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Władanie Melsztyńskich

 Nazwa Wola Duchacka pojawiła się w XV 

wieku i jest związana z zakonem Duchaków, 

posiadających okoliczne tereny aż do XVIII w. 

Jednak wcześniej, przed Duchakami, dobra 

te należały do znanego rodu Melsztyńskich. 

W  poprzednim numerze „Kuriera” (1/2017) 

opublikowany został akt lokacyjny (z 1364 r.) 

Remigiusza Melsztyńskiego, zwanego Rym-

kiem z Woli (Rymkiem Wolskim), od którego 

imienia wieś pierwotnie, aż do XV w., zwała się 

Wolą Rymkową.

 Jednak nie należy zapominać, że w skład 

dóbr Melsztyńskich wchodziły wtedy dwie 

różne wsie: Wola Rymkowa i Wola Janowa, 

które później stały się jedną wsią o nazwie Wola 

(Duchacka). Dlatego niniejszy tekst poświęco-

ny jest drugiemu aktowi lokacyjnemu – temu 

z 1370 r., który to dokument królewski dotyczył 

Jana Melsztyńskiego (Jana z Melsztyna), czyli 

ojca Remigiusza (Rymka) Melsztyńskiego. Tak 

się złożyło, że Melsztyńscy władali tymi okoli-

cami niepodzielnie, ojciec posiadał wieś Wolę 

Janową, a jego syn – Wolę Rymkową.

 Na pamiątkę tych dwóch aktów lokacji, wo-

lanie do dziś wspominają swoje początki dwu-

krotnie: dnia 3 kwietnia (data aktu lokacji Woli 

Rymkowej z 1364 r.) i w dzień św. Marii Magda-

leny – 22 lipca (data aktu lokacji Woli Janowej 

z 1370 r.).

Początki Woli Janowej

 Jak podaje znany zmartwychwstaniec, teo-

log, polonista, tłumacz i zasłużony historyk, 

przez wiele lat mieszkający i piszący na Woli 

Duchackiej, o. dr Bolesław Micewski CR, autor 

książki pt. Sześćset trzydzieści lat Woli Duchackiej 

(Kraków 1994), dzieje Woli Janowej rozpoczęły 

się od zapobiegliwości ówczesnego kasztelana 

krakowskiego – Jana Melsztyńskiego, który – 

pragnąc powiększyć stan posiadania swojego 

syna Remigiusza (Rymka) – „uzyskał od króla 
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lający na zasiedlenie i zagospodarowanie dzi-

kich nieużytków i zarośli między nowymi mura-

mi Kazimierza a wzgórzem Lasota. Był to obszar 

zajmowany teraz przez koryto Wisły i dużą część 

[późniejszego] Podgórza, gdyż ujście rzeki Bod-

narki zajmowała już wcześniej powstała wieś 

Zabłocie. Ten nowy dokument przygotował na 

Wawelu kanclerz królewski Janusz z Krakowa 

i znany z naszych dziejów ojczystych autor »Kro-

niki«[,] podkanclerzy Janko z Czarnkowa, korzy-

stający z pióra notariusza Alberta Klemensiewi-

cza[,] dnia 22 lipca 1370 r. w języku łacińskim” 

(Micewski, j.w., s. 6-7).

 Jak widać, ówczesne północno-zachodnie 

i północne granice wsi Wola Janowa (części 

późniejszej Woli Duchackiej) obejmowały dość 

rozległy obszar, aż po obecne bulwary Wisły 

po stronie Kazimierza (tak!). Dla przypomnie-

nia – wówczas, w XIV wieku, rzeka Wisła płynęła 

swoim głównym korytem obecną aleją Dietla 

i obecną ul. Grzegórzecką, natomiast jej obec-

ne koryto wraz z przyległymi okolicami wte-

dy, w XIV w. pozostawało w zasadzie suche (z 

wyjątkiem np. rzeczki Cisowej i szuwarów przy 

niej oraz stawu królewskiego za Kazimierzem), 

stanowiąc nieużytki poza wschodnimi murami 

ówczesnego, królewskiego miasta Kazimierz 

„Górny” (tak!). Częścią Woli w XIV wieku były, 

określając to współczesnymi nazwami, dla 

lepszej orientacji Czytelnika, obecne okolice 

Ronda Antoniego Matecznego, obecne główne 

koryto Wisły od Ludwinowa aż prawie po skraj 

Zabłocia (ale bez niego), okolice ulic Kalwaryj-

skiej, Limanowskiego i Wielickiej, aż po obecną 

linię kolejową w Płaszowie.

 Tak, tak, nie ma tu pomyłki, te wszystkie 

tereny naprawdę stanowiły niegdyś Wolę (Ja-

nową). Miasto Podgórze (Josefstadt) powstało 

dopiero pod koniec XVIII wieku, już po pierw-

szym rozbiorze Polski (1772). Założył je zaborca 

(Austriacy) jako konkurencję dla wtedy nadal 

polskiego Krakowa. Na terenie Podgórza mie-

ścił się też austriacki garnizon wojskowy .

 Dzisiejsza Dzielnica XIII „Podgórze” to tereny 

w dużej mierze dawnej wsi Wola Janowa i wyda-

je się, że właściwszą nazwą niż „Podgórze” byłoby 

dla tej dzielnicy dookreślenie Dzielnica XIII „Wola 

Janowa”, sięgając patriotycznie do pierwotnych, 

polskich korzeni średniowiecznego osadnictwa 

na tym terenie, a nie do tradycji zaborcy.

 W tym świetle także ładnie brzmiąca nazwa 

obecnej Dzielnicy XI „Podgórze Duchackie” jest 

zupełnie ahistoryczna, ponieważ austriackie 

miasto Podgórze powstało już po faktycznym 

zaborze i likwidacji dóbr zakonu Duchaków po 

prawej stronie Wisły przez zaborcę austriackie-

go w XVIII w. Duchacy nigdy swoich dóbr w au-

striackim Podgórzu nie posiadali, lecz posiadali 

je na Woli – Janowej i Rymkowej (późniejszej 

– Duchackiej, obejmującej także rozległe tere-

ny obecnego Kurdwanowa i Piasków Wielkich, 

według dawnych źródeł), ale to zupełnie inna 

historia.

 Trzeba mieć świadomość, że opisywane te-

reny Woli Janowej zostały utracone przez Wolę 

(jej właścicieli), choć pierwotnie stanowiły jej 

integralną część. Należy wciąż przypominać 

pradawną, wolską tradycję i nie dać o niej za-

pomnieć, bo kiedyś Wola była naprawdę wielka 

i niezwykle rozległa. Wspominane w dokumen-

tach Wzgórze Lasota, oczywiście wraz z Kop-

cem Krakusa oraz Krzemionkami – wchodziło 

w średniowieczu w skład Woli Janowej.

 Poniżej publikujemy treść dokumentu 

z  22  lipca 1370 r. wydanego przez króla Kazi-

mierza Wielkiego. Dokument dotyczy kasztela-

na Jana Melsztyńskiego, który stał się zasadźcą 

wsi Wola Janowa, czyli był tym, który „zasadzał” 

(tzn. osadzał) tam wolnych chłopów (tzw. kmie-

ci). Tekst tego mało znanego, oryginalnego do-

kumentu w przekładzie polskim z łaciny podaję 

za o. Bolesławem Micewskim CR (j.w., s. 7-8).

Dokument Kazimierza Wielkiego

 Kazimierz Wielki, ostatni władca z dynastii 

Piastów, zwrócił się we wspomnianym perga-

minie nie tylko, jak sam wyraźnie zaznaczył, do 

swoich współczesnych, ale i do „potomnych, do 

których dotrze ten dokument”, a więc także i do 

nas, mieszkańców Woli, czytających ten tekst 

w XXI wieku, a także poniekąd i do wszystkich 

P.T. Czytelników „Kuriera”, poruszając naszą wy-

obraźnię i emocje.

 Przed lekturą konieczne jest małe wyja-

śnienie. W dokumencie pojawia się kwestia 

podatków od wsi Wola (danina 11 groszy oraz 
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dodatkowo podatek 16 groszy rocznie) płaco-

nych zawsze 11 listopada przez mieszkańców 

wsi Woli Janowej królowi polskiemu. Dla uzmy-

słowienia sobie, jaka to była duża suma, trzeba 

przypomnieć, że Kazimierz Wielki, wystawca 

dokumentu, jako reformator polskiego systemu 

monetarnego, wprowadził w 1367 r. do obiegu 

tzw. „grosze krakowskie”.

 Grosz krakowski, ważący ok. 3,117-3,272 gra-

ma, bity ze względów prestiżowych w latach 

1367-1370 przez królewską mennicę ze stopu 

srebra (2,76 gramów srebrna w jednym groszu, 

próba 0,843), był wtedy obiegowym środkiem 

płatniczym i jednostką obrachunkową, usiłującą 

konkurować z popularnym, dominującym wów-

czas u nas groszem praskim (czeskim) i dorównać 

mu wartością. Na awersie polskiej monety znaj-

dowała korona oraz napis w podwójnym otoku o 

treści: „KAZIMIRVS PRIMVS DEI GRATIA REX POLO-

NIAE (Kazimierz Pierwszy, z Woli Bożej Król Polski). 

Rewers ozdobiono orłem otoczonym napisem 

GROSSI CRACOVIENSESS (grosz krakowski).

 Jeden grosz krakowski miał wówczas war-

tość szesnastu denarów, albo inaczej trzydziestu 

dwóch oboli. Ile więc posiadacz Woli Janowej 

jako tzw. królewszczyzny, musiał zapłacić podat-

ku królowi polskiemu? Oto orientacyjne ceny 

z 1377 r. podawane w groszach praskich – świnia 

– 8 groszy, wieprz – 19 groszy, cielę – 4 grosze, 

krowa – 14 groszy, koń – 48 groszy, topór – 

4,5 grosza, koło do wozu – 12 groszy, piec z ce-

gieł – 5 groszy, para butów – 6 - 18 groszy.

 Z dokumentu nie wynika jasno, czy chodziło 

o tzw. pogłówne (tj. podatek od każdej „głowy”), 

czyli podatek od każdego mieszkańca Woli Jano-

wej, liczony osobno, czy też o podatek liczony 

od wszystkich mieszkańców Woli Janowej razem 

wziętych (podatek łącznie od całej wsi Wola Ja-

nowa, płacony przez właściciela, czyli imiennie 

przez dziedzica tej wsi). Należy jednak milcząco 

założyć, że chodzi o to drugie rozwiązanie.

Akt lokacyjny Woli Janowej z 1370 r.

„W imię Pana – amen. Co wspaniały majestat 

królów rozstrzygnie, powinno pozostać ważne 

i trwałe. Dlatego my[,] Kazimierz, z łaski Bożej 

– król Polski – to jest pan i dziedzic ziem krakow-

skich, sandomierskich, sieradzkich, łęczyckich, 

kujawskich, pomorskich i ruskich – ogłaszamy 

tak współczesnym, jak i potomnym, do których 

i naszym wiernym mieszczanom z Kazimierza, że 

miły nam pan Jan [Melsztyński], którego darzymy 

szczególnym poparciem, dokładnie nam przed-

stawił, jak to osoby pragnące znacznie powięk-

szyć dochód naszego skarbu przez zasiedlenie 

pustych przestrzeni, nie przynoszących dotąd dla 

nas żadnego pożytku, mogą zagospodarować 

pewne przestrzenie, przylegające do miasta jako 

wolne, zamieniając je na osadę, którą chcemy 

swojsko nazwać Wolą Janową – na gruntach za 

szuwarami nad rzeczką Cisową, przy wzgórzu La-

sota i przy naszym stawie za Kazimierzem. – Daje-

my im wszelkie prawa do tego zasiedlenia.

Dajemy, darujemy, określamy i nadajemy wspo-

mnianemu Janowi [Melsztyńskiemu] i jego praw-

nym spadkobiercom jedną posiadłość w tej osa-

dzie, czyli Woli, zwolnioną i wyłączoną całkowicie 

od wszelkich naszych królewskich uprawnień, 

z możliwością trzymania, używania, posiadania, 

darowania, sprzedawania, zamiany – według 

jego woli i chęci prawych spadkobierców – ale za 

naszą zgodą. – Tak jednak, że sam Jan [Melsztyń-

ski], jak cała reszta mieszkająca w tej osadzie, za-

chowa całkowicie nienaruszone wszystkie prawa 

– będzie się ich trzymać, wypełniać i przestrzegać.

Po upływie zaś czasu zwolnienia od świadczeń, 

mieszkańcy tej wsi są zobowiązani do daniny i po-

datku dla nas i naszych następców każdego roku 

w dniu św. Marcina Wyznawcy [=11 listopada 

– dop. M.M.T.] – na wszelkie nasze królewskie 

potrzeby jedenaście groszy, które uiszczą się 

imiennie oraz na wszystkie inne przysługi, za 

które należy wpłacić 16 groszy.

Aby zaś ta nasza wieś szybciej się zaludniała, 

zwalniamy i wyzwalamy zasiedlających to pust-

kowie od wszelkich władz i sądów wszystkich wo-

jewodów, kasztelanów, sędziów, podsędków oraz 

różnych ich pomocników w ten sposób, by przed 

nimi samymi, tak w dużych sprawach, jak i w ma-

łych (jak kradzieże, okrwawienia, zwykłe zabój-

stwa, zranienia, złamania kończyn i wszelkie inne 

podobnego rodzaju sprawy), przedstawiwszy pi-

smo potwierdzone naszą pieczęcią, w razie skarg 

na nich nie będą sądzeni przez nich. Kmiecie tej 

osady będą odpowiadać przed rajcami miejskimi, 

czyli naszymi kazimierzowskimi obywatelami; 

oni zaś przed naszym głównym sądem, według 

niemieckiego prawa magdeburskiego. – W spra-

wach zaś zbrodniczych i głównych dajemy i prze-

kazujemy uprawnienia wyżej wspomnianym 

naszym obywatelom do sądzenia, skazywania, 

karania i piętnowania w tejże osadzie, jak naka-

zuje w swych paragrafach prawo magdeburskie.

Na świadectwo tego rozstrzygnięcia sprawy za-

wiesiliśmy na tym pergaminie naszą pieczęć.

Działo się to w Krakowie, w roku Pańskim 1370, 

w dniu św. Magdaleny, w obecności panów wo-

jewodów – sandomierskiego [–] Piotra i krakow-

skiego [–] Dobysława, kasztelanów – krakow-

skiego [–] Jana [z Melsztyna (Melsztyńskiego)] 

i sandomierskiego [–] Piotra, podsędka Andrzeja 

i podkomorzego Piotra z Krakowa oraz wielu in-

nych[,] godnych zaufania”.

(Privilegia et alia scripta ad civitatem Casimiriam 

spectantia, [=Przywileje oraz inne pisma (doku-

menty pisane) dla miasta Kazimierz], rękopis Bi-

blioteki Jagiellońskiej, sygnatura Rkps B. J. 136, 

karty 21-22).

Marek Mariusz Tytko

Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego

ogłaszają konkurs

„Ogrody Podgórza Duchackiego”
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Dzielnicy XI oraz placówki i instytucje działające na jej te-

renie, będące kreatorami przestrzeni publicznej Dzielnicy, dla których ważny jest wygląd najbliższego 

otoczenia.

KATEGORIE KONKURSOWE:

Kategoria I – dla osób indywidualnych uprawiających ogródki wokół bloków, na osiedlach, wzdłuż 

drogi itp.

Kategoria II - dla placówek i instytucji działających i mających swoje siedziby na terenie Dzielnicy XI.

Zgłoszenie, które zawiera kartę zgłoszenia i zdjęcia ogrodów (maksymalnie 5 szt. w formacie 15x21 

lub w wersji elektronicznej - e-mail, płyta CD) należy składać: osobiście, pisemnie lub pocztą elektro-

niczną do 31 maja 2017 r.

Zgłoszenia są przyjmowane w biurze Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, ul. Wysłouchów 34, tel.  

12 654 57 74, e- mail: rada@dzielnica11.krakow.pl oraz w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury 

im. K.I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 07 19, e- mail: sekretariat@mdk.internetdsl.pl

Komisja Konkursowa odwiedzi Uczestników konkursu, by obejrzeć zgłoszone przez nich ogrody, 

w czerwcu i wrześniu. Harmonogram wizyt będzie ustalany z uczestnikami indywidualnie.


