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Zaginiony wąwolnicki zamek Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie
Lost Wąwolnica castle of Casimir the Great in the Lublin Land
Archaeological and architectural data, obtained during the study conducted in 1999–2002 in Wąwolnica, after correlation with written and
cartographic sources (Fig. 1–3), allowed us for the first time unambiguously locate and provide the visual drawn layout of “lost”, medieval town
in Wąwolnica, with the castle and the suburb founded by Casimir the Great (Fig. 4). Thus, it confirmed the reliability of the medieval source about
Wąwolnica, which was recorded in five of urban planning and construction works of Casimir the Great. It was mentioned in company of Sandomierz
and Lublin i.a. in the record so called Chronicle of Jan of Czarnków (Appendix 1) and in the text of Jan Długosz (Appendix 2). Source discovery and
research findings of the author coming from the years 1999–2002, included in a doctoral thesis of Katarzyna Pisarek-Małyszek (2007).
key words: Middle Ages, castle, Casimir the Great, Wąwolnica, Lublin Land

Uwagi o stanie badań zamku średniowiecznego w Wąwolnicy
Wąwolnica wymieniona została po raz pierwszy w 1349
roku, jako położona między Kazimierzem (Dolnym) i Lublinem, w dokumencie wystawionym przez Kazimierza Wielkiego dla toruńskich kupców udających się z Sieciechowa na
Ruś (S. Kuraś 1983, s. 253; I. Kutyłowska 2000b, s. 173). Od
lokacji miasta, najpewniej przez Kazimierza Wielkiego około
1346 roku (H. Samsonowicz 1986, s. 86), mimo utraty praw
miejskich w 1870 roku (S. Wiśniewski 1992, s. 93), Wąwolnica
do dziś jest największą „aglomeracją” na tej jedynej, biegnącej
wśród licznych wąwozów doliną rzeki Bystrej, odwiecznej drodze między Kazimierzem (Dolnym) i Lublinem. Swoje trwałe
miejsce w historiografii polskiego średniowiecza (J. Widawski
1973, s. 21; H. Samsonowicz 1986, s. 86; L. Kajzer 2001, s. 47)
zawdzięcza zapisowi zamieszczonemu wkrótce po 1370 roku,
tj. po śmierci Kazimierza Wielkiego w Kronice Katedralnej
Krakowskiej, tzw. Kronice Jana/Janka z Czarnkowa (Kronika
Jana 1961, s. 625; taż 1996, s. 16). Prawie sto lat później został
on przywołany przez Jana Długosza (J. Długosz HP, s. 323–
–324). Zapis ten lakonicznie odnotowuje informacje o civitas/
/miastach, które pod patronatem Kazimierza Wielkiego otrzymały murowane obwody obronne, bądź wzniesiono w nich
murowane castrum/zamki, czy zrealizowano łącznie obie te
inwestycje budowlane (patrz: Aneksy 1 i 2 z tekstami zapisów
za J. Widawskim 1973, s. 78–80). Obaj Kronikarze wymieniają
Wąwolnicę wśród pięciu miast odnotowanych między Sandomierzem i Lublinem: Sandomiriam, Wisliciam, Szydlow, Radom, Opoczno, Wanwelnicza, Lublin (Aneks 1) oraz: Sandomiriam, Wisliciam, Schidlow, Radom, Opoczno, Wawelnicza,
Lublin (Aneks 2). W czterech z nich, tj. w Wiślicy, Szydłowie,
Radomiu i Opocznie przed 1973 rokiem potwierdzone zostały źródłowo tzw. zamki miejskie we wspólnym miejsko-zamkowym obwodzie obronnym fundacji Kazimierza Wielkiego.

Opracował to zbiorczo oraz tabelarycznie zestawił J. Widawski (1973, s. 332, ryc. 41, 392, ryc. 454, ryc. 58, 502, ryc. 65,
s. 526–529). Jedynie przy Wąwolnicy J. Widawski odnotował
brak murowanych reliktów z czasów tego monarchy (J. Widawski 1973, s. 21), które dopiero w 1999 roku po raz pierwszy jednoznacznie zlokalizowałam, wraz z przestrzenią średniowiecznego miasta i kościołem pw. św. Wojciecha, zgodnie
z przekazami Jan Długosza (LB, t. 2, s. 568; t. 3, s. 255), w obwodzie muru obronnego z czasów Kazimierza Wielkiego na
wąwolnickim wyniesieniu, zwanym dziś Wzgórzem Kościelnym (I. Kutyłowska 2000a; 2000b; 2000c), potwierdzając jednocześnie zasadność zapisu H. Wiercińskiego: dawne miasto,
na kopulastym wzgórku [tj. na Wzgórzu Kościelnym] w około
zamku zbudowane, zgorzało i nowe na dawnym przedmieściu
osiadło (H. Wierciński 1888, s. 2; 1891, s. 2).
Po 1999 roku rozstrzygnięcia źródłowego wymagała zarówno problematyka rozpoznania rozplanowania średniowiecznego
miasta, jak i usytuowania w jego przestrzeni wzmiankowanego w przekazach pisanych zamku, którego lokalizacja budziła wątpliwości. Zwrócono na to uwagę po połowie XX wieku,
w maszynopisie pierwszej monografii Wąwolnicy (J. Kozakiewicz 1965) oraz sygnalizowano w publikacjach (M. Stankowa 1971, s. 38; J. Teodorowicz-Czerepińska 1971, s. 66).
W konsekwencji, przed rozmieszczeniem wykopów badawczych w 2000 roku, dokonałam wnikliwej analizy poniżej omówionych przekazów pisanych, które można wiązać z castrum/
/zamkiem w Wąwolnicy.
Pod 1461 rokiem wąwolnicki zamek jednoznacznie został odnotowany jako: castrum nostrum Wawelnica w związku
z odbywającymi się w jego zabudowaniach posiedzeniami sądowymi lubelskiego kasztelana nad drobną szlachtą (M. Stankowa 1971, s. 38; J. Teodorowicz-Czerepińska 1971, s. 66)
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z około 95 wsi rozrzuconych po całej ziemi lubelskiej (A. Sochacka 1992, s. 34). Sądy lubelskiego kasztelana w Wąwolnicy
potwierdzone są źródłowo od 1381 roku po 1474 rok (S. Kuraś 1983, s. 254), kiedy ówczesny kasztelan Dobiesław Kmita
z Wiśnicza został również wojewodą lubelskim (S. Kuraś 1983,
s. 125, 127), a wąwolnickie roki sądowe otrzymały nową nazwę
sądów wojewody lubelskiego (S. Kuraś 1983, s. 254). Jednak,
podobnie jak średniowieczne przekazy, nowożytne wzmianki o wąwolnickim zamku/castrum pozbawione są danych jednoznacznie wskazujących na usytuowanie jego zabudowań
w lokalnej topografii (J. Teodorowicz-Czerepińska 1971, s. 66,
67; J. Widawski 1973, s. 21), a relikty takiego obiektu zostały
„wymazane” z krajobrazu kulturowego dzisiejszej Wąwolnicy
w wyniku wielkiego pożaru w 1567 roku oraz działań wojennych i wydarzeń losowych, a także działalności rozbiórkowej
(J. Teodorowicz-Czerepińska 1971, s. 67; R. Szczygieł 1992,
s. 64; I. Kutyłowska 2000c, s. 64–68; 2005, s. 257).
Dopiero w publikacjach z XIX wieku, poświęconych Wąwolnicy, znajdują się przesłanki, które pozwalały wnioskować
o usytuowaniu wąwolnickiego zamku na kopulastym wzgórku zwanym dziś Wzgórzem Kościelnym (ryc. 1–5). Najstarsza
z tych publikacji odnotowuje: Miejscowe podanie głosi, że kościół i klasztor przerobiony został ze starego zamku, jakoż dotąd
w zabudowaniach klasztornych widać ślady muru ze strzelnicami i obszerniejszego gmachu (M. Baliński, T. Lipiński 1845,

s. 1142). Kolejna chronologicznie publikacja zawiera już dane
topograficzne: Wąwolnica, dawniej Wawelnica, leży u zejścia
się doliny Trypy [nazwa z czasów zaborów dzisiejszej rzeki Bystrej] z doliną Sanicy [obecnie, okresowy bezimienny ciek],
na trójkątnym wyniesieniu [dziś zwanym Wzgórzem Kościelnym], otoczonym wspomnianymi dolinami. Wierzchołek tego
trójkąta tworzy okrągłe kopulaste wzgórze, niegdyś terytorium
starego grodu, z zamkiem starostów i klasztorem Benedyktynów, szczątki którego przed dwudziestu dopiero laty [tj. około
1860 roku] rozebrane i na zabudowania nowej plebanii użyte
zostały (Przewodnik 1881, s. 26). Bliższe dane o usytuowaniu
„przerobionego ze starego zamku” kościoła i klasztoru benedyktynów zamieścił na początku XX wieku H. Wierciński:
Z dawnych budowli miasta dotrwał do połowy minionego stulecia [tj. XIX wieku] jedynie klasztor pobenedyktyński (stał on
poza kościołem [św. Wojciecha], od strony północno-wschodniej wzgórza [Kościelnego] z prześlicznym z okien widokiem na
dolinę Trypy), z powodu zrujnowanego stanu rozebrany około r.
1850. Ze szczątków materiałów powstała późniejsza plebania,
również już [tj. w 1910 r.] nie istniejąca (H. Wierciński 1910,
s. 2). Z treści powyższych przekazów dowiadujemy się, że wąwolnicki zamek został przejęty na siedzibę klasztorną benedyktynów, a zabudowania tego klasztoru znajdowały się poza
kościołem św. Wojciecha, tj. na północno-wschodniej partii
dzisiejszego Wzgórza Kościelnego, gdzie około 1850–1860

Ryc. 1.	Wąwolnica, województwo lubelskie. Usytuowanie plebanii oraz własności probostwa na północno-wschodniej partii dzisiejszego
Wzgórza Kościelnego w sąsiedztwie kościoła św. Wojciecha z opisem wykonanym przez patrzącego od północy. Plan bez skali wyrysowano odręcznie w 1869 roku (oryginał w Archiwum Archidiecezji Lubelskiej). W końcu XX wieku plan wiernie przerysował
i własnoręcznie przepisał zamieszczone na nim napisy mieszkaniec Wąwolnicy Sławomir Snopek (I. Kutyłowska 2001, ryc. 12)
Abb. 1.	Wąwolnica, Lublin-Wojewodschaft. Lokalisierung des Pfarrhauses und des Pfarreigentums auf dem nordöstlichen Teil des heutigen
Hügels „Wzgórze Kościelne“, in der Nachbarschaft der St. Adalbertkirche mit der Beschreibung eines von der Nordseite schauenden
Betrachters. Der Plan ohne Maßstab wurde 1869 als Handzeichnung gefertigt (Original im Archiv der Lublin-Erzdiözese). Ende des
20. Jhs. wurde der Plan von Sławmir Snopek – dem Einwohner der Ortschaft Wąwolnica – samt allen Bezeichnungen, originalgetreu durchgepaust (I. Kutyłowska 2001, Abb. 12)
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Ryc. 2.	Wąwolnica, województwo lubelskie. Czarno-biały odrys na kalce centralnej partii barwnego planu miasta wykonanego na przełomie
1820/1821 roku (odrys na kalce w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, barwny oryginał w Archiwum
Państwowym w Lublinie). Uzupełniony: 1 – Wzgórze Kościelne ze średniowiecznym kościołem św. Wojciecha; 2 – plac z późnośredniowiecznym cmentarzem i kościołem św. Marii Magdaleny; 3 – rynek miasta wytyczony w 1567 roku na gruntach późnośredniowiecznego przedmieścia (I. Kutyłowska 2000c, ryc. 3)
Abb. 2.	Wąwolnica, Lublin-Wojewodschaft. Schwarz-weiße Abbildung des Mittelteils eines farbigen Stadtplans aus den Jahren 1820/1821
auf dem Pauspapier (die Abbildung auf dem Pauspapier im Archiv des Landesamts für Denkmalpflege in Lublin, farbiges Original
im Staatsarchiv in Lublin). Ergänzung: 1 – der Hügel „Wzgórze Kościelne“ mit der mittelalterlichen St. Adalbertkirche; 2 – Platz mit
dem spätmittelalterlichen Friedhof und der St. Maria Magdalena Kirche; 3 – 1567 in der spätmittelalterlichen Vorstadt angelegter
Stadtmarktplatz (I. Kutyłowska 2000c, Abb. 3)

roku z rozebranych murów zamkowo-klasztornych, wzniesiono plebanię utrwaloną na planie z 1869 roku (ryc. 1). Na tym
planie w sąsiedztwie plebanii i po północnej stronie kościoła
św. Wojciecha, tj. przy północno-wschodniej skarpie Wzgórza Kościelnego, umieszczono też napisy: miejsce po dawnym
mieszkaniu oraz miejsce po dawnej kuchni (ryc. 1), które to
napisy można wiązać ze starszymi zabudowaniami klasztorno-zamkowymi (I. Kutyłowska 2001, s. 14, ryc. 12).
Wąwolnickie kościoły wraz z całym okręgiem parafialnym,
od donacji Kazimierza Jagiellończyka w 1458 roku, przynależała do benedyktyńskiego klasztoru na Łysej Górze (J. Długosz
LB, t. 2, s. 568; t. 3, s. 229; H. Wierciński 1888, s. 2; 1891, s. 3;
S. Kuraś 1983, s. 254; M. Derwich 1992, s. 76; 1996, s. 178/179).
Wraz z kasatą zakonu łysogórskich benedyktynów zostało
rozwiązane w 1819 roku również wąwolnickie zgromadzenie
(H. Wierciński 1888, s. 2; 1891, s. 2; S. Wiśniewski 1992, s. 95),
ale zapewne przynajmniej część zabudowań klasztoru na północno-wschodniej partii Wzgórza Kościelnego utrwalono na
barwnym planie miasta, który wykonali: geometra J. Kierłowicz oraz inżynier F. Matscheko na przełomie 1820/1821 roku
(ryc. 2). Czarno-biały odrys centralnej partii tego planu da-

tuję w publikacjach na 1821 rok (I. Kutyłowska 2000c, ryc. 3;
2001, ryc. 11; 2007, ryc. 1). Uwzględniając zamieszczoną na
tym planie zabudowę po północnej stronie kościoła św. Wojciecha, tj. na północno-wschodniej partii Wzgórza Kościelnego
(ryc. 2), wykop badawczy w 2000 roku założyłam w miejscu
krótszego, północnego aneksu budynku klasztornego w kształcie litery „L” (ryc. 2), o czym informację zamieściłam w maszynopisie dokumentacji pobadawczej (I. Kutyłowska 2002,
s. 10). Zgodnie z oczekiwaniami, w tak usytuowanym wykopie odkryłam mury sklepionej partii piwnicznej dużej wieży
mieszkalno-obronej (I. Kutyłowska 2001, s. 10, ryc. 1, ryc. 7,
fot. 19–25; 2003b, s. 129, ryc. 1, 4), którą przebadałam w 2001
roku (I. Kutyłowska 2002, ryc. 8). Po badaniach w 2000 i 2001
roku okazało się, że wieża mieszkalno-obronna jest „wtopiona” w miejski mur obronny fundacji Kazimierza Wielkiego,
podobnie jak i świątynia pw. św. Wojciecha (ryc. 3), stanowiąc
jednoczesną realizację inwestycyjną średniowiecznego miasta
z zamkiem na wąwolnickim Wzgórzu Kościelnym. Rysunkową wizualizację jego rozplanowania wykonałam (ryc. 4) po
zakończeniu prac wykopaliskowych w 2002 roku (I. Kutyłowska 2003a, ryc. 3).
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Ryc. 3.	Wąwolnica, woj. lubelskie, Wzgórze Kościelne: A, B – rowy i studzienki, tzw. burzówki, objęte badaniami archeologiczno-architektonicznymi w 1999 roku; C – odcinki miejsko-zamkowego muru obronnego rozpoznane w latach 1999–2002 wraz z usytuowaniem
królewskiej mieszkalno-obronnej wieży (I/E) odkrytej i przebadanej w latach 2000–2001. 1 – świątynia św. Wojciecha wymurowana w czasach Kazimierza Wielkiego, a obecnie sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej; 2 – królewska mieszkalno-obronna wieża (I/E);
3 – neogotycki kościół św. Wojciecha wystawiony w latach 1907–1914; 4 – budynek obecnej plebanii (od około 1907 roku); 5 – Dom
Pielgrzyma z 2. połowy XX wieku; 6 – ołtarz pielgrzymkowy z 1979 roku; 7 – budynek mieszkalny; g. – budynki gospodarcze (wg
I. Kutyłowska 2002, ryc. 8)
Abb. 3.	Wąwolnica, Lublin-Wojewodschaft. Der Hügel „Wzgórze Kościelne“: A, B – Gräben und Gullys, die 1999 archäologisch untersucht
wurden; C – Abschnitte der 1999–2002 erkannten, befestigten Stadt-Burgmauer samt der Lokalisierung des königlichen, befestigten
Wohnturms (I/E), die 2000–2001 entdeckt und exploriert wurde. 1 – In der Zeit Kasimirs des Großen errichtete St. Adalbertkirche,
heute die Kultstätte der Muttergottes aus Kębło; 2 – königliches, befestigtes Wohnturm (I/E); 3 – neugotische, 1907–1914 erbaute
St. Adalbertkirche; 4 – heutiger Pfarrhaus (seit ca. 1907); 5 – Pilgerhaus aus der 2. Hälfte des 20. Jhs.; 6 – Pilgeraltar aus dem Jahr
1979; 7 – Wohnhaus; g – Wirtschaftshäuser (nach I. Kutyłowska 2002, Abb. 8)
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Wizualizacja ta, wykonana w oparciu o korelację odkrytych
w latach 1999–2002 źródeł archeologiczno-architektonicznych
z danymi przekazów pisanych, dotyczących rozplanowania
średniowiecznego miasta z siedzibą dworską zamku fundacji
Kazimierza Wielkiego na wąwolnickim Wzgórzu Kościelnym,
ukazała się drukiem (ryc. 4), wprowadzając po raz pierwszy
do historiografii „zaginioną Troję” średniowiecznej Lubelszczyzny (I. Kutyłowska 2005, ryc. 1; 2007, ryc. 2).
Zamieszczone na wizualizacji (ryc. 4), odkryte w 2000
roku i przebadane w 2001 roku mury sklepionej piwnicy królewskiej budowli mieszkalno-obronnej, oznaczałam symbolicznie jako I/E lub E/I, tj. pierwsza (I) wieża wkomponowana
we wschodnią (E) kurtynę wąwolnickiego muru obronnego
(ryc. 3/2, 4/2) z czasów Kazimierza Wielkiego (I. Kutyłowska 2001, s. 10; 2002, ryc. 8; 2003b, s. 129, ryc. 1; 2005, s. 253,
ryc. 1; 2007, ryc. 2). Wprowadzone „symboliczne” oznaczenie
(ryc. 3/2, 4/2), pozwala w przyszłości „porządkować” kolejne
wieżowe obiekty w miejsko-zamkowym wąwolnickim obwodzie murowanym fundacji Kazimierza Wielkiego. O istnieniu przynajmniej jeszcze dwóch wieżowych budowli, na dzisiejszym Wzgórzu Kościelnym, świadczą dane zamieszczone
w przekazach pisanych.
O jednej z nich odnotowano w 1881 roku krótko: z dawnych czasów przechowały się tu [tj. na Wzgórzu Kościelnym]
fundamenty wieży okrągłej w ogrodzie plebanii (Przewodnik
1881, s. 26), a H. Wierciński w 1910 roku zamieścił obszerniejszy tekst: Miejsce okrągłej baszty narożnej, o której wspominają
akta rozgraniczenia gruntów parafii od strony starostwa jeszcze w połowie XVII stulecia (1640), rozpoznać można jedynie
[w 1910 roku] po kształcie nasypu ziemnego na stoku wzgórza
[Kościelnego], poza zabudowaniami gospodarskimi plebanii
(H. Wierciński 1910, s. 2). Pierwszy z powyższych przekazów
powstał wkrótce po sporządzeniu planu z 1869 roku (ryc. 1),
kiedy stał jeszcze budynek plebanii wystawionej około 1860
roku z rozebranych murów zamkowo-klasztornych, zgodnie
z przywołanym wcześniej cytatem (Przewodnik 1881, s. 26).
Natomiast drugi zapis sporządził H. Wierciński w trakcie budowy na dzisiejszym Wzgórzu Kościelnym obecnego, dużego, neogotyckiego kościoła św. Wojciecha (ryc. 3/3) w latach
1907–1914 (J. Teodorowicz-Czerepińska 1971, s. 67; J. Żywicki
1997, s. 288), kiedy przed 1910 rokiem (H. Wierciński 1910,
s. 2), najpewniej już około 1907 roku, została rozebrana plebania utrwalona na planie z 1869 roku (ryc. 1), a nową siedzibą
parafii stał się użytkowany do dziś budynek usytuowany dalej
na zachód, ale również w otoczeniu ogrodu z zabudowaniami
gospodarczymi probostwa (ryc. 3/4).
Oba powyższe zapisy odnotowują „okrągłą wieżę-basztę”
jako „narożną”, poza terenem z ogrodem i zabudową probostwa
umieszczoną na planie z 1869 roku (ryc. 1), tj. nie na północno-wschodniej partii Wzgórza Kościelnego, ale na przeciwległym „stoku” północno-zachodniej partii tego wyniesienia,
gdzie też obecnie (ryc. 3) sięgają ogrody z budynkami gospodarczymi plebanii (I. Kutyłowska 2000a, ryc. 1; 2000b, ryc. 2;
2000c, ryc. 1; 2003b, ryc. 1). Po korelacji treści zapisów z danymi
kartograficznymi, jednoznacznie można wnioskować, że relikty
okrągłej baszty narożnej, czytelne jeszcze w 1910 roku na stoku
wzgórza, poza zabudowaniami gospodarskimi plebanii są związane z północno-zachodnim zboczem Wzgórza Kościelnego
i znajdującym się tam zachodnim odcinkiem wąwolnickiego
miejskiego muru obronnego fundacji Kazimierza Wielkiego

przedstawionego na wizualizacji (ryc. 4). Wobec powyższych
ustaleń źródłowych, dobrze poświadczone w przekazach pisanych relikty kolejnej wąwolnickiej budowli wieżowej można
identyfikować jedynie z zapewne cylindryczną basztą miejską,
która flankowała dostęp do północnej bramy w miejsko-zamkowym średniowiecznym obwodzie obronnym na Wzgórzu
Kościelnym (ryc. 4).
Budowlą wieżową musiała być również południowa brama
w miejsko-zamkowym murze obronnym (ryc. 4) na Wzgórzu
Kościelnym (I. Kutyłowska 2005, s. 255), skoro odnotowano ją
w wąwolnickich zapisach sądowych jako portam ad scabella pod
1494 rokiem (G. Jawor, A. Sochacka 1998, s. 140-141) i zwano
w 1500 roku scabellerum (G. Jawor, A. Sochacka 1998, s. 248).
Słowo scabellum ma łacińskie znaczenie: instrument perkusyjny
składający się z dwu grubych drewnianych albo żelaznych płyt
(MEKA 1966, s. 770). Pozwala to wnioskować, że najpewniej
żelazny wąwolnicki „gong-kołatka” umieszczony w wieżowej
budowli południowej bramy miejsko-zamkowej, rozbrzmiewał (jak dzwon) na alarm podczas zagrożeń oraz wzywał na
plac rynkowy/in circulo mieszkańców średniowiecznego miasta do wysłuchania obwieszczeń herolda i o takim wydarzeniu
informację odnotowano w miejskich księgach sądowych pod
1485 rokiem (G. Jawor, A. Sochacka 1998, s. 50).
Natomiast, usytuowanie królewskiej wieży mieszkalno-obronnej (I/E), w otoczeniu najpewniej głównie drewnianej
zabudowy siedziby dworskiej wąwolnickiego zamku, na najwyższej oraz najlepiej eksponowanej północno-wschodniej
partii dzisiejszego Wzgórza Kościelnego, z rynkiem i działkami
średniowiecznego miasta (ryc. 4), potwierdzają zapisy w miejskich księgach sądowych z lat 1476–1500 (G. Jawor, A. Sochacka 1998), skorelowane z wynikami badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na tym wyniesieniu do 2002
roku (I. Kutyłowska 2005, ryc. 1; 2007, ryc. 2). W miejskich
zapisach sądowych odnotowano pod 1500 rokiem informację
o ulicy zwanej Podwieżną/Podvyeszną (G. Jawor, A. Sochacka
1998, s. 251; I. Kutyłowska 2005, s. 255), do której, wymienionej pięć lat wcześniej, tj. w 1495 roku, jako posticalem alias zathylney, sięgały na tyłach te same działki przyrynkowej pierzei
(G. Jawor, A. Sochacka s. 176–177; I. Kutyłowska 2005, s. 255).
Zmiana nazwy ulicy między 1495 i 1500 rokiem związana jest
z rozbudową przed 1492 rokiem (M. Derwich 1992, s. 76/77;
1996, s. 179) jednonawowego miejsko-zamkowego kościoła
św. Wojciecha (ryc. 4/3) w dużą świątynię (ryc. 4/5), z udziałem funduszy Kazimierza Jagiellończyka (M. Derwich 1992,
s. 76; 1996, s. 179; I. Kutyłowska 2000b, s. 178–179. ryc. 4/B;
2000c, s. 61, ryc. 4/B; 2005, ryc. 1). Rozbudowana ku zachodowi (przed śmiercią króla w 1492 roku) świątynia św. Wojciecha „zablokowała” dojazd od południa na dziedziniec zabudowań dworskich królewskiego zamku (ryc. 4/5) i wówczas
można było korzystać wyłącznie z ulicy/drogi dojazdowej na
tyłach północnej pierzei przyrynkowych, średniowiecznych
działek miejskich z utrwaloną już w 1500 roku nową nazwą,
odnotowaną jako stratam regalem dictam Podvyeszną (G. Jawor, A. Sochacka 1998, s. 251).
Należy tu zwrócić uwagę, że na działkach przyrynkowych,
sięgających w 1495 roku na tyłach do ulicy: posticalem alias
zathylney, zwanej w 1500 roku regalem dictam Podvyeszną, odnotowano pod 1487 rokiem canale/kanał, o którego przepustowość mieli dbać sami właściciele posesji, kontrolowani przez
miejskich rajców (G. Jawor, A. Sochacka s. 66–67). Zapis ten
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Ryc. 4.	Wąwolnica, woj. lubelskie. Studialna rekonstrukcja układu przestrzennego późnośredniowiecznego miasta na obecnym Wzgórzu
Kościelnym wraz z przyległymi terenami przedmieścia; 1 – miejsko-zamkowy mur obronny z czasów Kazimierza Wielkiego (linia
przerywana na odcinkach niezachowanych); 2 – królewska murowana wieża mieszkalno-obronna (I/E) w dworskiej zabudowie zamku z czasów Kazimierza Wielkiego; 3 – dwukondygnacyjna, murowana miejsko-zamkowa świątynia pw. św. Wojciecha (z zachowaną do dziś oryginalną dolną kondygnacją); 4 – lokalizacja muru zapewne południowego ogrodzenia królewskiej siedziby zamkowej;
5 – zachodnia partia świątyni św. Wojciecha dostawiona w latach 1458–1492 (rozebrana około 1907 roku); 6 – przebadane archeologicznie pomieszczenie półsutereny drewnianego budynku spalonego w 1567 roku na narożnej działce w północnej pierzei rynku
późnośredniowiecznego miasta; 7 – plac z cmentarzem i kościołem św. Marii Magdaleny na późnośredniowiecznym przedmieściu;
sz. – szkoła odnotowana w 1495 roku; p. – plebania odnotowana w 1495 roku. Kursywą wyróżniono nazwy własne z przekazów pisanych, głównie z zapisów sądowych miasta Wąwolnicy w latach 1476–1500 (wg I. Kutyłowska 2003a, ryc.3; 2005, ryc. 1; 2007, ryc. 2)
Abb. 4.	Wąwolnica, Lublin-Wojewodschaft. Rekonstruktionsstudie der räumlichen Anordnung der spätmittelalterlichen Stadt auf dem heutigen Hügel „Wzgórze Kościelne“ samt anliegenden Vorstadtgebieten; 1 – befestigte Stadt-Burgmauer aus der Zeit König Kasimirs
des Großen (gestrichelte Linie markiert die nicht erhalten gebliebenen Mauerabschnitte); 2 – königliches, befestigtes Wohnturm
(I/E) als Teil der Burg aus der Zeit König Kasimirs des Großen; 3 – zweistöckige, gemauerte St. Adalbertkirche (mit dem erhalten
gebliebenen, originalen, unteren Stockwerk); 4 – Lokalisierung der Mauer, vermutlich des südlichen Zauns des königlichen Sitzes;
5 – 1458–1492 angebauter, westlicher Teil der St. Adalbertkirche (um 1907 heruntergerissen); 6 – archäologisch erforschte Kammer
in dem Halbuntergeschoss eines 1567 verbrannten und auf dem Eckgrundstück im Nordteil des Marktplatzes der spätmittelalterlichen Stadt lokalisierten Holzhauses; 7 – Platz mit dem Friedhof und der St. Maria Magdalene Kirche; „sz“ – 1495 erwähnte Schule;
„p“ – 1495 erwähntes Pfarrhaus. Kursiv gedruckte Eigennamen aus den schriftlichen Überlieferungen, hauptsächlich aus den Gerichtsschriften der Stadt Wąwolnica aus den Jahren 1476–1500 (nach I. Kutyłowska 2003a, Abb. 3; 2005, Abb. 1; 2007, Abb. 2)
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zawiera istotną przesłankę, która pozwoliła jednoznacznie zlokalizować miejskie działki przyrynkowe z canale/kanałem przy
północnej skarpie Wzgórza Kościelnego, gdzie na wyniesieniu
rozpoznano, podczas badań archeologicznych w 1980 roku,
duży rów z zasypem materiałami datowanymi na XIV–XVI
wiek (B. Bargieł, J. Kącki 1980, s. 14; 1981, s. 224). To zapewne ten rów, usytuowany na wyniesieniu, przy jego północnej
skarpie, odnotowano w 1487 roku jako canale/kanał (G. Jawor, A. Sochacka, s. 66–67). Odprowadzał on, przed pożarem
w 1567 roku, nieczystości, które przy naturalnym spadku ku
południowi powierzchni Wzgórza Kościelnego spływałyby
(ryc. 3) na plac rynkowy średniowiecznego miasta (ryc. 4).
Powyższe dane źródłowe stanowiły stabilne „zaczepy-repery” mocujące w przestrzeni miejskiej działki północnej pierzei przyrynkowej, która sąsiadowała od wschodu z siedzibą
dworską wąwolnickiego królewskiego zamku, manifestującego
się w krajobrazie kulturowym wieżą rezydencjalno-obronną
oraz bryłą świątyni pw. św. Wojciecha (ryc. 4).
Przy omawianiu wąwolnickiego zamku na uwagę zasługują
również przekazy z początku XVI wieku, kiedy od 1510 roku
tenutariusz królewskiego klucza dóbr z Wąwolnicą i Kazimierzem (Dolnym) – Mikołaj Firlej, otrzymał dodatkowo w 1518
roku dzierżawę na dwa lata wąwolnickiej stacji (S. Kuraś 1983,
s. 253; I. Kutyłowska 2005, s. 253). Ta ostatnia dzierżawa musiała być, przynajmniej opłatami, związana z utrzymaniem dla
podróżujących dostojników państwowych tradycyjnej, średniowiecznej stacji w królewskim zamku/castrum, położonym na
terenie małego, wąwolnickigo miasta na Wzgórzu Kościelnym
(I. Kutyłowska 2005, s. 253, ryc. 1). Bowiem w tym samym dokumencie z 1518 roku, Mikołaj Firlej otrzymał również dzierżawę na dwa lata stacji w Kazimierzu (Dolnym) z królewskim
zamkiem, a tylko na rok prawo do pobierania tam równocześnie opłat z przewozu i cła (S. Kuraś 1983, s. 96).
Wraz z upowszechnianiem się od końca XIV wieku broni
palnej oraz wobec postępujących przemian cywilizacyjnych
(m.in. w tempie podróżowania) przestrzeń średniowiecznego,
wawolnickiego zamku, ufortyfikowanego wspólnym z miastem
murowanym obwodem obronnym, straciła w czasach staropolskich swoje znaczenie nie tylko militarne, ale też prestiżowe jako siedziba królewskiej stacji. Proces ten rozpoczął się
wielkim pożarem średniowiecznej Wąwolnicy w 1567 roku
(J. Teodorowicz-Czerepińska 1971, s. 67; R. Szczygieł 1992,
s. 64; I. Kutyłowska 2000c, s. 66). Spłonęła wówczas zarówno
drewniana zabudowa średniowiecznego wąwolnickiego miasta
(ryc. 4/6), jak i siedziba dworska miejskiego zamku, a ogień
zapoczątkował również destrukcję obiektów murowanych,
łącznie z samym obwodem obronnym (ryc. 4). Po spustoszeniach, spowodowanych kataklizmem ogniowej pożogi, już
w tym samym 1567 roku, wytyczono na późnośredniowiecznym przedmieściu nowy, dwa razy większy rynek (ryc. 4) oraz
około 120 działek miejskich (R. Szczygieł 1992, s. 65). Natomiast dawne działki miejskie, na niewielkim Wzgórzu Kościelnym, drogą darowizn oraz kupna przechodziły stopniowo na
własność łysogórskich benedyktynów, przynajmniej od 1636
roku, zgodnie z treścią zachowanych fragmentarycznie zapisów kościelnych (Grunta, s. 36–40; I. Kutyłowska 2000d, s. 66).
Podobnie, zapewne wkrótce po pożarze w 1567 roku, siedzibę wąwolnickiego, królewskiego zamku miejskiego przejęli
na klasztor łysogórscy benedyktyni, skoro o złym stanie zabudowań zamkowych informację odnotowywano w wizytacji

kościelnej z 1650 roku, przywoływanej zarówno w publikacji
J. Teodorowicz-Czerepińskiej (1971, s. 66), jak i w maszynopisach historycznych dokumentacji pobadawczych (J. Kozakiewicz 1965, s. 13; J. Teodorowicz-Czerepińska, T. Augustynek 1985, Aneks 3).
W końcu XVII stulecia przestrzeń królewskiego średniowiecznego miasta i zamku na Wzgórzu Kościelnym użytkowali głównie już tylko łysogórscy benedyktyni, do których od
donacji Kazimierza Jagiellończyka z 1458 roku, należała cała
wąwolnicka parafia wraz z przynależnymi do niej dwoma świątyniami o wezwaniach św. Wojciecha i św. Marii Magdaleny
(J. Długosz LB, t. 2, s. 568; t. 3, s. 229; S. Kuraś 1983, s. 254).
W zamian za uzyskane uposażenie zakonnicy mieli odprawiać
w intencji tego władcy jedną mszę w tygodniu (M. Derwich
1992, s. 76; 1996, s. 178/179) i działo się tak zapewne do 1819
roku kiedy zlikwidowano ich zgromadzenie (H. Wierciński
1888, s. 2; 1891, s. 2; S. Wiśniewski 1992, s. 95).
W kontekście średniowiecznej zabudowy Wąwolnicy i jej
królewskiego zamku należy omówić anonimową kalkę techniczną, na której znajduje się odrys rozplanowania miasta
(ryc. 5) przeniesiony z dużo starszego, barwnego planu Wąwolnicy, wykonanego na przełomie 1820/1821 roku (porównaj: ryc. 2 i ryc. 5). Na kalkę przerysowano zachowane od XIX
wieku do dziś ulice opisane nazwami: „3 Maja”, „Sienkiewicza”
i „Cmentarna”, jak też naniesiono na niej prostokątny budynek z podpisem: ślady kościoła św. Magdaleny, a na Wzgórzu
Kościelnym, łącznie z kościołem św. Wojciecha, wrysowano
dużą, trójskrzydłową budowlę z napisem: ślady baszty w miejscu równie dużej, ale prostokątnej budowli, zamieszczonej
na planie z 1820/1821 roku, a obecnie nieistniejącej (patrz:
ryc. 2 i 5). Świątynia św. Marii Magdaleny została rozebrana
w 1849 roku (J. Teodorowicz-Czerepińska 1971, s. 67; S. Wiśniewski 1992, s. 103). Natomiast zachowane dokumenty własnościowe mieszkańców posesji przy ulicy Cmentarnej (ryc. 5),
zwanej dziś ulicą Dulęby, potwierdzają, że zmieniała ona trzykrotnie nazwę w ciągu XX wieku (M. Blombergowa, I. Kutyłowska 2010). Jako ulica „Cmentarna” ma potwierdzenie na
dokumencie własnościowym z 1965 roku, a wcześniej w 1942
roku nosiła nazwę ulicy Kościelnej, którą przed 1938 rokiem
poprzedziła nazwa – ulica Kościuszki, poświadczona również
w 1891 roku (M. Blombergowa, I. Kutyłowska 2010, Aneksy
1–4). Dlatego też, powstanie planu Wąwolnicy na anonimowej kalce z ulicą „Cmentarną” (ryc. 5) można datować dopiero na czasy po drugiej wojnie światowej, najpewniej na około
1965 rok, kiedy jako ślady baszty wrysowano trójskrzydłową
budowlę, której nie ma na planie z 1820/1821 roku (ryc. 2).
Powyższe dane znajdują dodatkowe uzasadnienie w materiale źródłowym uzyskanym podczas rozpoznania archeologicznego prowadzonego na Wzgórzu Kościelnym w 1975
roku (A. Hunicz 1976) oraz w 2000 roku (E. Mitrus, M. Matyaszewski 2001). Rozpoznanie, prowadzone przez doświadczonych archeologów, objęło na osi północ – południe cały
teren o zasięgu trójskrzydłowej budowli, opisanej jako ślady
baszty, gdzie nie ujawniono reliktów, ani też negatywów ścian
takiego obiektu architektonicznego, a także reliktów dużego,
ale prostokątnego budynku umieszczonego w tym miejscu na
planie z 1820/1821 roku (A. Hunicz 1976; E. Mitrus, M. Matyaszewski 2001). Ten ostatni budynek musiał być drewniany, a z jego usytuowaniem na planie miasta z 1820/1821 roku
(ryc. 2) należy wiązać zapis w wąwolnickim Inwentarzu z 1859
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Ryc. 5.	Wąwolnica, woj. lubelskie. Wykonany około 1965 roku anonimowy odrys na kalce niektórych elementów z dużo starszego, barwnego
planu Wąwolnicy sporządzonego na przełomie 1820/1821 roku z wrysowaną fikcyjną trójskrzydłową budowlą opisaną jako: „ślady
baszty” na dzisiejszym Wzgórzu Kościelnym (kalka w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie)
Abb. 5.	Wąwolnica, Lublin-Wojewodschaft. Um 1965 von einem anonymen Autor gefertigte Pauszeichnung einiger Elemente eines viel älteren, zwischen 1820/1821 gemachten, farbigen Stadtplans von Wąwolnica, mit dem aufgetragenen, fiktiven, dreiflügeligen Bauwerk,
das als „Spuren der Bastei“ auf dem heutigen Hügel „Wzgórze Kościelne“ beschrieben wurde (Pausparier im Archiv des Landesamts
für Denkmalpflege in Lublin)

roku o szpitalu „z sienią na przestrzał”, po lewej stronie wejścia na dzisiejsze Wzgórze Kościelne (J. Teodorowicz-Czerepińska, T. Augustynek 1985, Aneks 8). Odnotowany w XIX
wieku szpital na Wzgórzu Kościelnym ma też potwierdzenie
w średniowiecznych, wąwolnickich zapisach sądowych (G. Jawor, A. Sochacka 1992). Ich analiza wykazała, że w zachodniej
pierzei rynku średniowiecznego miasta trzecia od południa
działka (ryc. 4) darowana została w 1482 roku wąwolnickiemu wikaremu (I. Kutyłowska 2005, s. 255, ryc. 1; 2007, s. 343)
na dom dla ubogich (G. Jawor, A. Sochacka 1992, s. 29). Usytuowanie działki z domem dla ubogich (przytułkiem) na wizualizacji rozplanowania średniowiecznej Wąwolnicy, odpowiada położeniu na planie z 1820/1821 roku dużego budynku
szpitalnego, który został jedynie rozbudowany w ciągu ponad
trzystu lat (1482–1821) na sąsiednie średniowieczne posesje
(porównaj: ryc. 2 i 4). Zapisy związane z darowiznami w la-
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tach 1617–1663 na rzecz szpitala (m.in. za opiekę nad niewidomą córką) zachowały się wśród dokumentów dotyczących
własności gruntowych wąwolnickiego kościoła łysogórskich
benedyktynów (Grunta, s. 36–37). Wobec powyższych danych
źródłowych wszelkie dywagacje na temat realnego istnienia
około 1965 roku śladów baszty jako dużej, trójskrzydłowej budowli, usytuowanej w miejscu południowo-zachodniej zabudowy przyrynkowej miasta z czasów Kazimierza Wielkiego na
dzisiejszym wąwolnickim Wzgórzu Kościelnym, pozbawione
są uzasadnienia źródłowego (porównaj: ryc. 4 i 5). W konsekwencji wrysowaną na kalce trójskrzydłową, dużą budowlę
z podpisem ślady baszty (ryc. 5) należy traktować jako fikcję
rysownika (i zapewne miłośnika zabytków), zamieszczoną
w związku ze wzrostem zainteresowań przeszłością miasta po
powstawaniu maszynopisu pierwszej monograficznej dokumentacji pobadawczej J. Kozakiewicza (1965).

Uwagi polemiczne
Na początku tej części należy powtórnie przywołać dwukrotny zapis H. Wiercińskiego: (…) dawne miasto, na kopulastym wzgórku [tj. na Wzgórzu Kościelnym] w około zamku
zbudowane, zgorzało [w 1567 roku] i nowe na dawnym przedmieściu osiadło (H. Wierciński 1888, nr 189, s. 2; 1891, s. 2),
ponieważ nie był w XX wieku cytowany w publikacjach i maszynopisach dokumentacji pobadawczych poświęconych dziejom Wąwolnicy, ale jego treść była znana i uwzględniałam ją
realizując program badań archeologiczno-architektonicznych
w latach 1999–2002 na Wzgórzu Kościelnym.
Powyższego cytatu nie ma też w dwóch najnowszych publikacjach omawiających zamek Kazimierza Wielkiego na wąwolnickim Wzgórzu Kościelnym autorstwa K. Pisarek-Małyszek
(2007, 2009) mimo, że w obu odwołuje się do przekazów z tym
zapisem (K. Pisarek-Małyszek 2007, s. 89, 267; 2009, s. 434,
438). Pozwala to jednoznacznie wnioskować, że autorka nie
zapoznała się z całością tekstów H. Wiercińskiego (1888; tenże
1891), a jedynie mechanicznie spisywała, bądź sparafrazowała
wyłącznie treść oraz zawartość przypisów z chronionych prawami autorskimi maszynopisów dokumentacji pobadawczych
(J. Kozakiewicz 1965; J. Teodorowicz-Czerepińska, T. Augustynek 1985) oraz publikacji (J. Teodorowicz–Czerepińsk 1971,
s. 66). Świadczy o tym również cytowanie za powyższymi autorami, jedynie w kontekście zamku, zapisu H. Wiercińskiego o okrągłej baszcie narożnej, która stała jeszcze w 1640 roku
(K. Pisarek-Małyszek 2007, s. 89; 2009, s. 434) i w rzeczywistości, jak wykazałam powyżej, należała do miejskiego odcinka muru obronnego Kazimierza Wielkiego na wąwolnickim
Wzgórzu Kościelnym.
Konsekwencją jedynie mechanicznego spisywania (splagiatowania) cudzych tekstów, bez odpowiednich przypisów,
są sprzeczności merytoryczne w obu publikacjach K. Pisarek-Małyszek. W publikacji książkowej z 2007 roku znajduje
się poniższe, pozbawione przypisu zdanie: Także w przypadku wąwolnickiego zamku badania archeologiczne dowiodły, że
jedna z wież, którą można wiązać z wąwolnickim »castrum«,
powstała w czasach panowania Kazimierza Wielkiego (K. Pisarek-Małyszek 2007, s. 93). Pozostaje ono w sprzeczności
z zamieszczonym na początku artykułu z 2009 roku zdaniem:
Na temat zamku w Wąwolnicy posiadamy kilka wzmianek źródłowych, jednak do dziś nie udało się natrafić w terenie na ślady jego istnienia (K. Pisarek-Małyszek 2009, s. 429). Zdanie
to jest jedynie mechanicznym spisaniem cudzych dociekań
badawczych sprzed 2000 roku (J. Teodorowicz-Czerepińska
1971, s. 66; J. Teodorowicz-Czerepińska, T. Augustynek 1985).
Równocześnie, w zdaniu tym oraz w treści całego artykułu
pozyskane przeze mnie w latach 1999–2000 źródła archeologiczno-architektoniczne zostały jednoznacznie zignorowane
(K. Pisarek-Małyszek 2009, s. 429, 433–434) mimo, że w tymże
artykule przy zamku w Kazimierzu (Dolnym) takie materiały źródłowe zostały szeroko omówione (K. Pisarek-Małyszek
2009, s. 431–432).
Powyższe sprzeczności merytoryczne i brak konsekwencji
badawczej budzą zdziwienie, skoro w starszej o dwa lata publikacji z 2007 roku znajduje się moja skopiowana rycina (ryc. 4)
z usytuowaniem wąwolnickiej królewskiej siedziby (K. Pisarek-Małyszek 2007, ryc. 5), jak też dodatkowo skopiowana rycina

z lokalizacją wieży mieszkalno-obronnej (E/I) fundacji Kazimierza Wielkiego (ryc. 3), zaopatrzona podpisem: „wg K. Pisarek-Małyszek” (2007, ryc. 4). Tej ostatniej rycinie towarzyszy
pozbawiony przypisu tekst sparafrazowany przez K. Pisarek-Małyszek (2007, s. 90/91), z autorskiego maszynopisu mojej
dokumentacji pobadawczej (I. Kutyłowska 2002, s. 10). Skopiowana z maszynopisu (chronionego prawami autorskimi)
mojej dokumentacji pobadawczej (I. Kutyłowska 2002, ryc. 8 –
patrz: ryc. 3) rycina autoryzowana: „wg K. Pisarek-Małyszek”
(2007, ryc. 4) jest przykładem zawłaszczenia praw autorskich.
Aby uwiarygodnić autoryzację ryciny K. Pisarek-Małyszek
„modernizuje” ją kolorem, ale niezależnie od tego „zabiegu”
pozostawia mój lapsus graficzny z podaniem u podnóża północnego stoku Wzgórza Kościelnego wartości 167.6 w miejsce prawidłowej niwelacji 157.6 (K. Pisarek-Małyszek 2007,
ryc. 4). Popełniony przeze mnie w 1999 roku błąd znajduje się
także na rycinach w moich publikacjach (I. Kutyłowska 2000b,
ryc. 2; 2000c, ryc. 1; 2003b, ryc. 1) i potwierdza skopiowanie
oraz autoryzowanie mojej ryciny (ryc. 3). Nie jest to odosobniony przypadek podobnej autoryzacji jedynie skopiowanych
ilustracji, na co w recenzji książki K. Pisarek-Małyszek (2007)
zwraca uwagę A. Rozwałka (2008, s. 309/310).
Pomijając omówione wyżej zawłaszczenia moich praw
autorskich (ryc. 3), negatywną ocenę warsztatu naukowego
autorki uzasadniają merytoryczne sprzeczności w treści obu
publikacji K. Pisarek-Małyszek (2007; 2009). Pozbawione są
bowiem przynajmniej konsekwencji badawczej w zakresie wieży mieszkalno-obronnej (I/E) królewskiego zamku/castrum
w Wąwolnicy.
Ignorowanie źródeł archeologicznych, związanych z wąwolnickim zamkiem fundacji Kazimierza Wielkiego w artykule K. Pisarek-Małyszek z 2009 roku, zawiera dodatkową, ale
o istotnym znaczeniu, sprzeczność z konkluzją, jaka o walorach
poznawczych badań wykopaliskowych znajduje się w rozdziale
pt. Zakończenie, książkowej publikacji tej autorki (K. Pisarek-Małyszek 2007, s. 157/158). Treść tej, pozbawionej przypisów konkluzji należy przywołać: Prezentacja odkrytych przeze
mnie [tj. K. Pisarek-Małyszek] źródeł pisanych [jakich?] oraz
zestawienie ich z wynikami badań archeologicznych [uczyniła to I. Kutyłowska w 2002 roku] pozwoliło na odtworzenie
usytuowania średniowiecznego wąwolnickiego »civitas« oraz
»suburbium« [uczyniła to I. Kutyłowska w 2002 roku – ryc.
4] i, jak mam nadzieję, zakończyło dyskusję toczoną na ten
temat przez historyków i archeologów. Na podstawie zapisów
źródłowych oraz badań wykopaliskowych z całą pewnością
stwierdzam, [wytłuszczenia i uwagi w nawiasach – I.K.] że
Stare Miasto położone było na Wzgórzu Kościelnym, przy kościele św. Wojciecha, wąwolnickie przedmieście natomiast trzeba lokalizować u podnóża Wzgórza, w okolicach obecnego boiska szkolnego, gdzie w średniowieczu znajdował się kościół pw.
św. Marii Magdaleny (K. Pisarek-Małyszek 2007, s.157/158).
Jednoznacznie odnotowane w powyższej konkluzji wartości
poznawcze źródeł archeologicznych, w procesie badawczym
nad najstarszymi dziejami Wąwolnicy, podkreślają sprzeczności wynikające z oceny tych źródeł w obu analizowanych
tu publikacjach (K. Pisarek-Małyszek 2007; 2009). Stanowią
też potwierdzenie faktu, że ostatnio cytowane zdania są jedy-
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nie parafrazą zarówno tytułu mojej publikacji: Średniowieczne
miasto Wąwolnica w świetle źródeł archeologicznych i pisanych,
jak i zamieszczonych w niej korelacji obu kategorii materiałów
źródłowych (I. Kutyłowska 2003a; 2005), przedstawionych na
mojej oryginalnej, autorskiej rycinie z wizualizacją rozplanowania średniowiecznego miasta z królewskim zamkiem we
wspólnym obwodzie muru obronnego i przyległym od południa przedmieściem (ryc. 4). Rycina ta (wraz z jej objaśnieniami) została także skopiowana przez K. Pisarek-Małyszek już
w 2003 roku z archiwalnego maszynopisu mojej dokumentacji pobadawczej zgodnie z podpisem: „wg I. Kutyłowska 2003,
sygn. 19 108, Archiwum WUOZ” (K. Pisarek-Małyszek 2007,
ryc. 5). Na rycinie tej liternictwo nazw z przekazów pisanych
zostało jednak zmienione przez K. Pisarek-Małyszek, co pozostaje w sprzeczności ze zdaniem: Kursywą wyróżniono nazwy
własne z przekazów pisanych – głównie zapisów sądowych z lat
1478–1500, jedynie „mechanicznie” spisanym w podpisie przez
K. Pisarek-Małyszek (2007, ryc. 5). Ta kolejna „modernizacja”
mojej autorskiej ryciny (patrz: ryc. 4) jednoznacznie sugeruje brak rzetelności naukowej w maszynopisie dokumentacji
pobadawczej, skoro o opublikowanej przeze mnie tej samej
rycinie (na której K. Pisarek-Małyszek nie miała możliwości zmienić liternictwa) nie ma informacji w całej publikacji
książkowej (K. Pisarek-Małyszek 2007), na co słusznie zwraca
uwagę w recenzji A. Rozwałka (2008, s. 316). Zdrowy rozsądek
nakazuje powściągnąć własne emocje wobec jednoznacznego
lekceważenia mojego dorobku naukowego i praw autorskich
w kolejnym przykładzie, przywołanego powyżej obszernego
cytatu z publikacji K. Pisarek-Małyszek (2007, s. 157/158)
o czym sugestywnie pisze też A. Rozwałka (2008, s. 316–317).
Należy tu zwrócić uwagę, że K. Pisarek-Małyszek nie tylko
nie odkryła żadnego źródła pisanego, ale nawet nie przeczytała
całości przekazów H. Wiercińskiego (1888, nr 189; 1891), który
odnotował, że na dzisiejszym wąwolnickim Wzgórzu Kościelnym znajdował się zarówno zamek królewski, jak i miasto we
wspólnym murowanym obwodzie obronnym fundacji Kazimierza Wielkiego, co znalazło potwierdzenie dopiero w trakcie prowadzonych przeze mnie badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1999–2002 (ryc. 4).
W kontekście powyższych uwag związanych z rzetelnością i etyką badawczą należy również przywołać kolejne zdanie z akapitu kończącego rozdział pt. Zakończenie publikacji książkowej K. Pisarek-Małyszek (2007). Znajduje się tam
stwierdzenie: W tym miejscu wypada podkreślić, że swego ro-

dzaju »novum« w niniejszej dysertacji stanowi próba skonfrontowania bardzo różnorodnej bazy źródłowej, mianowicie źródeł:
pisanych, archeologicznych, onomastycznych, sfragistycznych,
heraldycznych oraz kartograficznych, przy czym w przypadku
tego pierwszego typu źródeł wykorzystałam zarówno zapisy średniowieczne, jak i nowożytne, które w jakikolwiek sposób rzutowały w przeszłość (K. Pisarek-Małyszek 2007, s. 160). Na truizm związany z »novum« w treści powyższego zdania zwrócił
uwagę A. Rozwałka (2008, s. 316), pomijając jednak fakt, że
znalazła się w nim dodatkowa informacja o publikacji książkowej (K. Pisarek-Małyszek 2007), która jest dysertacją doktorską napisaną z „inspiracji” promotora (K. Pisarek-Małyszek
2007, s. 7), a zarazem recenzenta wydawniczego (!) (K. Pisarek-Małyszek 2007, s. 4 – tytułowa verte). Przy takich informacjach dodatkowego znaczenia nabiera fakt, że przywołane
cytaty z obu publikacji K. Pisarek-Małyszek (2007; taż 2009)
zawierają przede wszystkim same sprzeczności o wąwolnickim
królewskim zamku fundacji Kazimierza Wielkiego, w świetle przekazów pisanych oraz wyników prowadzonych przeze
mnie w latach 1999–2002 badań archeologiczno-architektonicznych. Sprzeczności te są kolejnym potwierdzeniem faktu, że dane źródłowe z przekazów pisanych oraz oryginalne,
cudze autorskie odkrycia zostały jedynie dosłownie spisane
i sparafrazowane (są zatem formą plagiatu) w retoryce treści
obu publikacji K. Pisarek-Małyszek (2007; 2009). Można je
zatem uznać jedynie za kompilacje, powstałe w wyniku procesu pseudobadawczego. Dotyczy to przede wszystkim opublikowanej dysertacji doktorskiej (K. Pisarek-Małyszek 2007,
s. 83–94, 134–138), napisanej przez pracownika naukowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
W kontekście powyższych zarzutów istotny jest fakt, że
w latach 2002–2003, w ramach studiów doktoranckich Katarzyna Pisarek-Małyszek, jako stypendystka Fundacji Naukowej Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej też
skrót: KUL), realizowała program specjalizacji archiwalnej
i na wniosek Instytutu Historii KUL kopiowała w Archiwum
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie chronione prawem autorskim maszynopisy dokumentacji pobadawczych. Warto zaznaczyć, że promotorem opublikowanej dysertacji doktorskiej jest Kierownik Katedry Historii Historiografii
i Metodologii Historii KUL, a jej treść została zaakceptowana
jako rozprawa naukowa oraz wydana przez tą Uczelnię dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Wąwolnica (K. Pisarek-Małyszek 2007, s. 4 – tytułowa verte)1.

Zakończenie
Z treści obu publikacji K. Pisarek-Małyszek (2007; 2009)
wynika, że jako pracownik naukowy Katedry Archeologii Polski
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie ma przygotowania,
aby spisane i skopiowane w parafrazach i kompilacjach dane
źródłowe o średniowiecznym wąwolnickim mieście z królewskim zamkiem, w przeprowadzonym procesie pseudobadawczym, krytycznie uporządkować, czy też logicznie i kreatywnie
z nich wnioskować. W opublikowanych „poczynaniach naukowych” tej autorki brak jest też refleksji badawczej, połączonej
z umiejętnością samodzielnej korelacji wąwolnickich danych
źródłowych (ryc. 4), którymi dysponuje od 2003 roku (patrz:
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K. Pisarek-Małyszek 2007, ryc. 5), z wynikami badań sprzed
1973 roku. Dotyczy to przede wszytskim kreatywnego wnioskowania o miejskich zamkach fundacji Kazimierza Wielkiego,
odnotowanych między Sandomierzem i Lublinem (patrz: Anek Obszerne zarzuty o plagiaty, zakłamania i zawłaszczenie moich
praw autorskich odnośnie publikacji Katarzyny Pisarek-Małyszek,
Wąwolnica w średniowieczu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, sformułowałam w „Informacji” skierowanej do JM Rektora KUL, złożonej w październiku 2009 roku w Sekretariacie Uczelni. W listopadzie 2010 roku pismem JM Rektora KUL zostałam poinformowana,
1

sy 1 i 2). Jest to konsekwencja faktu, że takiego wnioskowania
badawczego nie miała skąd spisać w toku „własnych” ustaleń
naukowych, ponieważ od 2000 roku problematyki wąwolnickiego zamku miejskiego Kazimierza Wielkiego w szerszym
kontekście nie omawiałam w maszynopisach dokumentacji
pobadawczych oraz w publikacjach. Problematyka ta zasługuje
jednak na poniższe uwagi o średniowiecznej Wąwolnicy wymienionej wśród inwestycji budowlanych Kazimierza Wielkiego.
Wyniki badań sprzed 1973 roku nad inwestycjami budowlanymi Kazimierza Wielkiego monograficznie opracował
J. Widawski (1973). Miejsce Wąwolnicy (Aneks 1 i 2) z królewskim zamkiem fundacji ostatniego Piasta, źródłowo uzasadniłam w 2003 roku (ryc. 4). Przestrzeń wąwolnickiego zamku
miejskiego, o powierzchni około 30×90 m, z wieżą mieszkalno-obronną (I/E) i dwukondygnacyjną murowaną świątynią
św. Wojciecha (ryc. 4), wykazuje związki zarówno z inwestycjami budowlanymi Kazimierza Wielkiego na zamku lubelskim
(I. Kutyłowska 2003b, s. 129; 2005, s. 254; 2007, s. 341), jak
i z zamkiem w Kazimierzu Dolnym (M. Supryn 2000, s. 74),
wzniesionym z inicjatywy i funduszy tego władcy (J. Długosz
LB, t. 3, s. 59; M. Supryn 2000, s. 73–74). Jednak dopiero badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone w latach
1999–2002 na wąwolnickim Wzgórzu Kościelnym potwierdziły
i przede wszystkim uzasadniły źródłowo rzetelność średniowiecznego przekazu o dziełach urbanistyczno-budowlanych
Kazimierza Wielkiego, wymienionych między Sandomierzem
i Lublinem w zapisie, zarówno tzw. Kroniki Jana/Janka z Czarnkowa, jak i w tekście Jana Długosza (Aneksy: 1, 2). W Wąwolnicy (ryc. 4), tak jak w Opocznie, Radomiu i Szydłowie królewski zamek miał wieżę mieszkalno-obronną w murowanym
obwodzie miejsko-zamkowym (J. Widawski 1973, s. 332, ryc. 41,
s. 393, ryc. 48, s. 455, ryc. 58). Podobnie wyglądała przestrzeń
zabudowy dworskiej miejskich zamków w: Opocznie – około
40×50 m (J. Widawski 1973, s. 330, ryc. 41), Radomiu – około
80×80 m (J. Widawski 1973, s. 392–393, ryc. 48), Szydłowie
– około 60×110 m (J. Widawski 1973, s. 455, ryc. 58) i w Wiślicy maksymalnie około 80×120 m (J. Widawski 1973, s. 502,
ryc. 65). Była więc porównywalna z wąwolnickim miejskim
zamkiem o powierzchni około 30×90 m (I. Kutyłowska 2005,
ryc. 1; 2007, ryc. 2), z dodatkową powierzchnią około 2,5 ha
błoni w zakolu rzeki Bystrej, jako zapleczem dla ludzi i taborów dostojników państwowych, goszczących w siedzibie królewskiego zamku na Wzgórzu Kościelnym. Dodatkowa przestrzeń, towarzysząca zabudowaniom wąwolnickiego zamku
oraz jego położenie w sąsiedztwie Lublina, to czynniki sprzyjające sprawowaniu w nim sądów lubelskiego kasztelana w latach 1381–1474 czy też później, przynajmniej do 1514 roku,
wojewody (S. Kuraś 1983, s. 254) nad liczną, drobną szlachtą
ziemi lubelskiej (A. Sochacka 1992, s. 34).
że zapadła ostateczna decyzja o umorzeniu postępowania w związku z moimi zarzutami, które są „bezzasadne”. Powyższa decyzja nie
zmieniła mojego przekonania, że renomowaną Uczelnię jaką jest
KUL powinno obowiązywać przestrzeganie podstawowych zasad
etyki oraz rzetelności naukowej z poszanowaniem praw autorskich.
Przekonanie to oraz zasadność moich zarzutów zyskało dodatkowe
uzasadnienie w treści kolejnej, omawianej tu publikacji tej autorki
(K. Pisarek-Małyszek 2009), wobec znajdujących się w niej sprzeczności z plagiatami zamieszczonymi w treści opublikowanej dysertacji
(K. Pisarek-Małyszek 2007).

Miejskie zamki Kazimierza Wielkiego w „Wiślicy, Szydłowie, Radomiu, Opocznie, Wąwolnicy” dzięki swojemu usytuowaniu dominowały w obronnym obwodzie murowanym miast
lokacyjnych, a znajdujące się na ich bezpośrednim zapleczu
rzeki, zapewniały dodatkową obronność przedpola w razie zagrożenia (J. Widawski 1973, ryc.: 41, 48, 58, 65; I. Kutyłowska
2005, ryc. 1, 2007, ryc. 2) zanim upowszechniła się broń palna w następnym stuleciu. W Wąwolnicy, miejski zamek Kazimierza Wielkiego, na północno-wschodniej partii dzisiejszego
Wzgórza Kościelnego (ryc. 4), należał do ówczesnego systemu
rządów objazdowych w administrowaniu państwem (L. Kajzer
2001, s. 47). Siedziba dworska wąwolnickiego zamku zapewniała bezpieczny i godny pobyt władcy wraz ze świtą podczas
podróży po kraju, a pieczę nad nim, zgodnie z treścią zapisu lubelskiego kasztelana pod 1461 rokiem castrum nostrum
Wawelnica, sprawowali urzędnicy ziemi lubelskiej. W czasach,
kiedy ówczesny dzierżawca Wąwolnicy Mikołaj Ostrowski piastował w latach 1483–1500 urząd starosty lubelskiego (S. Kuraś
1983, s. 128), jak też równocześnie w latach 1494–1497 wojewody lubelskiego (S. Kuraś 1983, s. 127), w miejskich zapisach sądowych wymieniony został wąwolnicki burgrabia pod
1496 rokiem (G. Jawor, A. Sochacka 1998, s. 191, 194) oraz
pod 1499 rokiem i 1500 rokiem (G. Jawor, A. Sochacka 1998,
s. 234, 250). Nie wiadomo jaki formalnie zakres pełnomocnictw, czy uprawnień uzyskał wąwolnicki burgrabia, zapewne
czasowo od Mikołaja Ostrowskiego jako urzędnika państwowego ziemi lubelskiej. Stanowi to jednak dodatkową przesłankę potwierdzającą w XV wieku królewską, zamkową siedzibę
dworską funkcjonującą w wąwolnickim mieście królewskiego
klucza majątkowego na zachodnich obszarach ziemi lubelskiej.
Obecnie, tylko dwupoziomowa kaplica Matki Bożej Kębelskiej jest jedyną, zachowaną budowlą fundacji Kazimierza Wielkiego, która wyznacza północno-wschodni narożnik rynku średniowiecznego miasta oraz południowy zasięg
zabudowy dworskiej zamku/castrum również fundacji tego
władcy na północno-wschodniej partii dzisiejszego Wzgórza
Kościelnego (porównaj: ryc. 3, 4). Kaplica Matki Bożej Kębelskiej do 1914 roku nosiła wezwanie św. Wojciecha (J. Żywicki
1997, s. 285; I. Kutyłowska 2000b, s. 173/174). W swojej dwupoziomowej szacie wymurowana została w czasach Kazimierza Wielkiego (J. Długosz LB, t.3, s. 255; I. Kutyłowska 2000b,
s. 176, ryc. 4/A, 5) w miejscu starszego kościoła św. Wojciecha (zapewne drewnianego), związanego z erekcją i uposażeniem wąwolnickiej parafii, najpóźniej przed śmiercią Henryka Sandomierskiego w 1166 roku (J. Długosz LB, t. 3, s. 269;
Sochacka 1992, s. 31; I. Kutyłowska 2000b, s. 174). Budowa
w czasach Kazimierza Wielkiego siedziby wąwolnickiego zamku oraz nowej miejsko-zamkowej świątyni św. Wojciecha we
wspólnym miejsko-zamkowym obwodzie obronnym (ryc. 4)
wymusiła likwidację starego, wczesnośredniowiecznego parafialnego cmentarza, położonego na niewielkim wyniesieniu dzisiejszego Wzgórza Kościelnego (I. Kutyłowska 2000c,
s. 57; A. Rozwałka 2008, s. 313) o pierwotnej topograficznej nazwie Wąwel (Sochacka 1992, s. 29; Kutyłowska 2000c,
s. 55). Nowy cmentarz założony został na wąwolnickim przedmieściu i na nim wystawiono kaplicę cmentarną pod wezwaniem św. Marii Magdaleny (ryc. 4), którą erygowano zapewne
w 1342 roku (H. Wierciński 1891, s. 5). Potwierdzają to źródła archeologiczno-architektoniczne, które pewnie datują dopiero na XV wiek nawarstwienia na wąwolnickim przedmie-
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ściu z kościołem św. Marii Magdaleny, na co słusznie zwraca
uwagę A. Rozwałka (2008, s. 314/315). Erygowana w czasach
Kazimierza Wielkiego na przedmieściu cmentarna kaplica,
najpewniej drewniana, nie otrzymała własnego uposażenia,
ponieważ wówczas nastąpiłby podział wąwolnickiej parafii.
Po przeszło stu latach cmentarną kaplicę św. Marii Magdaleny być może wystawiono w 1448 roku jako nowy, murowany
kościół (H. Wierciński 1891, s. 5). W otoczeniu cmentarza
grzebalnego na przedmieściu, druga świątynia wąwolnickiej
parafii (ryc. 4) była w stanie okazjonalnie zapewnić wszelkie
liturgiczne posługi. Po raz pierwszy miało to miejsce zaraz po
erekcji tej świątyni (I. Kutyłowska 2005, s. 257), kiedy za Kazimierza Wielkiego na terenie miasta realizowany był szeroki zakres prac związanych z budową siedziby zamkowej oraz
nowego dwupoziomowego, murowanego kościoła św. Wojciecha wraz ze wspólnym obwodem obronnym (ryc. 4). Podobna sytuacja zaistniała po 1458 roku, kiedy dwupoziomowy, ale
jednosalowy miejsko-zamkowy kościół św. Wojciecha stał się
równocześnie świątynią klasztorną wąwolnickiej prepozytury
łysogórskich benedyktynów. Wówczas, cmentarna świątynia
Marii Magdaleny na przedmieściu, ponownie przejęła wszelkie
funkcje kościoła parafialnego (I. Kutyłowska 2000c, s. 60/61).
Taki specyficzny status obu świątyń odnotował około 1470–
–1480 roku J. Długosz (LB, t. 2, s. 568; t. 3, s. 255). Była to jednak krótkotrwała sytuacja, skoro pod 1499 rokiem w miejskich
zapisach sądowych kościół św. Wojciecha odnotowano jako

parafialny (G. Jawor, A. Sochacka 1998, s. 238; I. Kutyłowska
2000b, s. 173). Wcześniej, pod 1495 rokiem, znalazła się też
informacja o chowaniu zmarłych w kościele św. Wojciecha
(G. Jawor, A. Sochacka 1998, s. 178), a było to możliwe jedynie
w obrębie zachodniej partii klasztornej świątyni, wystawionej
przed 1492 rokiem z przeznaczeniem dla wiernych (I. Kutyłowska 2000b, ryc. 4/5, 5/3). Ten ostatni zapis stanowi dodatkowe potwierdzenie rozbudowy ku zachodowi, po 1458 roku
wąwolnickiego klasztornego kościoła św. Wojciecha (ryc. 4),
zgodnie z archiwalnymi danymi łysogórskich benedyktynów:
Kazimierz Jagiellończyk na własny koszt każe połączyć sklepiony i murowany chór większy w kaplicy zbudowanej w kościele
wąwolnickim przez Kazimierza Wielkiego z 2 kaplicami usytuowanymi w środkowej części po jego obu bokach (M. Derwich
1992, s.76 ; 1996, s. 179).
Niewątpliwie, najstarsze dzieje Wąwolnicy oczekują na rzetelne zestawienie materiałów źródłowych i kreatywne z nich
wnioskowanie po korelacji z wynikami rozpoznania archeologicznego prowadzonego systematycznie od 1975 roku (A. Hunicz 1976) na obszarze dzisiejszej gminnej osady. Mimo że
rozplanowanie średniowiecznego miasta z zamkiem zostało
wymazane z krajobrazu kulturowego, to sukces gospodarczy
inwestycji Kazimierza Wielkiego stworzył podstawy zachowanego do dziś układu przestrzennego nowożytnego wąwolnickiego miasta z rynkiem wytyczonym w 1567 roku na dawnym
przedmieściu (patrz: ryc. 2, 4).
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Irena Kutyłowska
Die verschollene Burg Kasimirs des Großen in Wąwolnica im Lublin-Land
Zusammenfassung
Die in den Jahren 1999–2002 durchgeführten archäologisch-architektonischen Forschungen auf dem Hügel „Wzgórze Kościelne“ in Wąwolnica lieferten neue, bisher unbekannte
Quellenmaterialien. Die gewonnenen archäologisch-architektonischen Quellen bilden materielle „Anhaltspunkte“, die nach
dem Vergleich mit den schriftlichen und kartographischen
Überlieferungen (Abb. 1, 2) die Struktur der, auf dem Hügel
„Wzgórze Kościelne“ lokalisierten, „verlorenen Troia“ des mittelalterlichen Lublin-Landes eindeutig bestätigten (Abb. 4). Sie
führten auch zur Entdeckung eines, bisher in der polnischen
Geschichtsschreibung unbekannten, befestigten Wohnturms
(I/E) der Burg in Wąwolnica (Abb. 3).
Die infolge der 1999–2002 geführten Forschungsarbeiten
gewonnenen Quellenmaterialien, die auf der zeichnerischen
Visualisierung der Stadt- und Burganordnung veranschaulicht

wurden (Abb. 4), bestätigten und begründeten zum ersten
Mal eindeutig vor allem die Richtigkeit der mittelalterlichen
Überlieferung über Wąwolnica. Man zählt diese Ortschaft
zu den fünf großen, zwischen Sandomierz und Lublin lokalisierten Bauwerken vom König Kasimir dem Großen, die in
der Chronik sog. „Kronika Jana/Janka z Czarnkowa“ („Chronik Johans von Czarnkow“) (Anhang 1) und im Text von Jan
Długosz (Anhang 2) erwähnt wurden.
Der zweite Teil des Artikels stellt die Auseinandersetzung mit den neulich veröffentlichten Arbeiten von Katarzyna Pisarek-Małyszek (2007, 2009) dar. Die Autorin weist auf
die sachlichen und methodischen Fehler dieser Arbeiten auf.
Sie spricht vor allem das Plagiat-Problem an. Als Bestätigung
bringt sie eigene Forschungsergebnisse an, die bedenkenlos
und bewusst von K. Pisarek-Małyszek ausgenutzt wurden.

