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Jeśli przypadek sprawi, że będziesz przejeżdżał, Drogi Czytelniku,
w porze zmierzchu przez Dębno, wieś leżącą w Małopolsce pomię-

dzy Brzeskiem a Wojniczem, znajdź trochę czasu by zatrzymać się
w niej dłużej i urządź sobie spacer w kierunku starego zamczyska.
Dostrzeżesz je z daleka, bo połyskuje czerwienią dachów zza wyniosłych
drzew, obrosłych chmarą posępnych wron i gawronów, raz po raz prze-
rywających ciszę wieczoru swymi ochrypłymi wrzaskami. Ale gdy
staniesz już pod masywnymi murami tej malowniczej budowli –
ostrzegam! – rozglądaj się przezornie na boki, pilnie przy tym nad-
słuchując. Bo oto mogą przed tobą – i to całkiem znienacka – poja-
wić się widma mężów dostojnych i niewiast w różnobarwnych strojach.
To będą właśnie ONI – cienie dawnych posesorów i rezydentów zam-
ku, przybyłych z zaświatów do swej niegdysiejszej siedziby, by pogwa-
rzyć sobie o czasach minionych, a może i sprawdzić, co w ich domost-
wie nowego się dzieje. 

A gdybyś, ochłonąwszy nieco po takim niespodziewanym spotka-
niu, miał jeszcze ochotę poznać losy tych postaci, to pobrzmiewające
szczękiem oręża, lśniące blichtrem zaszczytów i bogactwa, to znów
przepełnione budzącymi współczucie smutnymi, a nawet tragicznymi
zdarzeniami (ale i nie pozbawione zabawnych momentów – ot, jak to
w życiu bywa!), sięgnij, proszę, po tę właśnie książeczkę.

Tak pisałam we wstępie do „Pocztu pań i panów na Dębnie“
w roku 1990. Od tego czasu znacznie poszerzyłam zasób wiado-
mości o historycznych właścicielach tej istniejącej od XIII wieku
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indeks najważniejszych gości dębińskiego zamku od wieku XVI do
roku 1939 w układzie alfabetycznym, z podaniem strony, na
której każdego z nich wymieniam. Wykaz ten uzupełnia wybór ich
wizerunków. 

Serdecznie dziękuję panu mgr. Kazimierzowi Bańburskiemu,
znakomitemu historykowi z Tarnowa za cenne wskazówki mery-
toryczne i tłumaczenie tekstów łacińskich, p. mgr Jolancie Januś-
Koczwara, historykowi sztuki z Muzeum – zamek w Dębnie za po-
moc w poszukiwaniach archiwalnych oraz ks. dziekanowi Marianowi
Majce, proboszczowi parafii Dębno tudzież pracownikom Archiwów:
Państwowego w Krakowie i Diecezjalnego w Tarnowie za udostęp-
nienie wielu cennych materiałów źródłowych. Podziękowania prze-
kazuję także ks. Matteo Fogliata ze Zgromadzenia Księży Rogacjo-
nistów z Warszawy za wskazanie mi publikacji o jego założycielu,
świętym Annibale Maria di Francia, zawierającej cenne informa-
cje na temat korespondencji Marii Jastrzębskiej z nim.

Głęboką wdzięczność zachowam również dla osób prywatnych
a także dyrekcji tych muzeów i archiwów, które były uprzejme
udzielić mi zezwoleń na publikowanie portretów właścicieli Dębna
i ich gości ze swych zbiorów oraz przekazały ich fotografie. 

Lidia Luchter-Krupińska 
Kustosz Muzeum zamkowego w Dębnie 
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małopolskiej wsi i stawianych tu przez nich trzech kolejnych sie-
dzibach, tudzież o ich najwybitniejszych gościach. Z tego powodu
zrodził się zamysł reedycji tej publikacji. Poprawiłam i uzupełniłam
w niej starsze hasła dotyczące poszczególnych spadkobierców, a nie-
które nawet przepisałam na nowo. Dodałam też szereg not biogra-
ficznych rodów bądź osób traktowanych wcześniej marginesowo
z uwagi na ówczesny nikły stan wiedzy o nich. W nagłówku każdego
biogramu na pierwszym miejscu umieszczam teraz dane personalne
osobnika przejmującego (dziedziczącego lub kupującego) Dębno,
a dopiero potem jego życiowego partnera (tego drugiego niekiedy
zupełnie pomijam). Przy nazwisku współmałżonka mężczyzny po-
daję jego herb. Od tej zasady odstąpiłam tylko w przypadku Teo-
fili z Tarłów Ostrogskiej, ponieważ nie otrzymała ona dóbr dębiń-
skich drogą spadkową lecz nabyła je samodzielnie, już po śmierci
swego książęcego małżonka. Życiorysy uzupełniam przypisami
(w pierwszym wydaniu nie było ich wcale), informującymi o pozy-
cjach bibliograficznych lub źródłach, do których sięgałam podczas
pisania. Dodam, że przy opracowywaniu nowego wydania „Pocz-
tu...“ przydawały mi się bardzo artykuły o właścicielach wsi mego
autorstwa, drukowane w latach 90- tych XX wieku w lokalnych cza-
sopismach: „Głos Dębna“ i brzeskim „BIM-ie“ (w których wyko-
rzystywałam wiadomości czerpane z ukazującej się w międzyczasie
literatury naukowej i publikowanych materiałów źródłowych). 

Czytelnika, który znał starszą edycję mojej książeczki, zaciekawi
zapewne w aktualnej dużo większa ilość ilustracji. Włączyłam do nich
np. portrety Adama Tarło i Antoniego Lanckorońskiego z kolekcji
Karoliny Lanckorońskiej, darowanej Zamkowi Królewskiemu w War-
szawie w roku 1994. Znalazła się tu także podobizna Macieja
Lanckorońskiego, reprodukowana w wydanej przez Stanisława Cy-
narskiego w roku 1996 monografii Lanckorońskich. Prezentuję po-
nadto obszerniejszy zestaw fotografii członków rodziny Jastrzębskich
ze zbiorów Muzeum zamkowego w Dębnie. Zamieszczam również
– a jest to znów nowość w porównaniu z poprzednim wydaniem –
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Nie tak dawno jeszcze postaci tego znamienitego męża w ogóle
nie kojarzono ze wsią Dębno. Imię jego widniało wprawdzie

w zachowanym do dziś dokumencie noszącym datę 11 XI 1264
roku, który wyszedł z kancelarii księcia Bolesława Wstydliwego, lecz
akt ten od stu bez mała lat łączono mylnie z Żabnem.1

Opierając się na badaniach S. Mateszewa i własnych, historyk
Franciszek Sikora, autor hasła: Dębno, zamieszczonego w wyda-
wanym od początku lat 80-tych XX wieku wielotomowym Słow-
niku Historyczno-Geograficznym, sprostował ostatecznie tę pomyłkę
odnosząc wymienione źródło pisane do początków naszej wsi.2 Tak
więc, mocą owego dokumentu Dębno (dotąd pozostające w obrę-
bie królewszczyzn, a założone zapewne w XIII wieku lub nawet wcześ-
niej) przekazywano za „wierność a także całkowite oddanie“ wspom-
nianemu wyżej komesowi Świętosławowi wraz z „barciami i innymi
pożytkami“, zarazem zwalniając je od wszelkich powinności. Ry-
cerzowi owemu i jego potomkom nadawano ponadto immunitet
sądowy, a osadnikom prawo karczowania lasów „ad omnes partes“
[czyli na wszystkie strony]. 

Świętosław należał do świetnego małopolskiego rodu Gryfitów.
Jego dziadek Marek był wojewodą krakowskim, a ojciec Klemens
łowczym krakowskim i komornikiem księżnej Grzymisławy, mat-
ki Bolesława Wstydliwego. On to przywoził z Węgier 5-letnią
wówczas królewnę Kingę, przyszłą żonę księcia. Sam Świętosław

ŚWIĘTOSŁAW 
herbu Gryf

Zamek w Dębnie od strony wykusza południowego,
rys. A. B. Krupińskiego, 2000 r.
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Po roku 1293 komes Mściwoj, brat wspomnianej małżonki
Czadra Gryfity, przejął Dębno być może w ramach umowy po-

sagowej.6 Było to dość dziwne, bo Czader miał przecież z Pobogów-
ną syna Andrzeja, któremu powinien był ojcowiznę przekazać.
Zważywszy, że w jakiś czas potem – w roku 1309 – tenże Andrzej
Gryfita okazał się zdrajcą (przyłapany został na współpracy z Krzy-
żakami podczas oblegania Świecia), pozbawienie go Dębna mogło
świadczyć o przezorności Pobogów, którzy znając tego „ancy-
monka“ od dzieciństwa nie chcieli mieć z nim nic wspólnego.7 Warto
zaznaczyć, że Pobogowie byli wtedy znaczącą rodziną możnowładczą,
dysponującą rozległymi dobrami w ziemi krakowskiej, sandomier-
skiej, łęczyckiej i sieradzkiej oraz odgrywającą ważną rolę polityczną
w okresie walk o tron krakowski.8

Posiadanie Dębna przez kolejnego Mściwoja, zwanego też
Mszczujem, syna poprzedniego, rycerza i ministra (urzędnika) księ-
cia Władysława Łokietka, potwierdzał dokument z dnia 6 X 1317
roku, opatrzony pieczęcią i podpisem tego władcy.9 Zezwalał on te-
mu nowemu panu dębińskiego gródka na założenie sąsiedniej wsi
Sufczyn. Mszczuj dążył więc do powiększania stanu posiadania, 
a zatem do utrwalania swej pozycji i znaczenia na tym terenie. Był
on zapewne ojcem następnego właściciela naszej wsi, Jakuba
o przydomku „de Monte Vini“ („z Winnogóry“). Herb tego ostat-

POBOGOWIE 
herbu własnego 

w roku 1270 występował jako komornik (tj. dworzanin) księżnej
Kingi. K. Bańburski utrzymywał, że wielmoża ten był jednym ze
stojących wiernie przy boku księcia Bolesława w czasie buntu częś-
ci rycerstwa małopolskiego w roku 1273, za co władca ów miał go
nagrodzić już w roku następnym (1274), właśnie nadaniem mu wsi
Dębno.3 Badacz ten uznał zatem datę powstania omawianego wy-
żej pisma (1264) za błąd kancelisty, za czym przemawiać miały rów-
nież nazwiska świadków.4

W roku 1285 Świętosław wzmiankowany był jako kasztelan
wojnicki, a w latach 1284-1288 piastował stanowisko kasztelana
wiślickiego. Zapewne niedługo po tej ostatniej dacie zmarł, gdyż odtąd
jego nazwiska nie spotyka się w źródłach. 

Synem kasztelana był niejaki Czader (Cader-Teodor), zwolen-
nik księcia Władysława Łokietka, wymieniany w latach 1287-1306,
który ożenił się z córką Mirosława z Gabonia z rodu Pobogów
o nieznanym imieniu.5 Można przypuszczać, że tak ojciec jak i syn
mieszkali w Dębnie w niedużym drewnianym gródku, którego
resztki znaleźli archeolodzy krakowscy, penetrujący przed ponad
30 laty wzgórze z zachowanym do dzisiaj gotyckim zamkiem. 

PRZYPISY:
1. Dokument skopiował K. Podkański, który odczytał w nim nazwę wsi jako „Shamb-

no“ (zamiast „Dhambno“). Nazwę tę zinterpretował jako „Żabno“ F. Piekosiński
(por. przyp. 70, s. 18, w: F. Sikora, O rzekomej dominacji Lisów w Małopolsce w XIII
wieku czyli kilka uwag o rodzie Pobogów, Studia Historyczne, R. XXVI, z. 1 (100),
1983). 

2. Słownik Historyczno-Geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, oprac.
zbiorowe, t. I, z. 3, 1985 (dalej SHG), hasło „Dębno“, s. 534 - 538.

3. K. Bańburski, Poczet kasztelanów wojnickich w średniowieczu, Zeszyty Wojnickie, nr
8, 1983

4. Za pomyłkę datę tę uznał już F. Sikora, op. cit. (przyp. 70, s. 18). 
5. Tamże, s. 18
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Ona była córką zamożnego krakowskiego mieszczanina Jana
(Hanki) Romancza czy też Romańca wywodzącego się z Fran-

cji lub Włoch, wzmiankowaną w latach 1346 i 1347 jako spad-
kobierczyni majątku po jakimś Mszczuju mieszkającym przy uli-
cy Wiślnej w Krakowie.12 Ponieważ brak dowodów na utożsamianie
go z dziedzicem Dębna o tak samo brzmiącym imieniu, należy przy-
jąć, że Agnieszka związała się z tą miejscowością wyłącznie za
przyczyną zamęścia. Jej – a może raczej jej ojca – wybrańcem był
bowiem wspomniany już pan tej osady, Jakub o przydomku „z Win-
nogóry“ herbu Pobóg, wymieniany jako Jakub z „Dębna“ po raz
pierwszy w roku 1352.13 Fakt ich zaślubin miał miejsce po 1347,
a na pewno przed 1349 rokiem, gdyż datowana na ten drugi rok
zapiska w aktach miejskich Krakowa mówiła o spłaceniu części sum
posagowych przez ojca Agnieszki Jana jej małżonkowi, któremu
najwyraźniej było do nich pilno.14 W piśmie tym Jakuba nazywano
„szlachetnym“ (nobilis heres de Dambno), lecz określenie to,
wskazujące na pochodzenie społeczne, nie przybliżało nam w żaden
sposób jego osobowości czy cech charakteru. Jedno było pewne; nowy
pan Dębna stanowił typ człowieka przedsiębiorczego i nad wyraz
roztropnego. Przemawiał za tym już choćby zamysł poślubienia
o wiele od siebie młodszej, może i urodziwej, ale nade wszystko...
niezwykle bogatej mieszczańskiej córki (230 grzywien wiana, o któ-

JAKUB z „WINNOGÓRY“
i

AGNIESZKA z ROMAŃCZÓW

niego na pieczęci przywieszonej do pisma, wydanego przez Kazimierza
Wielkiego dla rajców krakowskich z roku 1353 (w którym występował
jako jeden z poręczycieli), został odczytany ponad wiek temu przez
F. Piekosińskiego jako „Dąbrowa“, potem zaś jako „Odrowąż“.10

Narobiło to sporo zamieszania wśród późniejszych historyków
snujących hipotezy co do ustalania związków Jakuba z Dębnem.
Dopiero niedawno F. Sikora odczytał na nowo to godło herbowe,
interpretując je ostatecznie jako „Pobóg“.11

PRZYPISY: 
6. F. Sikora, op. cit., s. 19 
7. Tamże, s. 19 (przyp. 71) 
8. Tamże, s. 27 
9. Tamże, s. 19

10. F. Piekosiński , Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1889, str. 109-110
i 217-218, Tenże, Pieczęcie polskie wieków średnich, cz. 1, 1, Kraków 1899, s.
238-239

11. F. Sikora, op. cit., s. 15



3534

zlecenia nieznanemu z nazwiska malarzowi ze szkoły krakowskiej
przedstawienia całej rodziny na ufundowanym do nowego kościół-
ka parafialnego tryptyku św. Trójcy około roku 1520. Ten zbiorowy
wizerunek małżonków Dębińskich i ich pociech w pozach klęczących
umieścił artysta poniżej tronu Boga Ojca na środkowej desce ołta-
rza (przechowuje ją obecnie Muzeum Narodowe w Krakowie a w ko-
ściele jest jej kopia) (fot. 1). Przypadek więc sprawił, że pierwszym
z właścicieli zamku, którego portret zachował się do naszych dni,
był właśnie Szczekocki. Wyobrażony został tutaj jako chudy, drob-
ny osobnik o stosunkowo dużych rękach i trójkątnej głowie z wy-
razistymi, podkrążonymi – czyżby z nie wysypiania się? – oczami,
okolonej długimi, ciemnymi włosami z grzywką spiczasto przyciętą
nad czołem. Ukazano go w złoconej płytowej zbroi, którą zakładał
chyba tylko od parady. Zadowolenie z życia, a pewnie i ze stanu po-
siadania, odzwierciedlał lekki uśmiech rozlany na twarzy Jakuba.

Fot. 1. Jakub Szczekocki z żoną Barbarą, synami i córkami 
na środkowym obrazie tryptyku św. Trójcy z kościoła w Dębnie 

(obecnie wł. Muzeum Narodowego w Krakowie), fot. Prac. Fot. MNK.
Ilustracja barwna – tablica I.

Ten kolejny właściciel klucza dębińskiego przejął go wraz z zam-
kiem od kasztelana Jakuba na mocy aktu darowizny z dnia

28 I 1488 roku, potwierdzonego przez króla Kazimierza Jagiel-
lończyka w roku następnym.46 Ale już w roku 1483 zwany był dzie-
dzicem Dębna, choć zagospodarował się w nim na dobre zapewne
po nagłej śmierci swego darczyńcy, czyli w roku 1490. Bez więk-
szego zatem trudu Dębiński, zwany częściej Szczekockim, stał się
spadkobiercą wielkiej fortuny, powiększonej jeszcze dzięki korzyst-
nemu ożenkowi z Barbarą, córką kasztelana sandomierskiego i pod-
komorzego przemyskiego Rafała z Jarosławia (Tarnowskiego), za-
wartemu około roku1489. Wiadomo, że dzierżawił, a następnie
wykupił bogate wtedy miasto Wojnicz. Trudno orzec, czy dlatego,
że ogromna scheda „spłynęła“ Jakubowi jak z nieba, czy też, że po
prostu był leniwy z natury, dość, że nie starał się on o uzyskanie
żadnego stanowiska na królewskim dworze. Najpewniej był doma-
torem, wykorzystującym wolny czas (a miał go chyba sporo) po swo-
jemu... płodząc kolejnych potomków. Po jakimś czasie uskładała
mu się niezła gromadka, bo dziesięcioro aż dzieci, przy czym los –
przy bezspornym udziale małżonki Barbary – obdarzył go, chyba
dla łatwiejszego rachunku, jednakową ilością synów i córek. Że właści-
ciel Dębna dumny był ze swego życiowego „dorobku“, świadczył fakt

JAKUB DĘBIŃSKI
zwany SZCZEKOCKIM

i
BARBARA z TARNOWSKICH



człowieka, o czym przekonuje niedawno opublikowana jej kore-
spondencja znaleziona w Archiwum Postulatora w Rzymie.179

O tym, jak małżeństwo Jastrzębskich wyglądało, możemy się
naocznie przekonać dzięki przechowywanym w Muzeum zamkowym
w Dębnie fotografiom, wykonywanym w latach 60-70-tych XIX
stulecia przez najlepszego fotografa tamtych czasów, Walerego
Rzewuskiego z Krakowa, najchętniej uwieczniającego na kliszach
właśnie członków rodzin ziemiańskich. Zdjęcia te ukazują oboje jako
ludzi młodych, którymi w chwili przejmowania zamku już nie byli.
Maria w czarnej sukni z okresu żałoby narodowej, ożywionej białym
koronkowym kołnierzem z czarną kokardą, nosiła na gładko ucze-
sanych ciemnych włosach z przedziałkiem pośrodku czepek 
z tiulowym woalem, którego końce zwisały jej na plecy (fot. 14). Peł-
na powagi twarz młodej kobiety cechowała się subtelnymi rysami,
prostym dłuższym nosem, wydatnymi wargami. Stanisław Leopold
przypominał z oblicza swego ojca Józefa Alberta (fot. 15). Miał jak
tamten długi nos, wąskie usta, lecz jego spojrzenie spod nasunię-
tych brwi było jakby nieco od rodzica łagodniejsze. Starannie przy-
czesane włosy, wygolone policzki oraz elegancki ubiór (biała koszu-
la ze stójką zdobiona pod szyją muszką, surdut o szerokich klapach),
nadawały mu wygląd mężczyzny pedantycznego i statecznego.
Takim był, lub za takiego chciał uchodzić. Nie ulega wątpliwości,
że ten kolejny pan Dębna różnił się zdecydowanie charakterem od
swego popędliwego brata. Przekonywała o tym choćby wzmianko-
wana radość ks. Bobczyńskiego z powodu przejęcia przez niego sche-
dy po raptownej śmierci Edmunda. Z pewnością Stanisław Leopold
był człowiekiem spokojnym, opanowanym, bardziej elastycznym 
w postępowaniu z ludźmi i umiejącym iść na rozsądne kompromisy.
Nic zatem dziwnego, że za jego czasów ruszył wreszcie długo wycze-
kiwany remont kościoła nadzorowany przez krakowskiego architek-
ta Zygmunta Hendla, doglądającego również prac renowacyjnych
w obrębie zamku. Toteż proboszcz dębiński nie szczędził pochwał

117116

Para ta rozgościła się w zamku na dobre po śmierci kontrowersyj-
nego krewnego. Może i mieszkała tu wcześniej, a na pewno by-

wała w gościnie. O pobycie Stanisława w Dębnie w roku 1864 świad-
czyła zapiska ówczesnego proboszcza ks. J. Leśnego, który
informował w niej o przekazaniu przez Jastrzębskiego sumy 214 zł
Reńskich na rzecz renowacji i wyposażenia ołtarza św. Anny do miej-
scowego kościoła.177 Maria, urodzona w r. 1835, pochodziła z za-
możnej szlacheckiej rodziny Dembińskich herbu Nieczuja. Była ona
córką Ludwika, oficera wojsk polskich i Amelii Dembińskiej her-
bu Rawicz, dziedziczki wsi Przysucha w Radomskiem.178 Wycho-
wywała się w majątku Góry. Prababką jej była energiczna starości-
na wolbromska Urszula z Morsztynów Dembińska, rodzona siostra
Apolonii, pierwszej żony znanego nam już Macieja Lanckorońskie-
go, właściciela Dębna w XVIII w., (por. biogram: MACIEJ
LANCKOROŃSKI), słynna polska patriotka czasów ostatniego
króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego (znana z dziwactw
i oryginalnego wyglądu). Mimo, że i babka Marii, Katarzyna z Gost-
kowskich była nader wojowniczego charakteru, nie wahającą się por-
wać przyszłego męża, Ignacego Dembińskiego, aby go poślubić, ona
sama miała raczej wyrozumiałą i subtelną naturę. Uważała więc
wbrew ogólnej opinii swego szwagra Edmunda za bardzo dobrego

STANISŁAW LEOPOLD
JASTRZĘBSKI

i
MARIA z DEMBIŃSKICH
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Fot. 15. Stanisław Leopold Jastrzębski, 
fot. archiwalna z lat 60-tych XIX w. , wyk. Walery Rzewuski, Kraków, 

wł. muzeum zamkowe w Dębnie, fot. Prac. Fot. MOT

Fot. 14. Maria z Dembińskich Jastrzębska, 
fot. archiwalna z lat 60-tych XIX w. , wyk. Walery Rzewuski, Kraków, 

wł. muzeum zamkowe w Dębnie, fot. Prac. Fot. MOT




