

Obecnie, w  ramach zakrojonej na szeroką skalę, rewitalizacji planuje 
się wykorzystać atut bogatej tradycji i  historii miejscowości w  rozwoju tu-
rystyki. Wiślica ma stać się atrakcyjnym miejscem do wycieczek, z  dobrze 
zagospodarowaną bazą turystyczną. Podstawą tego projektu ma być ekspo-
zycja historycznych atrakcji i włączenie ich w nowoczesną przestrzeń miej-
ską. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna została wykonana przez  
prof. dr. hab. Andrzeja Kadłuczkę, znanego m.in. z projektu architektoniczne-
go ekspozycji pod krakowskim rynkiem. Nosi ona nazwę: Tysiącletnia Wiślica 
– Śladami Świetności. Utworzenie trasy turystycznej przez pradzieje chrześci-
jańskiej Wiślicy. Realizacja projektu szacowanego na kwotę 5 milionów zło-
tych będzie się składała z  kilku uzupełniających się etapów. Ważną częścią 
prac będzie odtworzenie fragmentu grodziska sprzed wieków. Grodzisko 
„na łąkach” należy do najstarszych zabytków pradziejowej Wiślicy. Planowa-
na jest rekonstrukcja, w  miejscu ustalonym przez badania archeologiczne, 
bramy grodziska z drewnianych belek. Następnie odtworzone zostaną dwa 
domy pół-ziemiankowe, które zostaną zaadaptowane na pawilon recepcyjny 
muzeum grodziska. Wykonana zostanie ekspozycja profilu archeologiczne-
go wału grodziska, z elementami dawnej osady: cysterną, studnią i piecem. 
Istotnym etapem będzie utworzenie turystycznej ścieżki, prowadzącej do 
grodziska „na łąkach”. W jej części „krajobrazowej” koncepcja przewiduje wy-
konanie pomostów z desek tarasowych, kompozytowych, odpornych na wil-
goć i wytrzymałych na obciążenia lekkich pojazdów mechanicznych. Wzdłuż 
ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego na grodzisko znajdą się proste siedzi-
ska, ulokowane w specjalnych zatokach oraz tablice informacyjne, nawiązu-
jące swoją treścią do najdawniejszych dziejów Wiślicy. Położone przy dawnej 
grobli prowadzącej do grodziska relikty kościoła św. Marcina. staną się z kolej 
historycznym akcentem projektowanej trasy. Budynek po gimnazjum zosta-
nie zaadaptowany na potrzeby nowoczesnego Domu Kultury. Stanie się on 
Centrum Historii i Kultury Vislica Antiqua. z salą konferencyjną, semina-
ryjno-edukacyjną i biblioteką. Adaptacja budynku zakłada zaprojektowanie 
wielofunkcyjnej sali ekspozycyjno-wykładowej na ok. 110-130 miejsc, wy-
konanie pomieszczeń świetlicy, pracowni i administracji. Na najniższym po-
ziomie ma znaleźć się czytelnia z księgozbiorem, recepcją i katalogiem oraz 
niezależne wejście od południa. Będą także pokoje do zajęć indywidualnych. 

Gmina Wiślica - portret współczesny
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Gród z kładką na starorzeczu.

Brama grodziska - rekonstrukcja.

Rekonstrukcja drewnianej zabudowy grodu z okresu wczesnego średniowiecza.
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Ponieważ projekt zakłada harmonijne połączenie historycznego i współcze-
snego oblicza Wiślicy, to powstanie mała architektura miejska o nowocze-
snej formie. Stanowić ją będzie spójna kolekcja tzw. „mebli miejskich”, czyli 
ławek, koszy na śmieci i siedzisk. Mają być one przede wszystkim wygodne 
(wykonane z  drewna i  kamienia), a  jednocześnie nadawać nowoczesnego 
charakteru miejscom, w których się pojawią. Podobnie będzie z oświetleniem 
ulicznym, które zasilane będzie z paneli solarnych. Interesującym i praktycz-
nym elementem będą zewnętrzna ładowarka indukcyjna wraz z  gniazdami 
USB, przy których będzie można skorzystać z energii np. naładować telefon, 
podłączyć laptop. Będą one umieszczone w miejscach publicznych, ogólno-
dostępnych takich jak: pole biwakowe, plaża, siłownia czy tereny rekreacyj-
ne. Uzupełnieniem informacji turystycznej mają być tzw. infokioski, wypo-
sażone w  dotykowe ekrany LED, nadajniki Wi-Fi, porty USB (ładowarki). 
Innym, ciekawym rozwiązaniem będzie pokrycie farbami fluorescencyjnymi 
i podświetlanie o zmroku lampami projekcyjnymi niektórych istotnych de-
tali architektonicznych i  fragmentów historycznych tras. Konsekwentnym 
uzupełnieniem inwestycji będzie utworzenie rekreacyjno-wypoczynko-
wej części Wiślicy. Planowane jest zagospodarowanie terenów nad Nidą. 
Stworzone zostaną miejsca do uprawiania sportów (również wodnych), bi-
wakowania czy wypoczynku. Nie zabraknie zatem ścieżki rowerowej, pola na-
miotowego z węzłem sanitarnym, kąpieliska i plaży nad rzeką, przystani dla 
kajaków, rowerków wodnych i  łódek. Zaprojektowano też oddzielne molo 
dla łodzi historycznych. Do terenówh rekreacyjnych włączony zostanie park 
z alejkami, podzielony na różne sektory funkcjonalne z boiskiem do piłki pla-
żowej, siatkówki i siłownią plenerową. W pobliżu znajdował się będzie ogól-
nodostępny parking. W  ramach modernizacji infrastruktury tych terenów 
przewidziano również stworzenie mini-pawilonu z cafe – barami i częścią go-
spodarczo-sanitarną, zaś w  wydzielonej strefie starodrzewia zlokalizowania 
placu zabaw dla dzieci.

Wizualizacja planowanego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Gmina Wiślica - portret współczesny
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Dzięki ambicji, wytrwałości i pracy mieszkańców oraz władz miasto i gmi-
na Wiślica zmieniło się. Osiągnięto już wiele, ale – jak wynika z zatwierdzo-
nych już dalszych planów modernizacyjnych – to nie koniec, bo miasto nadal 
będzie się rozwijać i zmieniać na lepsze. 

Wizualizacja ścieżki turystycznej.
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Skład rady gminy w kadencjach:

Lata 2002-2006

Włodzimierz Jaworski Skotniki Dolne

Sylwester Filosek Szczerbaków
Tadeusz Mysior Chotel Czerwony

Paweł Czerw Kobylniki
Stanisław Kochański Gorysławice
Stanisław Borzęcki Jurków

Piotr Rzepecki Kuchary
Grzegorz Jasiński Wawrowice

Marian Przybysławski Górki
Stanisław Pasternak Hołudza

Edward Szostak Skotniki Górne
Genowefa Saltarska Szczytniki

Henryk Ignacak Łatanice
Jacek Gocyk Wiślica

Marianna Gaweł Skorocice 

Radni - 2002-2006
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Lata 2006-2010

Bystrzanowski Stanisław Skotniki Dolne
Filosek Sylwester Szczerbaków
Tadeusz Mysior Chotel Czerwony

Jarosław Jaworski Kobylniki
Kochański Stanisław Gorysławice
Stanisław Borzęcki Jurków

Krzyżak Jan Kuchary
Grzegorz Jasiński Ostrów
Nowak Tadeusz Górki
Andrzej Wnuk Gluzy

Szostak Edward Skotniki Górne
Stanisław Gruchała Szczytniki

Sieradzki Marek Łatanice
Alina Szostak Wiślica
Sygut Robert Skorocice 

Radni - 2006-2010 
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Lata 2010-2014

Przewodniczący Rady Gminy  
Bystrzanowski Stanisław

 
Skotniki Dolne

Filosek Sylwester Szczerbaków
Jaros Henryk Chotel Czerwony

Kaleta Kazimierz Kobylniki
Kochański Stanisław Gorysławice

Konopa Radosław Jurków
Krzyżak Jan Kuchary

Mącznik Wiesław Wawrowice
Nowak Tadeusz Górki

Pałaczyńska Izabela Hołudza
Pituła Piotr Skotniki Górne

Saltarska Genowefa Szczytniki
Sieradzki Marek Łatanice
Solarski Andrzej Wiślica

Sygut Robert Skorocice 

Radni- 2010-2014
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Lata 2014-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Bystrzanowski Stanisław

 
Skotniki Dolne

Filosek Sylwester Szczerbaków
Kaczmarczyk Zdzisław Chotel Czerwony

Kaleta Kazimierz Kobylniki
Wiek Jarosław Gorysławice

Borzęcki Stanisław Jurków
Krzyżak Jan Kuchary
Książek Jan Ostrów

Nowak Tadeusz Górki
Wnuk Andrzej Gluzy
Szostak Marcin Skotniki Górne

Gruchała Kazimierz Szczytniki
Ignacak Henryk Łatanice

Gocyk Jacek Wiślica
Kucięba Andrzej Skorocice 

Radni - 2014-2018 
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Sołtysi:

Kadencja 
2003-2007

Kadencja  
2007-2011

Kadencja 
2011-2015

Kadencja 
2015-2019 Miejscowość 

Józef Skiba Józef Skiba Alfred Madej Alfred Madej Brzezie
Zdzisław  

Kaczmarczyk Trela Jerzy Henryk Jaros Henryk Jaros Chotel  
Czerwony

Andrzej Wnuk Mieczysław 
Kolanowski

Mieczysław 
Kolanowski

Mieczysław  
Kolanowski Gluzy 

Lesław Kabat Lesław Kabat Lesław Kabat Stanisław 
Kabat Gorysławice

Jan Stojek Jan Stojek Jan Stojek Jan Stojek Górki
Eugeniusz 

Wąsik
Eugeniusz 

Wąsik
Pałaczyńska 
Małgorzata

Przemysław  
Pawełczyk Hołudza

Stanisław  
Piotrowski

Stanisław  
Piotrowski

Stanisław 
Piotrowski

Stanisław  
Piotrowski Jurków

Kazimierz  
Kaleta

Kazimierz 
 Kaleta

Kazimierz  
Kaleta

Kazimierz  
Kaleta Kobylniki

Damian  
Musiał

Damian  
Musiał

Damian  
Musiał

Damian  
Musiał Koniecmosty

Zbigniew 
Zgrzywa

Zbigniew 
Zgrzywa

Zbigniew 
Zgrzywa

Zbigniew  
Zgrzywa Kuchary

Augustowski 
Bogusław

Augustowski 
Bogusław

Augustowski 
Bogusław

Augustowski  
Bogusław Łatanice

Tadeusz  
Nowak

Tadeusz  
Nowak

Tadeusz  
Nowak Jan Książek Ostrów 

Aneta 
 Łuczyńska

Aneta  
Łuczyńska

Aneta  
Łuczyńska

Aneta 
 Łuczyńska Sielec

Stanisław  
Bystrzanowski 

Stanisław  
Bystrzanowski 

Stanisław  
Bystrzanowski 

Stanisław  
Bystrzanowski 

Skotniki  
Dolne 

Piotr Pituła Piotr Pituła Piotr Pituła Czesław Jaguś Skotniki  
Górne

Robert Sygut Danuta Grigo Danuta Grigo Danuta Grigo Skorocice
Sylwester  

Lasak
Sylwester  

Lasak
Sylwester  

Lasak
Agnieszka  

Wanat Szczerbaków

Gruchała  
Stanisław

Grzegorz  
Przęzak

Grzegorz  
Przęzak

Grzegorz  
Przęzak Szczytniki

Czesław  
Kowalski

Czesław  
Kowalski

Czesław  
Kowalski

Robert  
Jałocha Wawrowice

Jan Bałaga Jan Bałaga Jan Bałaga Monika Sułek Wiślica 

ANEKS
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Pracownicy gminy:

Stanisław Krzak - Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Balicki – Sekretarz Miasta i Gminy
Halina Sokołowska – Skarbnik Miasta i Gminy
Waldemar Błachut – Kierownik referatu rozwoju strategicznego
Konrad Piwowarczyk – Kierownik referatu gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska
Krzysztof Widłak – Kierownik USC
Janina Krzemień – Kierownik MGOPS

Referat organizacyjny:

Agata Śliwa
Marek Gaweł
Mirosława Niedbała
Beata Sokołowska
Anna Kafara
Edyta Szostak
Przemysław Marzec
Wojciech Morasiewicz
Aneta Banaś
Łukasz Kaleta
Grażyna Wieloch
Wioletta Papaj
Grzegorz Miklaszewski

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Jacek Błachut
Monika Jagielnik
Jacek Jasiński
Robert Nowak
Marcin Podsiadło 
Wiesław Smuła

Referat Rozwoju Strategicznego 

Andrzej Siemieniec
Anna Piotrowska
Dorota Jasińska

Referat Finansowo-Budżetowy:

Małgorzata Syrkiewicz
Monika Madej 
Ewa Czerw
Renata Musiał
Marcin Sadowski
Magdalena Łach- Kaczmarczyk
Edyta Sułek
Izabela Pisarska
Agnieszka Bysiecka
Bożena Zuchowicz
Katarzyna Chlebicka
Ewelina Jasikowska

Kazimiera Grońska
Madej Stanisław
Sagan Arkadiusz
Mariusz Kruk
Mariusz Cieślak
Jan Bysiec
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Dyrektorzy Szkół:

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiślicy – Joanna Białkiewicz
Gimnazjum w Wiślicy – Grzegorz Kamiński
Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych – Barbara Głombińska 

ANEKS
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• MPV – Monumenta Poloniae Vaticana, wyd. J. Ptaśnik, t. 1-6, Kraków 1913-1938.
• SPPP – Starożytne prawa polskiego pomniki, t. 2-9, Kraków 1870-1884.
• ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, t. 1-5, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, Wrocław 

1962-1970.
• ZDKK – Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 1-2, wyd. J. Kuraś, Lublin 1970. 


