






















II miejsce rocznika 2005 w Jaśle



Na turnieju w Bieczu



W dokumencie z 4 kwietnia 1666 roku 
znaleźć można jeden z pierwszych szcze-
gółowych opisów dworu żmigrodzkiego. 
Dokument ten powstał w związku z wyna-
jęciem ziemi żmigrodzkiej przez Aleksan-
dra Tymienieckiego (w latach 1665-1668 
cześnik sieradzki, mąż Konstancji wdowy 
po Franciszku Stadnickim1) Janowi Bro-
nowieckiemu (dzierżawcy). Dokument 
ten znajduje się obecnie w Archiwum Na-
rodowym w Krakowie w oddziale na Wa-
welu (Księgi grodzkie bieckie tom. 193, 
str. 407–401).

Oto fragment tego dokumentu, który 
oprócz opisu dworu, zawiera także wy-
szczególnienie powinności poddanych 
ze wsi Żmigród Stary, Siedliska, Hałbów 
i Krempna oraz połowy miasta Żmigród 
wobec ich właściciela (pisownia orygi-
nalna).

(…) Dwor pod Miastem Żmigrodzkiem 
z budyńkami przestrony. Naprzod brama 
do tego Dwora z wrotami wielkimi, wrota 
na kunie żelazney2, w tych wrotach fortka3, 
przy których wrotach y fortce z wrzecią-
dzów4 dwa y szkoblów5 cztery, fortka na 
zawiasach żelaznych. Pobok6 tey bramy iz-
debka na dole z sionką7, w sionce drzwi na 
hakach y zawiasach żelaznych, do izdebki 
także drzwi na hakach żelaznych y zawia-
sach żelaznych. W tey izdebce piec biały 
kaflowy, ława, okien dwie w drewno opra-
wione, z tey izdebki komnatka, drzwi na 

1 Zm. 1663. Ostatni właściciel Żmigrodu z rodu Stadnic-
kich linii żmigrodzkiej. 
2 Obręcze. 
3 Furtka. 
4 Wrzeciądz (dawniej także w formach: rzeciądz, rzecządz, 
rzecądz, rzejcuz, rzecoz) – okucie budowlane, zamknięcie 
drzwi lub bramy, element w formie sztaby (lub płasko-
wnika) z otworem współpracujący ze skoblem służący 
wraz z nim do mocowania kłódki, czasem (szczególnie 
w przeszłości) w formie krótkiego łańcucha, służącego do 
zamykania drzwi od wewnątrz.
5 Skoble. 
6 Obok 
7 Sień. 

hakach y zawiasach żelaznych z wrzecią-
dzem y szkoblami. W tey komnatce okno, 
a w tym oknie krata żelazna. Przed tą iz-
debką schody na górę nad broną8. Nad bro-
ną izdebka, drzwi na hakach y zawiasach 
ze skoblami z wrzeciądzem do tey izdebki. 
W tey izdebce okien dwie w ołów oprawio-
ne, z tey izdebki komnata y drzwi do kom-
naty na hakach y zawiasach żelaznych. 
W tey komnacie w oknach krata żelazna. 
W tym budynku co się opisało wyzey Imć 
Pan Kochanowski w nim mieszka. Podobok 
tey Izdebki gorney nad broną spiżania na 
zboże do szypania, do tey spiżani drzwi na 
hakach y zawiasach żaleznych skoblem 
y wrzeciądzem. Od tey bramy idąc do bu-
dynku przede drzwiami siennymi kamień 
to iest stół kamienny na słupach ieden tro-
chę wetuczony, do sieni drzwi na hakach 
y zawiasach żelaznych ze skoblem y wrze-
ciądzem. W tey sieni okien dwie w drewno 
oprawione, ław dwie w tey sieni. W teyże 
sieni są drzwi drugie do sadu na hakach 
y zawiasach żelaznych. W tey sieni izba 
stołowa w prawey ręce spodwórza idąc do 
tey izby drzwi na hakach y zawiasach żela-
znych z klamkę, szkoblami z wrzeciądzem. 
W tey izbie szafki ze dwiema szufladami, 
do tych szafek drzwi dwoie na zawiasach 
żelaznych. W tey izbie piec zielony, stołów 
dwie ieden wielki, drugi mały, ław dwie, 
okien w ołów oprawionych trzy. Szyb 
u nich nie masz trzech albo czterech. W tey 
izbie obrazy naokoło po ścianach, malo-
wani Imć Panowie Stadniccy. Przy tych 
oknach są okiennice ze dworu na hakach 
y zawiasach żelaznych. W tey izbie komna-
ta, drzwi na hakach y zawiasach żelaznych 
ze skoblami z wrzeciądzem, w tey komna-
cie w oknach kraty żelazne, z tey komnaty 
komórka potrzebna, drzwi do niey na ha-
kach y zawiasach żelaznych. Naprzeciwko 

8 Bramą. 



tey izby druga izba, do tey izby drzwi na 
hakach y zawiasach żelaznych. W sieni we-
wnątrz drzwi ze skoblami dwoma. W izbie 
u tych drzwi na hakach żelaznych ze sko-
blami. W tey izbie szafa zielona malowa-
na, piec zielony, ław dwie, stół, zydel bia-
ły, okien trzy, wrota oprawne, w iednym 
oknie szyb nie masz czterech. Z tey izby 
są dwoie drzwi, iedne do sieni małey na 
hakach y zawiasach żelaznych, przy tych 
drzwiach zamek zamczysty, drugie drzwi 
do komnaty, haczek w nich do zakładania 
na hakach y zawiasach żelaznych. W tey 
komnacie okien trzy w ołów oprawione, 
z tey komnaty na potrzebę komórki drzwi 
dwoie na hakach y zawiasach żelaznych 
y haczyk ieden. Komnata ma drzwi trzecie 
na hakach y zawiasach żelaznych do sieni. 
W tey siąnce małey też iest pokoy na dole, 
drzwi do tego pokoiu malowane na hakach 
y zawiasach żelaznych z zamkiem zamcza-
stym z klamką y haczykiem. W tym pokoiu 
piec zielony nowy. W tym pokoiu stół biały 
y mały stołek, zydelków trzy malowanych, 
czerwonych, okien cztery w ołów opraw-
ne, okiennice z dworu zasuwane. Pobok 
tego pokoiu spiżarnia nowa, która sobie 
Imć Państwo Tymienieccy wybudowali 
y intercyza w bieckim Grodzie y w inwen-
tarzu ią sobie ex opposito9 dla schowania 
rzeczy z zamknięciem swoim. Do goniego 
(?) budynku wschody10, nad tymi wschoda-
mi zwód na kunach żelaznych. Przed izbą 
górna iest sień, do którey sieni drzwi na 
hakach y zawiasach żelaznych z klamką 
do izby. Drzwi na hakach y zawiasach że-
laznych z zamkiem zamczystym z klamką 
z haczykiem. W tey izbie piec zielony nowy, 
stołów dwa, zydlików malowanych trzy, 
okien cztery w ołów oprawne, Około okien 
okiennice ze dworu na hakach y zawia-
sach żelaznych. Z tey izby komnata, w tey 
komnacie okien dwoie w ołów oprawne, 
około tych okien okiennice na hakach 
y zawiasach żelaznych. Przed tą izbą iest 
schowek pod dachem do którego drzwi na 
hakach y zawiasach żelaznych ze skoblem 
zewnętrznym. Pobok tego schowka iest 
komórka potrzebna, drzwi na hakach y za-
wiasach żelaznych, haczyk w drzwiach. 
Około tey izby ganek naokoło tarasami 
otoczony. Naprzeciw tey izby iest izdebka, 
drzwi do niey na hakach y zawiasach że-
laznych. W tey izdebce piec stalowy, stołek 
mały, ława, okien dwa w ołów oprawne, 
trzecie okno w drewno oprawne, kwater 
w tym oknie ma masz. Naprzeciw tey iz-
debki sala malowana, do tey sali drzwi na 
hakach y zawiasach żelaznych, z klamka, 
9 Ze sprzeciwu. 
10 Schody. 

skoblami z wrzeciądzem. W tey sali ława 
na kole, okien w drewno oprawne sześć 
wielkich, okiennice zasuwane, przed tą sa-
la ganek, do tego ganku drzwi na hakach 
y zawiasach żelazne. Z tego ganku drzwi 
nad schodami wielkimi na hakach y zawia-
sach żelazne, ze skoblem zewnętrznym, kun 
dwie żelaznych na słupach do zawieszania. 
Przez podwórze kuchnia, drzwi na hakach 
y zawiasach żelaznych, stół w kuchni, okien 
dwie w drewno oprawne. W tey kuchni pie-
karnia mała z czerwony piecem, ław dwie, 
okien trzy w drewno oprawne niedobre. 
W tey piekarni komora, drzwi na hakach 

y zawiasach żelaznych, skobel wewnętrz-
ny w tey komorze, w oknach krata żelazna. 
Podobk kuchni druga komora, drzwi na 
hakach y zawiasach żelaznych wewnątrz 
y skobel, w tey komórce ława y szafa do 
naczyń prosta. Do tey kuchni drabina wiel-
ka do komina kuchennego przyprawiona. 
Od kuchni idąc do Browaru stół okrągły 
kamienny, podlepa na schodach stoi. Obok 
tego stołu furtka w parkanie od wody na 
hakach y zawiasach żelaznych y skobel 
wewnętrzny (…).

Daniel Nowak




