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Lech Frączek 

 

Rodzina Gierczyckich jako przykład szczekocińskiej rodziny 

mieszczańskiej na przełomie XVIII i XIX wieku. 
 

Wstęp 
 

Wzrost znaczenia historii regionalnej w historiografii rodzi potrzebę podejmowania 

wielotorowych badań nad ciągle nie do końca poznanymi dziejami małych ojczyzn, 

do których w oczywisty sposób należy zaliczyć Szczekociny. Jednym z ważniejszych 

kierunków badawczych są w tym wypadku losy poszczególnych rodzin współtworzących 

historię danej wsi, miasta lub regionu. 

W niniejszym artykule zostały ukazane wybrane aspekty dotyczące życia mieszkańców 

Szczekocin na przykładzie rodziny Gierczyckich
1
. W celu uzyskania możliwie jak najszerszej 

perspektywy badawczej wykorzystano możliwości jakie dają genealogia, demografia 

historyczna, czy wreszcie historia społeczno-gospodarcza, a osiągnięte za ich pomocą 

ustalenia przedstawiono na tle ogólnych zjawisk i tendencji zachodzących w dziejach miasta. 

Spośród wielu istniejących definicji rodziny zastosowano taką, która najlepiej odpowiada  

realiom epoki staropolskiej, określającą rodzinę jako grupę osób wzajemnie zależnych, 

złożoną z rodziców i niesamodzielnych dzieci (tzw. rodzinę nuklearną), a także z dalszych 

krewnych mieszkających razem
2
.      

Początek omawianego okresu został zdeterminowany stanem zachowania materiału 

źródłowego, zwłaszcza ksiąg metrykalnych, w których znajdują się najwcześniejsze wzmianki 

o rodzinie Gierczyckich, natomiast cezura końcowa została wyznaczona tak aby w badanym 

okresie można było opisać dzieje trzech pokoleń. Założenie to najlepiej spełniała końcówka 

lat trzydziestych XIX wieku.  

Wykorzystany w artykule materiał źródłowy cechuje się różną proweniencją. Podstawę 

badań genealogicznych stanowiły księgi metrykalne kilku parafii, przede wszystkim parafii  

szczekocińskiej
3
, parafii Goleniowy

4
 i parafii Nakło

5
, a także parafii NMP w Krakowie

6
. Dla 

historii rodziny Gierczyckich, a zwłaszcza dla uwzględnienia jej udziału w życiu 

gospodarczym Szczekocin istotnymi były materiały wchodzące w skład zespołu pod nazwą 

Rząd Gubernialny Radomski mianowicie: akta oficjalistów miasta Szczekociny
7
, 

wydzierżawienie dochodów miasta
8
, przywileje Szczekocin

9
, oddanie ¼ miasta pod 

administrację burmistrza
10

, oraz rachunki zgromadzenia krawieckiego
11

. Cennych informacji 

dostarczyły również inwentarz dóbr klucza szczekocińskiego sporządzony przez Urszulę 

Dembińską z 1777 roku
12

, Akta Komisji Porządkowej Wojskowo-Cywilnej Województwa 

                                                           
1
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Krakowskiego z 1791 roku
13

, spis ludności miasta Krakowa z roku 1850
14

, akta miasta 

Szczekociny (stanowiące część zespołu pod nazwą Komisja Rządowa Spraw 

Wewnętrznych)
15

, a także źródła znajdujące się w archiwach prywatnych jak chociażby 

dokument cechu krawieckiego ze Szczekocin z 1838 roku
16

.  

W niniejszym artykule przy omawianiu stosunków genealogicznych w obrębie rodziny 

Gierczyckich  ograniczono się do opisu genealogicznego prowadzonego w linii męskiej. Losy 

przedstawicielek rodziny Gierczyckich, które założyły własne rodziny zostały uwzględnione 

w stopniu ograniczonym, zawężonym do podania najważniejszych faktów odnoszących się do 

zawieranych związków małżeńskich oraz do podania informacji o ich zgonach. Wywód 

dotyczący losów genealogicznych każdego z trzech pokoleń rodziny Gierczyckich został 

poprzedzony listą osób tworzących dane pokolenie.  

Dla czytelniejszego zaprezentowania pokrewieństwa oraz powinowactwa sporządzono 

również tablice descendentów, czyli zestawienie osób pochodzących od jednej pary 

małżeńskiej, zwane potocznie drzewem genealogicznym, wykonane w programie GenoPro. 

Forma graficzna Szczekocińskiego Rocznika Historycznego zdeterminowała jego wygląd 

i dlatego zamiast jednej dużej, nie mieszczącej się w publikacji tablicy, zaprezentowane 

zostały cztery mniejsze drzewa genealogiczne. Na każdym z nich w części górnej 

umieszczono tych samych przodków czyli Wawrzyńca oraz jego syna Józefa, a więc osoby, 

od których biorą początek dalsze pokolenia rodziny. Pozostałe, dolne części wykresów 

informują o różnych gałęziach rodziny Gierczyckich wywodzących się od wspomnianych 

wyżej antenatów. Na wykresach umieszczono jedynie dane uproszczone, zawężone do 

podania: roku urodzenia, zaślubin i zgonu, a  także zawodu, natomiast reszta szczegółowych 

informacji została podana w tekście artykułu. Kierując się założeniami przedmiotowej 

dysertacji drzewa genealogiczne pokazują rodzinę Gierczyckich w okresie od połowy XVIII 

wieku do lat trzydziestych XIX wieku, co spowodowało, że w stosunku do najmłodszego 

pokolenia (najbliższego czasom współczesnym) ograniczono się jedynie do informacji 

o datach narodzin poszczególnych Gierczyckich.           

  

Pierwsze wzmianki źródłowe o Gierczyckich 

 

Bezsporne stwierdzenie od kiedy nazwisko Gierczycki zaczyna występować w źródłach 

jest utrudnione z uwagi na fakt istnienia w księgach metrykalnych parafii szczekocińskiej 

nazwisk podobnych do nazwiska Gierczycki takich jak np. Garczycki (1781 r.
17

), Gerczyca 

(1779 r.
18

), Gerczyńska (1683 r.
19

), Gierczakowski (1672 r.
20

), Gierciczyna (1684 r.
21

), 

Gierosz (1684 r.
22

) oraz Gorczycki (1669 r.
23

). Jest wilce prawdopodobne, iż część spośród 

nich, było jednymi z wariantów współcześnie używanego nazwiska Gierczycki, gdyż w epoce 

staropolskiej i nawet nierzadko w wieku XIX, jedno nazwisko zapisywano  bardzo często 

w znacznie różniących się od siebie wersjach. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza nazwisk 
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 ANKr III, Akta Komisji Porządkowej Wojskowo-Cywilnej Województwa Krakowskiego, (dalej: AKP), 
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noszonych przez kobiety. Nie będzie, więc nadużyciem stwierdzenie, że pierwsze wzmianki 

źródłowe, w których pojawiają się przedstawiciele rodziny Gierczyckich pochodzą z 2 poł. 

XVII w. a znajdują się one w aktach metrykalnych parafii Szczekociny
24

.  

Niestety, źródła z wieku XVII i z pierwszej połowy wieku XVIII mają charakter jedynie 

fragmentaryczny. Wiele danych odnoszących się do genealogii Gierczyckich pochodzi też 

z późniejszego rejestru, a nie z oryginałów ksiąg, co nie pozwala na obecnym stanie badań 

na jednoznaczne i niepodważalne odtworzenie pokrewieństwa pomiędzy wszystkimi 

przedstawicielami tej rodziny
25

. 

Lakoniczny charakter owych zapisów dobrze uwidaczniają dwie przykładowe metryki, 

obie  pochodzące z 1760 roku. Pierwszą jest metryką chrztu Szymona Macieja Gierczyckiego, 

a drugą metryka pogrzebu Wawrzyńca Gierczyckiego. Takie łacińskie zapisy, posiadające 

dodatkowo wiele skrótów wyglądają następująco.   

 

Transkrypcja: 

Die 19 Mensis Eiusdem Idem qSupra baptizavi Filium Simonem Mathia Josephi et 

Barbara Gierczycki Conj: legitt Patrimi fuerunt Martinus Wieczerzyk et Hedwigis 

Wroblowska omnes de Oppido
26

. 

 

Translacja: 

Dnia 19 tego miesiąca [lutego], ja jak wyżej [Jakub Jarmundowicz wikariusz 

szczekociński] ochrzciłem dziecko [imionami] Szymon Maciej, syna Józefa i Barbary 

Gierczyckich prawych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Marcin Wieczerzyk 

i Jadwiga Wróblowska wszyscy z miasta [Szczekociny].  

 

 

Transkrypcja: 

Die 24 Martij Obijt famatus Laurentius Gierczycki munita Sacram
27

. 

 

Translacja: 

Dnia 24 marca zmarł sławetny Wawrzyniec Gierczycki z miasta [Szczekociny] opatrzony 

świętymi sakramentami. 

 

Więcej bardziej wiarygodnych źródeł do genealogii powstało w 2 połowie XVIII wieku 

kiedy to Gierczyccy byli już bez wątpienia mieszkańcami Szczekocin. W księgach 

metrykalnych odnotowano wówczas kilka faktów zawarcia ślubów przez Gierczyckich, 

którymi  były następujące związki małżeńskie: 27 XI 1721 r. Bartłomiej Wciśliński ożenił się 

z Reginą Gierczycką
28

, 29 I 1750 r. Albert Rełkowicz poślubił Kunegundę Gierczycką
29

, a 16 

V 1758 r. Wawrzyniec Łazicki pojął za żonę Mariannę Gierczycką
30

. 

                                                           
24

 Trzeba w tym momencie zasygnalizować fakt występowania nazwiska Gierczycki w innych ośrodkach jak 

chociażby w niedalekiej od Szczekocin parafii Słupia, gdzie np. rejestr aktów chrztów pod datą 1746 wymienia 

Wojciecha Gierczyckiego syna Franciszka i Barbary. APK, Akta stanu cywilnego parafii w Słupi, sygn. 1, 

s. 16v.    
25

 Szczegółowe i krytyczne omówienie owego zespołu ksiąg metrykalnych zostało przedstawione w pracy 

dotyczącej ludności parafii szczekocińskiej. L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej w latach 1808-1914 

świetle ksiąg metrykalnych, Kraków 2012 r., s. 16-35.   
26

 ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 134.  
27

 Tamże, s. 237.  
28

 Tamże,  sygn. 4, s. 241. 
29

 Tamże, s. 250. 
30

 Tamże, s. 253. 
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W przytoczonych powyżej trzech związkach małżeńskich nazwisko Gierczycki zapisano 

w formie współczesnej (Gierczycki), dlatego też jest wysoce prawdopodobne, że chodzi 

w tych przypadkach właśnie o przedstawicieli omawianej rodziny a nie o jakieś inne osoby
31

. 

Najstarszy zapis pochodzący z oryginałów ksiąg metrykalnych, wymieniający 

współcześnie używaną wersję nazwiska pochodzi z 8 VI 1719 r. kiedy to wzmiankowano 

w metrykach pogrzebów parafii szczekocińskiej niejaką Mariannę Gierczycką. Wedle owego 

zapisu zmarła ona w Witowicach mając lat około 60
32

. 

 Inna metryka z dnia 13 IV 1763 r. informuje o śmierci Marianny Gierczyckiej 

ze Szczekocin. W tym drugim przypadku nie podano wieku zmarłej, lecz jedynie łacińskie 

określenie famata, czyli sławetna, oznaczające mieszczankę oraz dodatkowo powszechnie 

stosowaną formułkę o opatrzeniu jej świętymi sakramentami
33

. 

Nieco więcej wiadomo o niejakim Wawrzyńcu Gierczyckim oraz o jego rodzinie 

żyjących w Szczekocinach w I po. XVIII wieku. 2 I 1735 r. miał miejsce chrzest Marianny 

Gierczyckiej, córki Wawrzyńca i jego żony Marianny Borkiewiczówny
34

. Kolejnym 

dzieckiem tej pary była córka Justyna ochrzczona w kościele szczekocińskim dnia 11 VI 

1739 r
35

. W obydwóch metrykach podano, że rodzice mieszkają w mieście (łac. de Oppido)
36

. 

Udało się również ustalić, że Wawrzyniec Gierczycki i Marianna Borkiewiczówna 

zawarli ślub w kościele szczekocińskim 16 V 1722 r.
37

, a więc od daty zawarcia związku do 

momentu narodzin pierwszej córki Marianny upłynęło prawie 13 lat. Biorąc pod uwagę 

zwyczajową wielodzietność ówczesnych rodzin uzasadnione jest przypuszczenie, 

że Wawrzyniec Gierczycki wraz z żoną przebywali czasowo poza Szczekocinami, bo poza 

dwoma wzmiankowanymi powyżej córkami nie zachowały się w metrykach szczekocińskich 

wzmianki o innych dzieciach tego małżeństwa. 

Pogrzeb Wawrzyńca Gierczyckiego odbył się w Szczekocinach dnia 24 III 1760 roku 

o czym informuje stosowny akt metrykalny
38

, natomiast nie jest odnotowany zgon jego żony 

Marianny z domu Borkiewiczówny. Nie zachowały się także dalsze wzmianki o jego 

młodszej córce Justynie, za to  starsza córka - Marianna może być tożsama z Marianną 

Gierczycką, która wyszła za Wawrzyńca Łazickiego w roku 1758
39

, ponieważ miała by ona 

w chwili ślubu 23 lata, co czyni domniemanie bardzo prawdopodobnym. 

 

Genealogia rodziny Gierczyckich 

Pokolenie pierwsze 

(Józef Gierczycki) 

 

 Józef Gierczycki (urodzony?, zaślubił Barbarę Borkowską 11 II 1757 r.
40

, pogrzebany 

25 VIII 1796 r.
41

). 
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 Dane te pochodzą z księgi będącej rejestrem metryk sporządzonym w wieku XIX, a nie z oryginałów ksiąg, 

które niestety nie zachowały się do czasów współczesnych, co w oczywisty sposób zmniejsza wiarygodność 

owego rejestru.   
32

 ADK, KmpSz, sygn. 1, s. 368. 
33

 Tamże, sygn. 2, s. 239. 
34

 Tamże, s. 46. 
35

 Tamże, s. 69. 
36

 Pomimo tego, że graniczące ze sobą bezpośrednio Szczekociny, Nawsie oraz Zarzecze stanowiły de facto 

jeden organizm miejski, to w księgach metrykalnych z XVII i XVIII w. często uszczegóławiano zapisy i pisano, 

że np. dana osoba mieszka na Zarzeczu lub w Nawsiu. Precyzja zapisu zależała  rzecz jasna w dużej mierze od 

osoby sporządzającej konkretny akt.  
37

 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 241. 
38

 Tamże, sygn. 2, s. 237. 
39

 Tamże, sygn. 4, s. 253. 
40

 Tamże, s. 252. 
41

 Tamże, s. 311. 



5 
 

 

W rezultacie badań nad genealogią Gierczyckich udało się bezspornie ustalić, 

że pierwszą parą małżeńską, od której biorą początek dalsi potomkowie tej rodziny byli Józef 

Gierczycki oraz jego żona Barbara Borkowska.  

Oczywiście, nasuwa się w tym miejscu następujące pytanie czy Józef był synem 

omawianego powyżej Wawrzyńca? Niestety w metrykach szczekocińskich nie ma aktu chrztu 

Józefa Gierczyckiego ani żadnej innej informacji wskazującej bezpośrednio na występowanie 

stosunku filiacji. Za tym, że ojcem Józefa jest właśnie Wawrzyniec może przemawiać kilka 

następujących faktów. Wiadomo, że obaj nosili identyczne nazwisko, i że mieszkali w tym 

samym mieście. Pewne jest też, że obaj zawarli związki małżeńskie z przedstawicielkami 

rodziny Borkowskich
42

. Bardzo prawdopodobna czasowa emigracja Wawrzyńca ze 

Szczekocin może skłaniać do hipotezy, że Józef urodził się gdzieś poza Szczekocinami 

i dlatego nie ma jego metryki chrztu księgach szczekocińskich. Co więcej, na podstawie dat 

ślubów oraz dat śmierci obydwóch Gierczyckich uzasadniony jest wniosek, że Wawrzyniec 

był o jedno pokolenie starszy do Józefa
43

.  

Jak już zasygnalizowano powyżej data przyjścia na świat Józefa nie jest znana ale jeśli  

przyjąć, że w związek małżeński wstąpił mając mniej więcej 20-25 lat, to oznaczało by, 

że urodził się na początku XVIII stulecia.   

Na temat rodziny Józefa Gierczyckiego zachowało się stosunkowo dużo informacji 

źródłowych. Dnia 11 II 1757 r. ożenił się on z mieszczanką Barbarą Borkowną [Borkowską]
44

 

i z tego związku narodziło się dziewięcioro dzieci. W przypadku dat dziennych narodzin 

potomków Józefa i Barbary można podawać jedynie daty chrztów, ponieważ w aktach nie 

umieszczano wówczas informacji donośnie samego faktu narodzin. Sakramentu tego 

dokonywano wówczas bardzo szybko ze względu na ogromną śmiertelność niemowląt, 

co powodowało, że ta różnica czasowa nie była wielka. Ówczesna praktyka była taka, 

że rodziny chłopskie i mieszczańskie chrzciły dzieci w dwa do trzech dni po urodzeniu. 

Podobnie przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o daty zgonów, których nie umieszczano 

w źródłach z XVII i z XVIII wieku ograniczając się jedynie do informacji o terminach 

dokonanych pogrzebów
45

.  

Chrzty dzieci Józefa i Barbary odbywały się w następującej kolejności: Szymon Maciej 

19 II 1760 r.
46

, Róża 20 VIII 1762 r.
47

, Agnieszka 29 XII 1764 r.
48

, Ignacy 1 VIII 1766 r.
49

, 

Tekla Marcjanna 1 VIII 1770 r.
50

, Anna 30 VII 1772 r.
51

, Michał 29 IX 1774 r.
52

, Katarzyna 

14 XI 1775 r.
53

, oraz Michał 21 I 1779 r.
54

 

                                                           
42

 Wersje nazwiska Borkiewiczówna oraz Borkowna są bez wątpienia wariantami popularnego w Szczekocinach 

w XVIII i XIX w. nazwiska Borkowski.     
43

 Wawrzyniec zawarł ślub w roku 1722 i zmarł w roku 1760, natomiast Józef ożenił się w roku 1757 a zmarł 

w roku 1796. 
44

 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 252. Tak jak w przypadku ślubu Wawrzyńca Gierczyckiego, tak i w tym miejscu 

informacja o fakcie małżeństwa pochodzi z rejestru aktów metrykalnych sporządzonego w XIX w. a nie 

z oryginału, dlatego też trudno jednoznacznie stwierdzić czy były to śluby pierwsze czy związki powtórne.    
45

 Daty zgonu i pogrzebu także różniły się bardzo nieznacznie. Zmarłych grzebano z reguły w jeden do trzech 

dni po śmierci. 
46

 ADK, KmpSz, sygn. 2, s. 134. 
47

 Tamże, s. 144. 
48

 Tamże, s. 156. 
49

 Tamże, s. 168. 
50

 Tamże, s. 181. 
51

 Tamże, s. 197 
52

 Tamże, sygn. 4, s. 132. 
53

 Tamże, s. 134. 
54

 Tamże, s. 141. 
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W przytoczonych powyżej metrykach chrztów znajdują się również informacje dotyczące 

bezpośrednio Józefa Gierczyckiego. Zapisywano konsekwentnie, że mieszka on 

w Szczekocinach, a w roku 1770 określono go łac. terminem famatus, czyli sławetny, 

oznaczającym mieszczanina. W stosunku do jego żony źródła nie były już tak precyzyjne 

i podawały jedynie jej imię. 

Józef Gierczycki pojawił się także w dokumentach 11 V 1750 r. jako ojciec chrzestny, 

zamieszkały w Szczekocinach. Wzmiankowano go tam przy okazji chrztu niejakiego 

Stanisława Pałatka, syna Michała Pałatka pochodzącego z Zakościela
55

. Prawdopodobne jest, 

że ów Michał Pałatek mógł być znajomym lub przyjacielem Józefa i dlatego powierzył mu 

prestiżową rolę ojca chrzestnego. Nie było to bez znaczenia gdyż panowała wówczas 

powszechna wiara w to, że dzieci przejmują cechy swoich rodziców chrzestnych.   

Kolejnym źródłem informującym o stałej obecności Józefa Gierczyckiego 

w Szczekocinach jest inwentarz dóbr szczekocińskich sporządzony z inicjatywy właścicielki 

tego miasta Urszuli z Morsztynów Dembińskiej w roku 1777. Jednym z jego elementów była 

lista wymieniająca 139 posesji tzw. osiadłości oraz przyporządkowanych do nich 

mieszkańców Szczekocin (katolików oraz izraelitów) zobowiązanych do opłacania ściśle 

określonego czynszu oraz wykonywania prac na rzecz dziedziczki
56

. Jednym z nich był 

właśnie Józef Gierczycki, który wedle spisu miał płacić stosunkowo wysoki czynsz 

wynoszący 13 złotych i 22 grosze
57

, podczas gdy średnia arytmetyczna wysokość owej opłaty 

uiszczana przez chrześcijan wynosiła 9,5 zł
58

.    

Jest wielce prawdopodobne, że Józef Gierczycki migrował czasowo poza parafię 

Szczekociny, ponieważ nie został wymieniony w spisie wszystkich chrześcijańskich 

mieszkańców parafii szczekocińskiej z roku 1791.  

Wiadomo, że pogrzeb Józefa Gierczyckiego miał miejsce dnia 25 VIII 1796 roku
59

. 

Umarł on najprawdopodobniej dzień wcześniej, czego oczywiście nie da się precyzyjnie 

stwierdzić z uwagi na niedoskonałość ówczesnych zapisów. Otwartą  pozostaje natomiast 

kwestia kiedy zmarła jego żona Barbara z domu Borkowska. Po raz ostatni jest 

wzmiankowana 27 I 1774 r. przy chrzcie jej syna Michała. W księgach metrykalnych parafii 

szczekocińskiej nie ma ani aktu jej pogrzebu ani aktu ponownego ślubu.  

 

Pokolenie drugie 

(dzieci Józefa Gierczyckiego) 

 

Pokolenie drugie rodziny Gierczyckich tworzyło wymienionych poniżej dziewięcioro 

dzieci Józefa oraz Barbary.  

 

 Szymon Maciej Gierczycki  

(ochrzczony 19 II 1760 r.
60

, zaślubił Konstancję Kwitanowicz 10 II 1778 r.
61

, zmarł 11 II 

1829 r.
62

),   

                                                           
55

 Tamże, sygn. 2, s. 99. Warto zaznaczyć, że ta metryka jest najstarszym bezpośrednim źródłem wymieniającym 

Józefa Gierczyckiego.  
56

 W kilku przypadkach nie podawano personaliów konkretnych osób albowiem opłaty i powinności dotyczyły 

czasami pewnej grupy osób, którymi byli najczęściej izraelici. Inwentarz wymieniał w takich sytuacjach np. 

Żydów z Placu Bożniczego lub Żydów Nowopobudowanych. ANKr I, CCr, sygn. 208, s. 1824.       
57

 Tamże. 
58

 W obliczeniach nie brano pod uwagę osób wymienionych w tabeli ale zwolnionych z płacenia czynszu.   
59

 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 311. 
60

 Tamże, sygn. 2, s. 134. 
61

 Tamże, sygn. 4, s. 260. 
62

 Tamże, sygn. 96, s. 21. 



7 
 

 Róża Gierczycka (ochrzczona 20 VIII 1762 r.
63

, zaślubiła Stanisława 

Porębczyńskiego24 II 1778 r.
64

, zmarła 9 X 1826 r.
65

),   

 Agnieszka Gierczycka  
(ochrzczona 29 XII 1764 r.

66
, zmarła?),  

 Ignacy Gierczycki (ochrzczony 1 VIII 1766 r.
67

., zmarł?), 

 Tekla Marcjanna Gierczycka  
(ochrzczona 7 I 1770 r.

68
, zaślubiła Macieja Klimaszewskiego 21 VI 1789 r.

69
, zmarła 4 I 

1836 r.
70

),   

 Anna Gierczycka  
(ochrzczona 30 VII 1772 r.

71
, pogrzebana 10 VI 1776 r.

72
), 

 Michał Gierczycki  
(ochrzczony 29 IX 1774 r.

73
, pogrzebany 6 X 1774 r.

74
),   

 Katarzyna Gierczycka  
(ochrzczona 14 XI 1775 r.

75
, zaślubiła Macieja Kopcia przed 18 VI 1799 r., zmarła 15 IV 

1844 r.
76

), 

 Michał Gierczycki  
(ochrzczony 27 I 1779 r.

77
, zmarł?). 

 

Niekompletność materiału źródłowego oraz jego mankamenty (chodzi w tym przypadku 

o rejestr z XIX w.) utrudniają bezdyskusyjne ustalenie wszystkich faktów dotyczących dzieci 

Józefa oraz Barbary. Dwoje z nich zmarło w dzieciństwie. Syn Michał żył bardzo krótko. 

Pochowano go dnia 6 X 1774 r.
78

, a więc w niecały tydzień po chrzcie. Wydarzenie to 

wpłynęło zapewne traumatycznie na rodziców. Musieli oni pamiętać śmierć Michała skoro po 

trzech latach narodził im się kolejny chłopiec, którego ochrzczono tym samym imieniem. 

Jedna z córek - Anna także zmarła w wieku dziecięcym. Przeżyła 2 lata, a pogrzeb jej dobył 

się 10 VI 1776 roku
79

.   

Kolejne trzy córki, czyli  Róża, Tekla Marcjanna oraz Katarzyna znalazły partnerów 

życiowych w przedstawicielach rodzin rzemieślniczych, z którymi mieszkały dalej na 

Zarzeczu nazywanym w dokumentach zamiennie Przedmieściem Szczekocińskim. Róża 

wyszła za mąż za krawca
80

 Stanisława Porębczyńskiego
81

 24 II 1778 roku
82

. Zmarła 

                                                           
63

 Tamże, sygn. 2, s. 144. 
64

 Tamże, sygn. 4, s. 260. 
65

 Tamże, sygn. 96, s. 7. 
66

 Tamże, sygn. 2, s. 156. 
67

 Tamże, s. 168. 
68

 Tamże, s. 181. 
69

 Tamże,  sygn. 4, s. 265. 
70

 Tamże, sygn. 96, s. 63.  
71

 Tamże, sygn. 2, s. 197. 
72

 Tamże,  sygn. 4,  s. 296. 
73

 Tamże, s. 132. 
74

 Tamże, s. 295. 
75

 Tamże, s. 134. 
76

 Tamże, sygn. 96, s. 89. 
77

 Tamże, sygn. 4, s. 140. 
78

 Tamże, s. 141. 
79

 Tamże, s. 296. 
80

 W metryce pogrzebu określono go jako: majstra kunsztu krawieckiego mieszczanina komorą w Szczekocinach 

mieszkającego, KmpSz, sygn. 83, s. 3.   
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przeżywszy 64 lata na Zarzeczu 9 X 1826 roku
83

. Inna córka - Tekla Marcjanna wzięła ślub 

z kowalem
84

 Maciejem Klimaszewskim
85

 21 VI 1789 roku
86

. Żyła nieco więcej niż jej starsza 

siostra, bo 66 lat, a jej zgon nastąpił również na Zarzeczu w domu pod nr 36 w dniu 4 I 1836 

roku
87

. Kolejna córka Józefa i Barbary - Katarzyna została małżonką ślusarza Macieja 

Kopcia
88

. Kres jej  życia dobiegł na Przedmieściu Szczekocińskim dnia15 IV 1844 roku
89

.  

Odnośnie trójki dzieci Józefa i Barbary, mianowicie Ignacego (ur. 1776 r.), Michała 

(ur. 1779 r.), a także córki Agnieszki (ur. 1764 r.) nie ma w księgach metrykalnych parafii 

szczekocińskiej żadnych innych dalszych informacji. Co więcej, nie są one również 

odnotowane w spisie z roku 1791. Mogły oczywiście emigrować ze Szczekocin, ewentualnie 

mogły też umrzeć w wieku dziecięcym, czego nie zapisano z jakichś względów w księgach 

pogrzebów.  

Swoją rodzinę, od której biorą początek dalsze pokolenia Gierczyckich założył 

pierworodny syn Józefa - Szymon. Wstąpił on w swój pierwszy a zarazem jedyny związek 

małżeński mając lat 18. W dniu 10 II 1778 roku
90

 poślubił nieznacznie od siebie starszą 

(dziewiętnastoletnią) Konstancję Kwitanowicz, również pochodzącą ze Szczekocin
91

. 

Z rejestru aktów metrykalnych wynika, że na narodziny pierworodnego syna rodzice ci 

czekali długo, bo aż 5 lat. Nastąpiły one ostatecznie dnia 26 II 1783 roku i zapewne 

zważywszy na rangę tego wyczekiwanego w życiu rodziny wydarzenia pierworodnemu 

nadano imię jego ojca, czyli Szymon
92

. Chrzciny kolejnych dzieci Szymona i Barbary 

odbywały się już w krótszych odstępach czasowych w następującym porządku: Aleksy 1 VIII 

1785 r.
93

, Jan 29 VI 1787 r.
94

, Antoni Feliks 31 V 1789 r.
95

, Joachim 3 VIII 1791 r.
96

, 

Eleonora Anna 6 X 1793 r.
97

, Małgorzata 9 VII 1796 r.
98

, oraz Katarzyna Domicela 22 IV 

1799 r
99

. 

Szymon Gierczycki oraz Katarzyna Kwitanowicz mieli także bezspornie syna Józefa oraz  

córkę Urszulę. Fakt zachodzenia stosunku filiacji pomiędzy Szymonem a Józefem znany jest 

z dwóch źródeł. W metryce ślubu Józefa Gierczyckiego z Apolonią Prokopowicz odnotowano 

wyraźnie: że ów nupturient jest synem Szymona Gierczyckiego oraz Konstancji 

Kwitanowicz, że legitymuje się on metryką chrztów znajdującą się w aktach metrykalnych 

                                                                                                                                                                                     
81

 Zmarł on przed Różą dnia 20 V 1817  r. w Szczekocinach w domu pod nr 137, podano iż w chwili śmierci 

miał lat 70. ADK, KmpSz, sygn. 83, s. 3. 
82

 Tamże, sygn. 4, s. 260. 
83

 Tamże, sygn. 96, s. 7. 
84

 Jako kowala wymienia Macieja Klimaszewskiego metryka chrztu jego córki Małgorzaty urodzonej na 

Zarzeczu 22 VI 1812 r. APK, ASCpG, sygn. 10, s. 8v. 
85

 Nie jest znana data śmierci Macieja Klimaszewskiego. Wydarzenie to nastąpiło pomiędzy 1813 a 18 X 1819 r. 

ADK, KmpSz, sygn. 55, s. 17.   
86

 Tamże, sygn. 4. s. 265. 
87

 Tamże, sygn. 96, s. 36.  
88

 Nie wiadomo kiedy dokładnie nastąpił ten ślub, na pewno było to przed 1 VI 1799 r., bo wtedy ochrzczono 

dziecko tej pary niejaką Mariannę Antoninę. Maciej Kopeć zmarł dnia 13 IX 1831 r. w Zarzeczu w domu nr 42, 

w akcie tym podano również, iż trudnił się ślusarstwem. ADK, KmpSz, sygn. 3. S. 79; sygn. 96, s. 37.   
89

 Tamże, s. 89. 
90

 Tamże, sygn. 4, s. 260. 
91

 Konstancja była córką Macieja Kwitanowicza i Małgorzaty Gruchulskiej. Dnia 19 II 1759 r. ochrzczono ją 

w kościele szczekocińskim. ADK, KmpSz, sygn. 2, s.131.   
92

 Tamże, s. 147. 
93

 Tamże, s. 153. 
94

 Tamże, s. 158. 
95

 Tamże, s. 162. 
96

 Tamże, s. 167. Bardzo prawdopodobne, że jest on tożsamy z Józefem Gierczyckim, lecz do rejestru chrztów 

wpisano w jego przypadku tylko imię Joachim zamiast dwóch imion Joachim Józef.  
97

 ADK, KmpSz, sygn. 3, s. 24. 
98

 Tamże, s. 56. 
99

 Tamże, s. 78. 
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parafii szczekocińskiej, a także, że w chwili zaślubin, czyli 20 II 1816 r. liczy sobie 21 lat
100

. 

Drugim źródłem, w którym wzmiankowano Józefa Gierczyckiego jako syna Szymona, jest 

metryka pogrzebu Szymona Gierczyckiego z 13 II 1829 r. Jako świadka wymieniono tam 

dwóch synów zmarłego Szymona. Jednym był Feliks mający w tym momencie lat 40, a jako 

drugim Józef liczący lat 36, krawiec mieszkający na Zarzeczu
101

. 

Z przytoczonych powyżej źródeł wynika, że Józef przyszedł na świat pomiędzy rokiem 

1793 a 1795.  Stwierdzenie to rodzi następujące pytanie, dlaczego nie odnotowano tego faktu 

w metrykach chrztów? Przecież w akcie zaślubin z roku 1816 napisano bardzo wyraźnie, że 

sakrament ten został zapisany właśnie w aktach parafii szczekocińskiej. Przyczyna tego stanu 

rzeczy ma najpewniej podłoże w niedoskonałości materiału źródłowego i można w tych 

okolicznościach postawić następującą hipotezę, że Józef Gierczycki jest tożsamy 

z Joachimem Gierczyckim, ochrzczonym w Szczekocinach 3 VIII 1791 r. Opiera się ona na 

tym, że Joachima Gierczyckiego nie wymieniało żadne z późniejszych źródeł metrykalnych, 

ani żadna metryka pogrzebu ani także żadna metryka ślubu. Nie jest on też wzmiankowany 

jako świadek w żadnym innym dokumencie
102

. Takie są bezspornie fakty. Uzasadnione jest 

założenie, że dziecku Szymona i Konstancji ochrzczonemu 3 VIII 1791 r. nadano 

prawdopodobnie dwa imiona Joachim oraz Józef, lecz w rejestrze (nie zachował się oryginał 

metryki) zanotowano jedynie imię Joachim. Podobne przypadki były bardzo 

rozpowszechnione i zdarzały  się również w rodzinie Gierczyckich
103

. W każdym razie nie 

ulega najmniejszej wątpliwości, że Józef Gierczycki był synem Szymona i Konstancji 

Kwitanowicz. 

Nie zachowała się również metryka chrztu Urszuli Gierczyckiej, najstarszej córki 

Szymona i Konstancji. Urodziła się ona najprawdopodobniej w roku 1781 i jest wymieniona 

jako dziesięcioletnia córka wyżej wspomnianych rodziców w spisie mieszkańców parafii 

z roku 1791
104

. 

Szymon Gierczycki oraz jego żona Konstancja Kwitanowicz żyli stosunkowo długo jak 

na warunki szczekocińskie. Rozpad tego małżeństwa nastąpił w wyniku śmierci Katarzyny 

zmarłej dnia 1 XI 1828 r. na Zarzeczu w domu nr 3
105

. W chwili śmierci miała ona aż 

sześćdziesiąt dziewięć lat. Niewiele później, zakończył życie jej owdowiały mąż. Zmarł 

w dniu 11 II 1829 r. i podobnie jak jego żona żył 69 lat
106

.    

 

Pokolenie trzecie 

(dzieci Szymona Gierczyckiego)  

 

Pokolenie trzecie Gierczyckich nieznacznie przewyższało liczbą pokolenie wcześniejsze 

a w jego skład wchodziły następujące osoby: 

 

 Urszula Gierczycka  

                                                           
100

 Tamże, sygn. 49, s. 7. 
101

 Tamże, sygn. 96, s. 21. 
102

 Oczywiście Joachim (jeżeli istniał i nie był tożsamy z Józefem) mógł też teoretycznie emigrować ze 

Szczekocin, co było by wyjaśnieniem tego, że w aktach metrykalnych Szczekocin nie zachowały się o nim żadne 

wzmianki po roku 1791.    
103

 Było tak chociażby w doniesieniu do Szymona Gierczyckiego (ur. 1760 r., ojca Józefa), który otrzymał dwa 

imiona Szymon i Maciej, a do rejestru wpisano tylko imię pierwsze, a także w przypadku Feliksa Gierczyckiego 

(ur. 1789 r., brata Józefa), który dostał imiona Antoni oraz Feliks, z których odnotowano tylko imię Antoni. 

Także i Jan Gierczycki (ur. 1787 r.), ochrzczony jako Jan Antoni używał później jedynie pierwszego ze swoich  

imion. 
104

 ANKr III, AKP, sygn. sygn. 49-5, s. 272. 
105

 ADK, KmpSz, sygn. 96, s. 17. 
106

 Tamże, s. 21. 
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(urodzona około 1781 r., zaślubiła Józefa Obrockiego przed 11 I 1798 r.
107

, zmarła 25 IX 

1835 r.
108

),  

 Szymon Gierczycki  
(ochrzczony 26 II 1783 r.

109
, zaślubił Katarzynę Gruchałę, zmarł 21 VI 1822 r.

110
), 

 Aleksy Gierczycki  
(ochrzczony 1 VIII 1785 r.

111
, pogrzebany19 XI 1787 r.

112
), 

 Jan Antoni Gierczycki  
(ochrzczony 29 VI 1787 r.

113
, zaślubił Barbarę Dzikowską 13 IV 1815 r.

114
, zaślubił 

Urszulę Czechowską 10 XI 1825 r.
115

, zmarł pomiędzy 1840-1857 r.), 

 Antoni Feliks Gierczycki  
(ochrzczony 31 V 1789 r.

116
, zaślubił Katarzynę Eufrozynę Ziętarską 20 I 1812 r.

117
, 

zmarł 13 III 1845 r.
118

), 

 Józef Joachim Gierczycki  
(ochrzczony 3 VIII 1791 r.

119
, zaślubił Apolonię Prokopowicz 19 II 1816 r.

120
, zmarł 

przed 10 IV 1856 r.
121

),  

 Eleonora Anna Gierczycka 

(ochrzczona 6 X 1793 r.
122

, zaślubiła Wincentego Borde w 1816 r.
123

, zaślubiła 

Antoniego Raczyńskiego 21 XI 1824 r.
124

, zmarła 3 X 1834 r.
125

),  

 Małgorzata Gierczycka  

(ochrzczona 9 VII 1796 r.
126

, pogrzebana 19 IV 1797 r.
127

),  

 Katarzyna Domicela Gierczycka 

(ochrzczona 22 IV 1799 r.
128

, zaślubiła Jakuba Marcinkowskiego przed 31 V 1821 r., 

zmarła 4 III 1857 r.
129

), 

 Konstancja Gierczycka  

(urodzona około 1802 r., zaślubiła  Norberta Wróblewskiego 11 II 1819  r.
130

., zmarła 10 

III 1858 r.
131

).      

                                                           
107

 Tamże, sygn. 3, s. 71. 
108

 Tamże, 95, s. 196. 
109

 Tamże, sygn. 4, s. 147. 
110

 Tamże, sygn. 21, s. 18; sygn. 25, s. 1. 
111

 Tamże, sygn. 4, s. 153. 
112

 Tamże, s. 304. 
113

 Tamże, sygn. 4, s. 158. 
114

 ANKr III, USCpMK, sygn. M-786, Mikr. nr J-959, s. 51-52. 
115

 Tamże, sygn. M-825, Mikr. nr 969, s. 140-141. 
116

 ADK, KmpSz, sygn. 4, s. 162. 
117

 Tamże, sygn. 41, s. 1-2. 
118

 Tamże, sygn. 96, s. 91. 
119

 Tamże, sygn. 4, s. 167.  
120

 Tamże, sygn. 49, s. 7. 
121

 Tamże, sygn. 89, s. 21. 
122

 Tamże, sygn. 3, s. 24. 
123

 Tamże, sygn. 26, s. 30-32. 
124

 Tamże, sygn. 27, s. 13. 
125

 Tamże, sygn. 95, s. 180. 
126

 Tamże, sygn. 3, s. 56. 
127

 Tamże, sygn. 4, s. 311. 
128

 Tamże, sygn. 3,  s. 78. 
129

 Tamże, sygn. 98, s. 23. 
130

 Tamże, sygn. 52,  s. 11. 
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Pokolenie trzecie rodziny Gierczyckich tworzyły liczne dzieci Szymona oraz Konstancji. 

Ich losy potoczyły się różnymi torami.  Dwoje umarło w dzieciństwie. Syn Aleksy żył niecałe 

dwa lata i pochowano go 19 XI 1787 r.
132

, a pogrzeb dziewięciomiesięcznej córki Małgorzaty 

odbył się 19 IV 1797 r
133

. 

Pozostałe dzieci miały więcej szczęścia. Najstarsza córka Urszula poślubiła rolnika 

mieszkającego w Szczekocinach Józefa Obrockiego
134

, z którym pozostała w związku aż do 

swojej śmierci, która nastąpiła 25 IX 1835 roku
135

. 

Najstarszy syn Szymona, także Szymon (ur. 1783 r.) ożenił się z Katarzyną Gruchałą
136

. 

Data zawarcia ich ślubu nie jest jednak znana z powodu braków z zespole źródłowym. Nie 

zachowały się bowiem nie tylko oryginały metryk ślubów z lat 1729-1809, lecz nawet 

cytowany już wielokrotnie rejestr aktów metrykalnych posiada lukę odnośnie okresu 1791-

1809. W każdym razie należy domniemywać, że związek ten miał miejsce w Szczekocinach 

skąd pochodzili oboje nupturienci. 

Nie należy wykluczyć, że małżeństwo to pozostało bezdzietne. W księgach metrykalnych 

parafii szczekocińskiej oraz parafii goleniowskiej nie ma odnotowanych żadnych wzmianek 

o dzieciach tej pary. Możliwe jest też, że ewentualni zstępni Szymona i Katarzyny przyszli na 

świat poza Szczekocinami. Do tego domniemania uprawnia fakt, że Szymona w roku 1822 

określono jako majstra kunsztu mularskiego, czyli osobę niejako z definicji migrującą 

w poszukiwaniu pracy
137

. 

Szymon Gierczycki zmarł 21 VI 1822 r. na Zarzeczu w domu nr 49, przeżywszy 39 lat
138

. 

Z pewnością była to śmierć nieco przedwczesna, choć i tak żył dłużej niż przeciętni 

szczekocinianie w tamtych czasach. Na skutek tego wydarzenia jego owdowiała żona 

postanowiła wyjść z mąż ponownie, co było zgodne z ówczesną praktyką i dnia 26 V 1823 r., 

a więc niecały rok po stracie męża, poślubiła Stanisława Brodzewicza, także wdowca 

będącego karbowym oraz ogrodnikiem pozostającym służbie dworskiej w niedalekim 

Sędziszowie
139

. Tam też najprawdopodobniej emigrowała.  

Interesujące są losy kolejnego syna Szymona i Konstancji, mianowicie Jana 

Gierczyckiego (ur. 1787 r.) albowiem łączą się one nie ze Szczekocinami ale z Krakowem, 

gdzie spędził praktycznie całe swoje życie. W stolicy Rzeczpospolitej Krakowskiej pełnił on 

funkcję lokaja u Dembińskich, którzy posiadali kamienice na ul. św. Jana oraz na 

ul. Sławkowskiej.  Nietrudno się domyśleć, że znalazł się on na służbie w Krakowie właśnie 

za sprawą tej rodziny magnackiej, do której należały jego rodzinne Szczekociny.    

Jan Gierczycki był dwukrotnie żonaty. Pierwszą jego małżonką była Barbara Dzikowska 

pochodząca z Zagórzyc (pow. Jędrzejowski) służąca, z którą wziął ślub w kościele NMP 

w Krakowie dnia 13 IV 1815 roku
140

. Z owego związku przyszło na świat sześcioro dzieci. 

Pierwszą była Ludwika Rozalia urodzona 26 VIII 1815 roku
141

. Ciekawostką jest fakt, 

że urodziła się ona już pod koniec sierpnia 1815 roku, czyli zaledwie po czterech miesiącach 

                                                                                                                                                                                     
131

 Tamże, sygn. 97,  s. 114. 
132

 Tamże, sygn. 4, s. 304. 
133
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134
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 Tamże, sygn. M-785, Mikr. nr J-915, s. 82. 
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od daty ślubu jej rodziców
142

. Wniosek nasuwa się oczywisty, Barbara zaszła w ciążę z Janem 

jeszcze przed ślubem, który stał się zalegalizowaniem istniejącego stanu rzeczy. Janowi 

Gierczyckiemu jako lokajowi tak powszechnie znanej i szanowanej rodziny Dembińskich 

po prostu nie uchodziło być ojcem nieślubnego dziecka. Co więcej, mogło się to przecież 

odbić niekorzystnie na jego wizerunku oraz zaszkodzić w dalszej karierze na dworze 

Dembińskich. 

Kolejnymi dziećmi Jana były: pierworodny syn, który otrzymał imię ojca, czyli Jan 

ur. 1817 r.
143

, Teofila Marianna ur. 29 II 1820 r.
144

, Walenty Maciej ur. 22 II 1822 r.
145

, oraz 

bliźniaczki Marcjanna i Juliana Gierczyckie urodzone obie 7 I 1825 roku
146

.           

Ten ostatni poród okazał się niestety faktycznie ostatnim w życiu Barbary. Fatalny 

poziom ówczesnej medycyny połączona z powszechnym brakiem higieny oraz ciążą 

bliźniaczą spowodowały najpewniej gorączkę połogową, bezpośrednią przyczynę śmierci. 

Barbara zmarła w niecałe trzy tygodnie po urodzeniu tych córek dnia 26 I 1825 r. w wieku 46 

lat
147

. Niewiele później umarła też jedna z owych bliźniaczek – Marcjanna dnia 3 III 1825 

roku
148

.  

Po stracie swojej pierwszej żony Barbary Jan Gierczycki znalazł sobie drugą partnerkę 

życiową, co nastąpiło bardzo szybko, bo w tym samym roku. Była to dla niego po prostu 

konieczność zważywszy na fakt, że jako lokaj i służący nie miał możliwości zajmowania się 

swoimi małoletnimi dziećmi osobiście. Nie mógł także liczyć na pomoc rodziny, której 

w Krakowie po prostu nie było. Ślub Jana i Urszuli miał miejsce w kościele NMP 

w Krakowie dnia 10 XI 1825 roku
149

. Z tego związku przyszło na świat tylko jedno dziecko, 

syn Eustachy urodzony 5 IX 1826 roku
150

. 

Nie wiadomo kiedy dokładnie zmarli Jan Gierczycki i jego druga żona. Można jedynie 

określić pewien przedział czasowy. Śmierć Urszuli nastąpiła najprawdopodobniej przed 1850 

r., gdyż w spisie mieszkańców miasta Krakowa z roku 1850 roku wymieniono jedynie jej 

męża. Sam Jan zmarł pomiędzy rokiem 1850 a 1857.     

Kolejny syn Szymona i Konstancji, Antoni Feliks Gierczycki urodzony w 1789 r. zawarł 

małżeństwo z młodszą od siebie o 4 lata, córką stelmacha, pochodzącą ze Szczekocin 

Katarzyną Eufrozyną Zientarską
151

 dnia 20 I 1812 roku
152

. Szymon i Konstancja byli 

w rodzinie Gierczyckich rekordzistami pod względem liczby dzieci, albowiem mieli ich aż 

jedenaścioro. Były nimi kolejno: Antoni ur. 14 I 1813 r.
153

, Ludwik ur. 20 VIII 1814 r.
154

, 

Anna ur. 16 VI 1816 r.
155

, Julianna Teofila ur. 17 II 1818 r.
156

, Agnieszka Marianna ur. 21 I 

1820 r.
157

, Leon Konstanty ur. 8 IV 1822 r.
158

, Marianna (Katarzyna?) ur. 15 XI 1824 r.
159

, 
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 Tamże, sygn. 41, s. 1-2;  
153

 APK, ASCpG, sygn. 14, s. 2v. 
154

 Tamże, sygn. 17, s. 7. 
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 Tamże, sygn. 25, s. 6v. 
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 Tamże, sygn. 32, s. 3-3v. 
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Florian Wojciech ur. 20 IV 1826 r.
160

, Karol ur. 7 XI 1829 r.
161

, Marcin ur. 6 II 1833 r.
162

, 

oraz Piotr ur. 9 IV 1837 r
163

. 

Antoni Feliks Gierczycki zmarł 13 III 1845 r. na Zarzeczu w domu nr 3 mając 56 lat
164

, 

natomiast jego żona żyła jeszcze 10 lat po śmierci męża. Zmarła także na Zarzeczu w dniu 9 

XII 1855 r. w czasach panującej w Szczekocinach epidemii cholery
165

.   

Kolejny potomek Szymona i Konstancji, ich najmłodszy syn, Józef Gierczycki  

(ur. 1791 r.), założył swoją rodzinę z pochodzącą ze Szczekocin Apolonią Prokopowicz
166

, 

którą poślubił dnia 19 II 1816 roku
167

. 

 Pod względem liczby dzieci Józef tylko nieznacznie ustępował swojemu bratu 

Antoniemu Feliksowi. Doczekał się on dziesięciorga potomków, którymi były kolejno: Julian 

ur. 8 I 1818 r.
168

, Jan ur. 14 V 1820 r.
169

, Leon ur. 7 XI 1822 r.
170

, Wiktoria ur. 21 XII 

1823 r.
171

, Kazimierz ur. 20 II 1827 r.
172

, Marianna ur. 29 XI 1829 r.
173

, Bartłomiej ur. 24 VIII 

1832 r.
174

, Joanna ur. 28 VII 1835 r.
175

, Teofil ur. 23 II 1838 r.
176

 oraz Aniela ur. 1 VIII 

1841 r
177

. 

W księgach metrykalnych parafii szczekocińskiej nie odnotowano faktu zgonu Józefa 

Gierczyckiego. Zważywszy na jedną z jego profesji, czyli mularstwo można domyślać się, 

że umarł gdzieś poza Szczekocinami. Nastąpiło to na pewno przed 10 IV 1856 r., ponieważ 

wtedy właśnie umarła żona Józefa – Apolonia Prokopowicz, którą źródło określa jako 

wdowę
178

. 

Należąca do pokolenia trzeciego rodziny Gierczyckich - Eleonora Anna Gierczycka 

(ur. 1793 r.) była dwukrotnie zamężna. W roku 1816 wyszła za rymarza Wincentego Borde, 

a po jego śmierci
179

 została żoną gospodarza Antoniego Raczyńskiego, którego poślubiła dnia 

21 XI 1824 roku
180

. Eleonora zmarła stosunkowo młodo mając 41 lat 3 X 1834 r
181

. Nie 

wiadomo natomiast dokładnie kiedy umarł jej mąż. Nastąpiło to prawdopodobnie pomiędzy 

rokiem 1831 a 1834.     

Będąca z tego samego (trzeciego) pokolenia Katarzyna Domicela Gierczycka 

(ur. 1799 r.) wyszła za maż za szewca Jakuba Marcinkowskiego. Ich małżeństwo trwało 
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długo i rozpadło się na skutek śmierci Jakuba zmarłego na Zarzeczu 4 III 1856 roku
182

. 

W niecały rok po śmierci męża dnia 5 VI 1857 r. umarła także Domicela
183

. 

Konstancja Gierczycka (ur. około 1802 r.) najmłodsza ze wszystkich dzieci Szymona 

oraz Konstancji Kwitanowicz 11 II 1819 r. poślubiła płuciennika Norberta Wróblewskiego
184

. 

Także i ten związek małżeński okazał długotrwały. Rozpadł się dopiero na skutek śmierci 

Norberta 5 XII 1848 r. Przyczyną jego śmierci była bez wątpienia panująca na ziemiach 

polskich jedna z największych w dziejach klęsk elementarnych, która dotknęła swym 

zasięgiem Szczekociny. U jej źródeł stała zaraza ziemniaczana odpowiedzialna za zniszczenie 

podstawy żywieniowej ludności, którą były już wówczas ziemniaki. Utrata plonów 

pociągnęła za sobą masowy głód powodujący osłabienie organizmu i podatność na choroby, 

a wybuch epidemii cholery dokonał dzieła zniszczenia. Skala strat demograficznych w parafii 

szczekocińskiej była ogromna. Dla zobrazowania skali tego zjawiska warto przytoczyć liczby. 

W latach 1846-1848 w części miejskiej parafii zmarło 269 katolików, a w części wiejskiej 

odnotowano 251 zgonów. Ta katastrofa demograficzna nie oszczędziła również 

szczekocińskich izraelitów wśród, których umarło 289 osób 
185

.  

Szczęśliwie Konstancji udało się przetrwać ten trudny okres. Przeżyła swojego męża o 10 

lat a jej zgon nastąpił w Szczekocinach 10 III 1858 roku
186

.  

  

Rodzina Gierczyckich w świetle statystyki 

 

Czy rodzina Gierczyckich była  typową szczekocińską rodziną mieszczańską, czy też 

wyróżniała się czymś szczególnym na tle ogółu? Odpowiedzi na to pytanie można szukać 

poprzez omówienie kluczowych zjawisk demograficznych w odniesieniu do Gierczyckich 

i porównanie osiągniętych danych statystycznych z ustaleniami dotyczącymi całej parafii 

szczekocińskiej
187

.  

Związki małżeńskie zawierane przez Gierczyckich cechowały pewne prawidłowości. Pod 

względem sezonowości małżeństw (miesięcznej oraz tygodniowej) rodzina ta wpisywała się 

w ogólne trendy panujące w XVIII i w XIX w. na ziemiach polskich oraz w samych 

Szczekocinach
188

.  

Śluby starano się zawierać w miesiącach zimowych. Zwłaszcza miesiąc luty był 

szczególnie preferowany, gdyż odbyła się wtedy zdecydowana większość wszystkich ślubów. 

Wynikało to z uwarunkowań społeczno gospodarczych małych miasteczek, gdzie stosunkowo 

uboga ludność zajmująca się głównie rzemiosłem oraz rolnictwem dysponowała 

wystarczającymi środkami materialnymi dopiero pod koniec roku kalendarzowego, 

a ponieważ ślubów w grudniu nie zawierano (Adwent) to takie uroczystości przenoszono 

automatycznie na początek roku następnego. Rzemieślnicy, do których należeli Gierczyccy 

starali się organizować całe przedsięwzięcie związane z zawarciem małżeństwa w zimie kiedy 

dzień pracy był krótszy. Mieli oni wtedy więcej wolnego czasu, który poświęcano kontaktom 

towarzyskim.  
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W rodzinie Gierczyckich ciekawie wygląda zagadnienie sezonowości tygodniowej 

ślubów. Sakrament ten odbywał się generalnie w początkowych dniach tygodnia, czyli 

w poniedziałek lub we wtorek ale zdarzały się także śluby w czwartek, w piątek i w niedzielę. 

Niewyraźna, lecz zauważalna tendencja organizowania ślubów na początku tygodnia miała 

swoje podłoże w czynnikach natury ekonomicznej. Po takiej uroczystości odbywało się 

wesele, które zgodnie z ówczesnymi zwyczajami było wystawne i zarazem kosztowne. Jeśli 

przypadało ono na poniedziałek lub na wtorek, to następny dzień po zabawie był zwykłym 

dniem pracy, w którym goście weselni udawali się już do siebie.  Nie było pretekstu do ich 

dalszego goszczenia oraz kontynuacji kosztownej hulanki, za którą płacili organizatorzy.  

Niewątpliwym wyjątkiem był jeden ślub piątkowy, który zawarli Józef Gierczycki 

i Barbara Borkowska w dniu z 11 II 1757 r. W ówczesnych realiach była to rzadkość, 

ponieważ piątek był obchodzony generalnie jako dzień męki pańskiej, kiedy praktycznie nie 

udzielano sakramentu małżeństwa
189

. 

Jak przedstawiała się struktura związków małżeńskich według wieku u Gierczyckich? 

Odpowiedź na to pytanie jest utrudniona z uwagi na to, że nie są znane wszystkie daty 

małżeństw oraz wszystkie daty narodzin nupturientów
190

. Niemniej jednak można śmiało 

stwierdzić, że Gierczyccy, tak jak i inni szczekocinianie dążyli do zawierania ślubów 

możliwie jak najwcześniej
191

. Szymon Gierczycki liczył w takim momencie 18 lat, ale jego 

synowie, gdy się żenili byli już nieco starsi. Antoni Feliks miał 23 lata, Józef 25 lat, a Jan 28 

lat. Ten ostatni, z zawodu lokaj, chciał zapewne jeszcze długo cieszyć się dobrodziejstwami 

stanu kawalera ale ostatecznie uległ i poślubił Barbarę Dzikowską z zawodu służącą.  

Kobiety z rodziny Gierczyckich w chwili zmiany swojego stanu cywilnego nie miały 

więcej niż 20 lat. Dla przykładu w takim momencie Rozalia Gierczycka liczyła sobie 16 lat, 

natomiast jej siostra - Tekla Gierczycka miała lat 19, a Urszula oraz Konstancja Gierczyckie 

stając na ślubnym kobiercu miały obie po 17 lat.  

Ciekawostką jest fakt, że Szymon Gierczycki (ur. 1760 r.) i jego siostra Rozalia wstąpili 

w związek małżeński niemal równocześnie. 10 II 1778 r. ożenił się Szymon a równo za dwa 

tygodnie wydano za mąż Rozalię. Identyczny był też dzień sakramentu – popularny wśród 

nowożeńców wtorek. Okoliczności te wskazują na wyraźne dążenie rodziców do 

zaoszczędzenia na kosztach wesel, a także na chęć ułatwienia sobie organizacji owych 

przedsięwzięć, dokonanych jak widać taśmowo, jedno po drugim. 

Nie ulega wątpliwości, że w XVIII i na pocz. XIX w. związki małżeńskie były 

w większości aranżowane przez rodziców, którzy w drodze wzajemnych negocjacji dobierali 

swoim dzieciom odpowiednich partnerów oraz partnerki. Wyznacznikiem był przede 

wszystkim majątek, a więc grunty, warsztaty rzemieślnicze, ruchomości, odpowiedni posag 

itp. Ówczesne małżeństwa nie były z reguły związkami powstałymi w oparciu o wzajemne 

uczucia młodych ludzi. Wyjątkiem, w którym o ślubie zadecydowała miłość, co potwierdza 

analiza źródeł, był związek wspomnianego już wyżej Jana Gierczyckiego i Barbary 

Dzikowskiej.  

Pomimo ogólnie panujących kanonów i zwyczajów nie liczących się ze zdaniem 

jednostek części z małżonków udawało się niewątpliwie stworzyć dobrze funkcjonujące 

rodziny. Przemawia za tym chociażby fakt, że partnerów życiowych dla Gierczyckich starano 

się dobierać w ten sposób aby oboje nupturienci byli w podobnym wieku. Takim 
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 Dla przykładu w parafii szczekocińskiej w okresie 1808-1914 ślubów piątkowych było zaledwie 2,6%. 

L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 56-60.  
190

 W stosunku do niektórych ślubów można było jedynie stwierdzić, że nastąpiły one nie wcześniej lub nie 

później w stosunku do innego – znanego i datowanego  wydarzenia np. narodzin jakiegoś dziecka.    
191

 W parafii Szczekociny nowożeńcy najwięcej związków zawarli będąc w grupie wiekowej do 20 do 24 lat 

(kawalerowie 43% wszystkich przypadków, panny 39 % wszystkich przypadków małżeństw). L. Frączek, 

Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 61, 66.        
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małżeństwom bez wątpienia łatwiej było potem znaleźć wspólny język. U Gierczyckich nie 

dochodziło (na szczęście) do związków pomiędzy osobami znacznie różniącymi się od siebie 

wiekiem np. do ślubów sześćdziesięcioletnich wdowców z dwudziestoletnimi pannami.  

W rodzinie Gierczyckich to mężczyzna był prawie zawsze nieco starszy od kobiety, 

co wpisywało się w ówczesne zwyczaje. Dochodziło też oczywiście do ślubów powtórnych, 

które w parafii szczekocińskiej były stosunkowo częste
192

. Dla przykładu Katarzyna 

Gierczycka (ur. 1775 r.) wyszła za wdowca Macieja Kopcia (ur. 1766 r.), który po stracie 

pierwszej żony Elżbiety Ostrowickiej (zm. 1794 r.) postanowił ożenić się ponownie. 

Podobnie postąpił Jan Gierczycki, który po śmierci swojej żony Barbary Dzikowskiej ożenił 

się z Urszulą Czechowską. Wdową, która wyszła za mąż po raz drugi była też Eleonora 

Gierczycka. Po śmierci Wincentego Borde poślubiła ona Antoniego Raczyńskiego.  

Śluby powtórne miały uzasadnienie praktyczne i z reguły były koniecznością a nie 

wyborem. Samotna wdowa (z wyjątkiem wdów po majstrach cechowych) miała znacznie 

mniejsze szanse na utrzymanie siebie oraz dzieci i właściwie mogła liczyć jedynie na 

ewentualne wsparcie dalszej rodziny. Wdowcy także szukali sobie nowych partnerek, 

niezbędnych dla właściwego funkcjonowania gospodarstwa domowego.    

Społeczeństwo Szczekocin w XVIII i w XIX w. było zdecydowanie konserwatywne. 

Przejawiało się to między innymi w tym, że rodzice wybierali swoim dzieciom 

współmałżonków mieszkających w tym samym mieście, względnie w obrębie macierzystej 

parafii i zaliczanych do tej samej grupy społecznej. Postępowanie takie wynikało z pobudek 

praktycznych. Pod względem logistycznym łatwiej było szukać partnera życiowego we 

własnym mieście niż gdzie indziej, a Szczekociny były na tyle małym miastem, że jego 

mieszkańcy bez cienia wątpliwości znali się wzajemnie bardzo dobrze. Mocne i słabe strony 

przyszłych nupturientów były po prostu powszechnie wiadome. 

Tego typu praktyki pomimo tego, że niewątpliwie ograniczały swobodę jednostek 

zapewniały poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie tradycji oraz dawały względną 

stabilizację. Nie inaczej było w rodzinie Gierczyckich, którzy zawierali związki małżeńskie 

przede wszystkim z mieszkańcami Szczekocin. Oczywiście były od tego także wyjątki jak 

chociażby w przypadku ślubu Tekli Gierczyckiej, która wyszła za kowala Macieja 

Klimaszewskiego urodzonego w sąsiedniej parafii Obiechów. Kolejnym tego typu związkiem 

był ślub zawarty przez Jana Gierczyckiego z pochodzącą z Zagórzyc Barbarą Dzikowską oraz 

z urodzoną w Krakowie Urszulą Czechowską. 

W rodzinie Gierczyckich w XVIII i na pocz. XIX w. nie miały miejsca żadne społeczne 

mezalianse, tzn. nie łączono się z rodzinami włościańskimi, kupieckimi, patrycjuszowskimi 

ani tym bardziej ze szlacheckimi. Małżeństwa cechowały się tym, że dokonywano ich 

głównie z przedstawicielami rodzin rzemieślniczych tzn. krawców (Stanisław Porębczyński),  

kowali (Maciej Kopeć), płucienników (Norbert Wróblewski), rymarzy (Wincenty Borde), 

stelmachów (rodzina Katarzyny Ziętarskiej), oraz szewców (Jakub Marcinkowski). Rzadsze 

były śluby z przedstawicielami rodzin mieszczan-rolników, czyli ludności mieszkającej na 

terenie Szczekocin, lecz zajmującej się nie rzemiosłem ale pracą w gospodarstwach rolnych 

(Antoni Raczyński, Apolonia Prokopowicz oraz Józef Obrocki)
193

. Związkami dwóch osób 

o podobnej pozycji społecznej były też śluby Jana Gierczyckiego (lokaja) ze służącymi 

(Barbara Dzikowska, Urszula Czechowska). 

Analiza zagadnienia urodzeń dzieci, które miały miejsce w rodzinie Gierczyckich 

wykazała istnienie kilku charakterystycznych dla XVIII i XIX w. prawidłowości. Narodziny 

dziecka łączyły się wówczas prawie zawsze z sakramentem chrztu odbywanym w kościele 

                                                           
192

 W Szczekocinach w okresie 1808-1914 co czwarte małżeństwo było związkiem powtórnym. L. Frączek, 

Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 71.        
193

 W XIX w. mieszczanie-rolnicy stanowili w Szczekocinach prawie 1/3 ogółu ludności. 
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szczekocińskim
194

. Ze względu na panującą wówczas powszechnie ogromną śmiertelność 

niemowląt starano się ochrzcić nowonarodzone dzieci jak najprędzej
195

. Czynili tak również 

Gierczyccy. Chrzciny odbywały się u nich najczęściej już na drugi dzień po urodzeniu. 

Niewiele rzadsze były przypadki chrzcin odbywanych tego samego dnia co dobitnie świadczy 

o tym, że rodzice przywiązywali wagę do nakazów religijnych oraz o tym, że mieli 

świadomość istnienia realnego zagrożenia dla zdrowia i życia swoich potomków. Unaocznia 

to również fatalny stan ówczesnej opieki medycznej dostępnej dla takich rodzin 

rzemieślniczych jaką byli Gierczyccy. 

Interesująco przedstawia się problem imion nadawanych dzieciom na chrzcie, ponieważ 

na tym polu Gierczyccy nie zawsze ulegali ogólnym zwyczajom
196

. Po pierwsze, 

najpopularniejsze w XVIII i w XIX w. imię żeńskie – Marianna nie było wcale tak 

rozpowszechnione u Gierczyckich. Zaledwie trzy spośród dziewiętnastu dziewczynek 

ochrzczono jako Marianny. Analogicznie było w przypadku imienia męskiego Jan, które było 

pospolitym imieniem w Szczekocinach w XIX w., natomiast u Gierczyckich występowało 

bardzo rzadko. Po drugie, u rodziny tej zauważalna była tendencja do nadawania potomkom 

imion podwójnych, ponieważ odnotowano, aż 12 takich przypadków
197

 i co ciekawe nie miała 

miejsce dominacja żadnego konkretnego imienia ani męskiego ani żeńskiego. Gierczyccy po 

prostu starali się aby ich dzieci nosiły różne imiona. Robili tak prawdopodobnie dlatego, 

że mając bardzo liczne rodziny dążyli do tego aby imiona nie powtarzały się i aby łatwiej 

można było rozróżniać poszczególnych potomków bez stosowania przezwisk oraz 

przydomków. Takie potocznie używane przezwiska i tak na pewno były w użyciu, lecz nie 

odnotowywano ich w oficjalnych dokumentach.   

Przy wyborze imion kierowano się na równi własnymi upodobaniami i modami jak 

również kalendarzem liturgicznym. Taka wyraźna korelacja pomiędzy datą chrztu, 

a wypadającym w tym czasie dniem jakiegoś świętego lub świętej zachodziła w jednej 

trzeciej wszystkich przypadków. 

W rodzinie Gierczyckich zdarzało się też, że dzieci otrzymywały imiona po ojcu lub po 

matce, rzadziej nadawano im imiona noszone przez dziadków. Dla przykładu Szymon 

Gierczycki nadał swojemu pierworodnemu synowi imię Szymon, a imię matki – Konstancja 

nadano najmłodszej córce tej pary małżeńskiej. Rodzice ci nadali kolejnemu synowi imię 

Józef zapewne na pamiątkę ojca Szymona - Józefa. Imię swojego ojca w tym wypadku Antoni 

nosił syn Antoniego Feliksa i Katarzyny Ziętarskiej.  Imieniem ojca - Jan ochrzczono syna 

Jana i Barbary Dzikowskiej. Praktyki nawiązywania do imion używanych już kiedyś w 

rodzinie niewątpliwie występowały i na pewno nie były one dziełem przypadku, lecz 

świadomego działania rodziców. Nie istniała w tym względzie jednak jakąś ściśle ustalona 

oraz realizowana reguła.      

Kończąc omawianie problemu urodzeń warto zaznaczyć, że w omawianych powyżej 

trzech pokoleniach Gierczyckich nie odnotowano urodzeń nieślubnych oraz urodzeń 

martwych. 

O realiach życia na przełomie XVIII i XIX w. wiele informacji przynosi analiza 

kolejnego zjawiska demograficznego, czyli zgonów. Podobnie jak przy omówieniu urodzeń 

wypada najpierw zacząć od omówienia różnicy czasowej pomiędzy dwoma wydarzeniami, 

pomiędzy samym faktem czyjejś śmierci, a dokonanym pogrzebem.  W rodzinie Gierczyckich 

                                                           
194

 W księgach chrztów zaczęto wpisywać datę narodzin dopiero od roku 1808, od kiedy to zmieniono znacząco 

treść aktów metrykalnych. Wcześniejsze zapisy sprzed 1808 r. podawały jedynie datę samego sakramentu.    
195

 W parafii szczekocińskiej w okresie 1808-1914 czas pomiędzy narodzinami dziecka, a chrztem wynosił 

najczęściej jeden dzień. Nie wiele rzadsze były chrzty dokonywane po dwóch oraz po trzech dniach do daty 

przyjścia na świat. L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 89.        
196

 W niniejszym artykule analizowano wyłącznie imiona Gierczyckich nadawane w linii męskiej.  
197

 Praktyka zaistniała w parafii szczekocińskiej wskazywała na to, że te osoby, które dostały na chrzcie dwa 

imiona używały później najczęściej tylko jednego z nich.   



18 
 

przedmiotowa różnica nie była duża i wynosiła prawie zawsze dwa dni
198

. Pogrzebów starano 

się dokonywać możliwie szybko ze względów sanitarnych, pomocą w organizacji tego 

przedsięwzięcia służyła oczywiście rodzina ale także w pewnych okolicznościach przy 

pochówkach pomagały cechy szczekocińskie
199

.  

Rzeczą niezwykle znamienną dla demografii epoki staropolskiej, a także dla demografii 

XIX i początku XX w. była kumulacja zjawiska zgonów w określonych porach roku, przede 

wszystkim na przednówku (marzec, kwiecień) oraz w mniejszym stopniu w grudniu 

i w styczniu. W przypadku rodziny Gierczyckich zgony rozkładały się jednak równomiernie 

w przeciągu roku, innymi słowy nie było dominacji żadnego konkretnego miesiąca, 

Najwidoczniej przedstawiciele trzech pierwszych pokoleń Gierczyckich lepiej znosili te 

trudne okresy. Mogli być lepiej przygotowani do corocznych okresów niedoboru żywności 

poprzez wcześniejsze gromadzenie wiktuałów, mogli też dysponować większą ilością 

pieniędzy na zakup jedzenia, ewentualnie, mogli być po prostu bardziej odporni fizycznie niż 

przeciętni mieszkańcy Szczekocin
200

. 

Jak długo żyli Gierczyccy? Analiza stosunkowo nielicznych metryk chrztów oraz 

pogrzebów pozwala określić wiek rzeczywisty w chwili zgonu jedynie w stosunku do 14 

osób. Średnia arytmetyczna wieku w trzech omawianych pokoleniach wynosiła 32,8 lat. Jest 

ona niewątpliwie zaniżona przez zgony osób w wieku dziecięcym (4 przypadki) ale i tak jak 

na warunki z przełomu XVIII i XIX w. należy ocenić ją jako wysoką
201

. 

Pomimo tego, że w metrykach z XVIII i XIX wieku z reguły nie odnotowywano 

przyczyn zgonów, to w kilku przypadkach można domyśleć się co spowodowało śmierć 

konkretnej osoby. Niewątpliwie zgony dziecięce należy łączyć ze złymi warunkami 

higienicznymi oraz niskim poziomem ówczesnej medycyny. Śmierć Barbary Dzikowskiej 

żony Jana Gierczyckiego spowodowana byłą gorączką połogową, odpowiedzialną z zgony 

wielu kobiet w tamtych czasach. Kilka zejść było też efektem zbierających śmiertelne żniwo 

epidemiami cholery nawiedzającej Szczekociny w latach 1831, 1846-1849 i 1855.    

Wśród Gierczyckich najdłużej żyli Szymon Gierczycki i jego żona Konstancja 

Kwitanowicz. Oboje w chwili śmierci liczyli po 69 lat. 

Wielodzietność rodzin w epoce przedindustrialnej była powszechna. Gierczyccy nie 

odbiegali pod tym względem od ówczesnej średniej szczekocińskiej, a nawet ją 

przewyższali
202

. Zaliczony do pierwszego pokolenia Józef Gierczycki miał ze swoją żoną 

Barbarą dziewięcioro dzieci. Tyle samo potomków doczekał się syn Józefa – Szymon 

Gierczycki. W następnym (trzecim) pokoleniu rodziny były równie liczne. Józef miał ze 

swoją małżonką Apolonią dziesięcioro dzieci natomiast najwięcej, bo jedenaściorga 

potomków doczekali się Feliks Gierczycki i Katarzyna Ziętarska. Rodzina lokaja Jana 

Gierczyckiego była nieco skromniejsza albowiem składała się „jedynie” z siedmiorga 

potomków. Być może nie dorównał on pod tym względem swoim braciom z powodów nieco 

odmiennych wzorców zachowań i warunków bytowych panujących w Krakowie.      

                                                           
198

 Różnica dwóch dni dzieląca zgon i pogrzeb była również najczęstszą w odniesieniu do ogółu ludności parafii 

szczekocińskiej. L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 107.  
199

 Wprawdzie nie zachował się żaden dokument mówiący expresis verbis o opłaceniu pochówku jakiegoś 

Gierczyckiego z kasy zgromadzenia rzemieślniczego ale zachowały się za to inne kwity wystawiane na 

okoliczność pochowania różnych podupadłych i ubogich rzemieślników. Dla przykładu pochówek krawca 

Stanisława Orlińskiego zmarłego 4 X w 1830 r. był finansowany z funduszów cechowych, za które kupiono 

trumnę, oraz opłacono proboszcza i grabarza. APK, RGR, sygn. 2865, s. 22-24.         
200

 Ustalenia te powstały jedynie w oparciu o 14 przypadków zgonów Gierczyckich, czyli próby generalnie 

bardzo małej.  
201

 Dla porównania można odnieść się do ustaleń dotyczących całej parafii w Szczekocinach gdzie analogiczna 

średnia wynosiła 25 lat. L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 125-126.     
202

 W Szczekocinach w okresie 1808-1914 dzietność rodzin rzemieślniczych wynosiła prawie 5 dzieci 

w rodzinie, a więc znacznie mniej niż u Gierczyckich. L. Frączek, Ludność parafii szczekocińskiej…, s. 201. 
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Miejsce zamieszkania rodziny Gierczyckich  

 

Miasto Szczekociny było w końcu XVIII w. i na początku wieku XIX organizmem 

miejskim złożonym z trzech zasadniczych części i co bardzo istotne przechodzącym liczne 

zmiany w przynależności państwowej, administracyjnej, a także kościelnej. Pierwszą 

i najważniejszą częścią były same Szczekociny, czyli obszar gdzie znajduje się współcześnie 

rynek, położone po lewej stronie rzeki Pilicy. Drugą część stanowiło Zarzecze, zwane 

w źródłach także jako Przedmieście Szczekocińskie, graniczące ze Szczekocinami, lecz 

znajdujące się po prawej stronie rzeki. Trzecia częścią było Nawsie, de facto część miasta ale 

mająca formalny status odrębnej osady. 

Szczekocińskie księgi metrykalne z 2 poł. XVIII w. różnicowały miejsce zamieszkania 

poszczególnych osób: rodziców, rodziców chrzestnych, nupturientów, zmarłych oraz 

świadków. W przypadku osób ze Szczekocinach pisano najczęściej, że mieszkają w mieście 

łac. de oppido lub de Szczekociny ale zdarzały się też wpisy zaznaczające fakt zamieszkiwania 

konkretnych osób na terenie Zarzecza i w takich wypadkach formuła brzmiała de Zarzecze
203

. 

W stosunku do mieszkańców dworu stosowano łac. określenie de aula, a w odniesieniu do 

osób z przytułku dla ubogich pisano najczęściej łac. de hospitali. Zgodnie z Kodeksem 

Napoleona wprowadzonym w Księstwie Warszawskim od roku 1808 zaczęto umieszczać 

w metrykach informacje o numerach domów dzięki czemu można zarysować problem 

migracji Gierczyckich, która bez wątpienia miała miejsce na początku XIX wieku
204

.     

Z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że przedstawiciele 

pierwszego pokolenia Gierczyckich, a więc Józef Gierczycki wraz z żoną Barą Borkowską 

mieszkali w Szczekocinach. Przemawiają za tym metryki chrztów dzieci tej pary, za każdym 

razem podające, iż rodzice mieszkają w mieście (łac. de Oppido lub de Szczekociny). 

W stosunku do tego małżeństwa ani razu nie użyto określenia, iż mieszkają w Zarzeczu lub 

gdziekolwiek indziej. Jako mieszkańca Szczekocin wymienia Józefa Gierczyckiego także 

inwentarz dóbr klucza szczekocińskiego z 1777 roku
205

. Owego Gierczyckiego zapisano 

w inwentarzu jako mieszkańca posesji tzw. osiadłości noszącej numer 92, co nie oznaczało 

raczej numeru domu, lecz odnosiło się najprawdopodobniej do kolejności zapisywanych przez 

pisarza mieszkańców. Co ciekawe źródło to przynosi również informacje na temat tego, kto 

był sąsiadem Józefa. Pod sąsiednimi numerami odnotowano następujące osoby: osiadłość nr 

90 – Stanisław Małecki, osiadłość nr 91 – Żydzi Nowopobudowani
206

, osiadłość nr 93 – Piotr 

Żarnowiecki, osiadłość nr 94 – Mateusz Borkowski
207

.    

Jak wykazano powyżej Józef Gierczycki mieszkał w Szczekocinach, a więc logicznym 

jest domniemanie, że jego syn także zamieszkiwał w tym samym mieście, a być może nawet 

w tym samym domu. Analiza dokumentów źródłowych wykazała jednak, że było inaczej. Syn 

Józefa - Szymon mieszkał nie w Szczekocinach ale na Zarzeczu. Pierwsza informacja o tym 

fakcie pochodzi z 15 II 1791 r., a wiec jeszcze z czasów przed podziałem miasta pomiędzy 

Prusy i Austrię. W spisie mieszkańców parafii szczekocińskiej odnotowano fakt 
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 Taki zapis był jednak stosunkowo rzadki. Możliwe zatem jest, że część z faktycznych mieszkańców Zarzecza 

(nie ustępującej wiele pod względem liczby ludności Szczekocinom) została zakwalifikowana jako mieszkańcy 

Szczekocin. Wiele w tym wypadku zależało od autora poszczególnych zapisów metrykalnych i od jego 

staranności.       
204

 Informacje te odnoszą się oczywiście do faktu narodzin dziecka w domu o konkretnym numerze, co nie 

zawsze oznaczało, iż był to dom należący do rodziców nowonarodzonego. Numeracja nie zawsze bywała 

precyzyjna i stosowano ją w parafii szczekocińskiej jedynie w pewnym okresie, czyli od roku 1808 do połowy 

lat trzydziestych XIX w.  
205

 ANK I, CCr., sygn. 208, Mikr. nr  J-11985 II, s. 1824. 
206
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zamieszkiwania rodziny Szymona Gierczyckiego nie w części miejskiej Szczekocin ale  

w części, którą nazwano Budynki od Pałacu. Określenie to oznaczało zapewne zabudowania 

ciągnące się od pałacu Dembińskich w stronę rynku, leżące po prawej stronie Pilicy, czyli na 

Zarzeczu
208

. Oprócz Szymona Gierczyckiego wymieniono wówczas również jego żonę 

Konstancję oraz dzieci: Urszulę, Szymona, Jana oraz Teklę, a także Katarzynę Gierczycką, 

która była ciotką Szymona. Wszyscy oni mieszkali razem w budynku, któremu 

przyporządkowano numer 30
209

. 

Kolejnym źródłem przemawiającym za tym, że Gierczyccy mieszkali nie 

w Szczekocinach, lecz na Przedmieściu Szczekocińskim, jest lista osób płacących podatek 

serwisowy w Szczekocinach (za lata 1809-1811) sporządzona 6 X 1811 r., w której nie 

odnotowano nikogo z tej rodziny, co świadczy o tym, że musieli oni być wtedy mieszkańcami 

jakiejś innej osady
210

.   

Szymona Gierczyckiego jako mieszkańca Zarzecza lub jako mieszkańca Przedmieścia 

Szczekocińskiego wymieniano także w późniejszych dokumentach np. w metryce chrztu jego 

córki Małgorzaty
211

 oraz w metrykach ślubów jego synów z lat 1812 (Feliksa)
212

 i 1816 

(Józefa)
213

. Co więcej, zachowała się również bardzo precyzyjna wzmianka na temat 

dokładniejszej lokalizacji jego domu, brzmiąca następująco:  

… dnia 22 miesiąca października roku bieżącego [1815] o godzinie czwartej po południu 

Ewa Gankowa włościanka licząca lat 23 na przedmieściu Szczekocińskim zamieszkała 

w domu Symeona Gierczyckiego stanu miejskiego na Przedmieściu Szczekocińskim 

zamieszkałego porodziła dziecię płci żeńskiej w domu pod numerem 60, które nam pokazuje 

i któremu daje imię Urszula…
214

.    

Wiadomo z całą pewnością, że lokatorzy domu nr 60 na Zarzeczu zmieniali się. Zanim 

odnotowano w nim obecność Szymona Gierczyckiego (1815 r.) oraz jego syna Feliksa 

(1813 r.) metryki pogrzebów podają, iż pod tym właśnie numerem w 1810 r. umarła 

niewymieniona z imienia żydówka córka Herszlika Jakubowicza
215

. Tego samego roku 

zmarła tam także córka Wincentego Raczyńskiego - Józefa
216

.    

Jak już zasygnalizowano zaliczeni do trzeciego pokolenia Gierczyckich synowie 

Szymona, a więc Antoni Feliks oraz Józef byli mieszkańcami Zarzecza. Przez pewien czas 

rodzina ta mieszkała zapewne razem w jednych zabudowaniach. W aktach wzmiankujących 

Gierczyckich znajdowały się również informacje podające numery ich domów na Zarzeczu. 

W okresie 1813-1818 bracia Antoni Feliks oraz Józef mieszkali ze swoimi rodzicami w domu 

nr 60. Tam też przychodziły na świat ich liczne dzieci. W metrykach chrztów zaznaczano 

jednak wyraźnie, że rodziły się one w domu starszego brata, czyli Feliksa Gierczyckiego. 

Podkreślano to stosując typowy zapis: urodziło się w domu jego. W stosunku do młodszego 

brata ani razu nie użyto tego określenia podając jedynie numeracje owego domu. 

W latach 1820-1823 rodzina Gierczyckich w dalszym ciągu przebywała na Zarzeczu ale 

prawdopodobnie przeniosła się do sąsiedniego domu nr 64. Bardzo możliwe, że 

przeprowadzka ta miała związek z małżeństwem jakie zawarł Józef Gierczycki z Apolonią 
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Prokopowicz, ponieważ rodzina Prokopowiczów mieszkała wcześniej (przed 1820 r.) właśnie 

w domu nr 64
217

. 

Kolejna zmiana miejsca zamieszkania Gierczyckich nastąpiła w połowie lat 

dwudziestych XIX w. Od tego czasu, konkretnie do roku 1827 przedstawiciele tej rodziny 

występują w dokumentach jako mieszkańcy domu nr 3 położonego na Zarzeczu. Tam też 

rodziły się dzieci Feliksa oraz Józefa Gierczyckich. W domu tym umarli także Szymon 

Gierczycki (1829 r.), jego siostra Rozalia (1826 r.) oraz żona Szymona Konstancja 

Kwitanowicz (1855 r.). 

Jak wyglądały warunku lokalowe, w których przyszło żyć Gierczyckim? Rzeczą 

znamienną dla infrastruktury Szczekocin z przełomu XVIII i XIX w. była niewielka ilość 

domów mieszkalnych w stosunku do liczby ludności, co powodowało powszechnie panującą 

ciasnotę w i tak już generalnie niewielkich oraz ciemnych izbach mieszkalnych. W roku 1791 

Gierczyccy mieszkali w siedmioro w obrębie jednych zabudowań. Pod wspólnym dachem 

w domu nr 30 na Zarzeczu żyło troje dorosłych, czyli: Szymon, jego żona Konstancja oraz 

Katarzyna Gierczycka (siostra Szymona), a także czworo nieletnich dzieci
218

.  

Niewiele później gdy rodzina Gierczyckich mieszkała w domu nr 60 ilość domowników 

znacznie wzrosła i pod koniec lat XX-tych XIX wieku żyli tam nie tylko Szymon wraz 

z małżonką ale również dwaj jego synowie (Feliks i Józef) z własnymi rodzinami. Ilość osób 

w naturalny sposób zwiększyła się z siedmiu do dziesięciu. Jeszcze większa ciasnota 

panowała kiedy wszyscy ci Gierczyccy przenieśli się do domu nr 64, gdzie przez pewien czas 

żyło razem nawet szesnastu domowników.  

Rzeczą normalną było to, że  obrębie jednych zabudowań funkcjonował warsztat 

krawiecki Szymona i Feliksa Gierczyckich oraz, że znajdował się tam dodatkowo cały 

inwentarz gospodarski Józefa. Niewiele lepiej było kiedy Gierczyccy przenieśli się do domu 

nr 3, ale i tam panowało oczywiste przeludnienie
219

. Co więcej wiadomo, że w domu 

Gierczyckich przebywała także ich dalsza rodzina, tzn. siostra Szymona - Rozalia, która po 

stracie męża nie miała się gdzie podziać i mieszkała u brata oraz, że przebywały tam przez 

pewien czas osoby z innych rodzin np. włościanka Ewa Gankowa, która w domu Szymona 

Gierczyckiego urodziła nieślubną córkę Urszulę. Taka sytuacja była charakterystycznym 

elementem modelu rodziny epoki staropolskiej, w której pod jednym dachem żyły często trzy 

pokolenia dziadkowie, synowie oraz wnukowie. Z reguły oprócz ścisłej rodziny takim 

miejscu przebywała także różnego typu służba: parobkowie, dziewki służebne, komornicy itp. 

Gierczyccy jak widać nie byli pod tym względem żadnym wyjatkiem. 

Analizując problem warunków lokalowych nie można tracić z pola widzenia realnych 

skutków jakie powodowała taka sytuacja. Fakt przebywania w jednym domu wielu ludzi 

będących w różnym wieku obniżał niewątpliwie warunki życia nie mówiąc już 

o jakimkolwiek komforcie. Prawdopodobnym jest też, że musiało to powodować pojawianie 

się od czasu do czasu konfliktów pomiędzy licznymi członkami rodziny. Nie trudno się też 

domyślić dlaczego w czasach epidemii dochodziło do wymierania całych rodzin. Po prostu 

chorych ciężko było w jakikolwiek sposób odseparować, co konsekwencji powodowało 

zarażanie  pozostałych domowników.       

Oprócz migracji w obrębie organizmu miejskiego jakim były Szczekociny Gierczyccy 

zmieniali swoje miejsce zamieszkania przenosząc się poza parafie. Przykładem emigracji 
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stałej jest przypadek Jana Gierczyckiego, który od roku 1806 zamieszkał w Krakowie gdzie 

pełnił funkcję lokaja i służącego u Dembińskch
220

. Analiza źródeł wykazuje, że nie miał on 

stałego miejsca pobytu w Krakowie i najzwyczajniej wynajmował lokum w różnych 

miejscach, położonych w bliskim sąsiedztwie kamienic Dembińskich. Przeprowadzał się on 

bardzo często, a miejscami jego pobytu były kolejno: ul. Floriańska (1815 r.), ul. Stolarska 

(1815 r.), Rynek Wielki (1820 r.), ul. św. Jana (1822 r.), Rynek Wielki (1825 r.), Rynek Mały 

(1826 r.), Rynek Wielki (1827 r.) oraz ul. Floriańska (1843-1844 r.).     

Innym typem zaistniałej wśród Gierczyckich migracji było kilka przypadków migracji 

czasowych ze Szczekocin. Polegały one na tym, że niektórzy przedstawiciele tej rodziny 

opuszczali miasto emigrując najczęściej do sąsiednich miejscowości by po pewnym czasie 

powrócić do Szczekocin. Jest niemal pewne, że Szymon Gierczycki (ur. 1783 r.) jako murarz 

przebywał poza swoim rodzinnym miastem. Ślad takiej wędrówki pozostał także w źródłach  

odniesieniu do dwóch kobiet z rodziny Gierczyckich Rozalii oraz Tekli. Rozalia wraz 

z mężem Stanisławem Porębczyńskim z zawodu krawcem mieszkała na terenie graniczącej ze 

Szczekocinami parafii Nakło. W roku 1801 odnotowano jej obecność w miejscowości 

Siedliska, gdzie urodziła córkę Franciszkę
221

, natomiast z roku 1803 pochodzi informacja 

o tym, że we wsi Tęgobórz przyszedł na świat jej syn, którego ochrzczono imionami Piotr 

Paweł
222

. Pobyt poza Szczekocinami okazał się dla małżeństwa Rozalii czasowy. Przemawia 

za tym fakt śmierci  jej męża Stanisława Porębczyńskiego zmarłego w Szczekocinach w 1817 

roku
223

. Rozalia powróciła do miasta zapewne jeszcze razem ze Stanisławem, czyli najpóźniej 

w roku 1817, a umarła w domu swojego brata Szymona na Zarzeczu 9 X 1826 roku
224

. 

Podobnie przestawiały się losy Tekli Gierczyckiej. Jej czasowa emigracja miała miejsce 

na początku wieku XIX. Tak jak jej siostra Rozalia, Tekla mieszkała wraz z mężem Maciejem 

Klimaszewskim (kowalem) na terenie parafii nakielskiej najpierw w Witowie, a później 

w Siedliskach
225

. Powrót tego małżeństwa do Szczekocin, a konkretniej na Zarzecze nastąpił 

przed rokiem 1813, kiedy to wzmiankowano Macieja Klimaszewskiego jako mieszkańca 

Przedmieścia Szczekocińskiego
226

. Tekla zmarła 4 I  1836 r. w domu nr 37 na Zarzeczu 

zamieszkiwanym przez rodzinę Klimaszewskich
227

. 

 

Struktura zawodowa w rodzinie Gierczyckich 

 

Jakie zawody wykonywali Gierczyccy na przełomie XVIII i XIX w? W przypadku 

przedstawiciela pierwszego wyróżnionego w artykule pokolenia, czyli Józefa Gierczyckiego 

można jedynie domniemywać, że najprawdopodobniej był on typowym mieszczaninem-

rolnikiem do czego skłaniają informacje z inwentarza dóbr klucza szczekocińskiego z 1777 

roku. Podają one wysokość czynszu oraz ilość dodatkowych dni roboczych, tzw. powab, które 

musiał świadczyć Józef na rzecz swoich panów feudalnych - Dembińskich. Z racji tego, 

że obciążenia tego typu dotyczyły głównie chłopów pańszczyźnianych można domniemywać, 

że głównym zajęciem Józefa było właśnie rolnictwo, natomiast miejscem jego zamieszkania 

była nie wieś ale miasto, co wynika z układu owego inwentarza.   
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Nieco więcej informacji dostarczają akta dotyczące syna Józefa, czyli Szymona 

Gierczyckiego, którego głównym źródłem utrzymania była działalność rzemieślnicza, 

a konkretnie krawiectwo. Jako krawiec jest wzmiankowany przy okazji pogrzebu jego siostry 

Rozalii Porębczyńskiej w roku 1826
228

. To samo źródło podaje również innego świadka 

mianowicie Feliksa Gierczyckiego także krawca, który oddziedziczył fach po swoim ojcu, 

co w ówczesnych realiach zdarzało się bardzo często. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 

że Szymon Gierczycki oprócz warsztatu krawieckiego zajmował się czasowo uprawą roli, 

a w zimie wracał zapewne do krawiectwa. Przemawia za tym wzmianka z 1812 r. określająca 

go nie jako krawca ale właśnie jako mieszczanina na gospodarstwie osiadłego
229

. Szymon nie 

był z resztą pod tym względem wyjątkowy. Czyniło tak wielu szczekocińskich rzemieślników 

gdyż łączenie pracy w rzemiośle z zajęciami typowo rolniczymi było powszechnie 

występującą cechą ośrodków małomiasteczkowych
230

. 

Należący do trzeciego pokolenia Gierczyckich Antoni Feliks Gierczycki był bez 

wątpienia krawcem i co istotne pełnił on drugą co do ważności funkcje w tym zgromadzeniu 

rzemieślniczym. Była to godność podstarszego
231

 cechu krawców. Zachowały się świadectwa 

tego, że Feliks aktywnie uczestniczył w jego funkcjonowaniu. Między innymi nadzorował 

i zatwierdzał podpisem wypłaty z kasy cechowej oraz kontrolował procedurę przyjęcia do 

tego cechu
232

. 

Brat Feliksa – Józef parał się różnymi zajęciami, z których najważniejszym było 

rolnictwo pomimo tego, że należał on do stanu miejskiego i mieszkał na terenie miasta. Warto 

zaznaczyć, że obszar uprawianej przez niego ziemi należał do największych wśród rolników 

z Zarzecza i wynosił 192 zagony oraz łąki, z których pobierano jedną furę siana
233

. Dla 

porównania średnia wśród 43 rolników wymienionych w latach 1815-1816 liczyła 78 

zagonów, a brat Józefa – Feliks posiadał wówczas jedynie 63 zagony
234

.  

Józef podejmował się także czasowo pracy murarza. Było tak zapewne w okresach kiedy 

zajęć w gospodarstwie rolnym było niewiele. Raz też wymieniono go jako krawca, kiedy to 

najprawdopodobniej pomagał w warsztacie prowadzonym przez jego rodzinę, czyli ojca 

Szymona oraz brata Feliksa. 

Źródłem dochodu dla Gierczyckich była także pomoc w łowieniu ryb w rzece Pilicy, 

którą świadczył Feliks Gierczycki oraz Jakub Marcinkowski (szwagier Feliksa, mąż Domiceli 

Gierczyckiej) na rzecz Antoniego Rychtera, dzierżawcy dochodów z rybołówstwa. Niestety 

trwało to tylko w okresie 1827-1829, albowiem dziedziczka Szczekocin Barbara Czacka 

odmówiła dalszej zgody na taką dzierżawę. Jej rządca miał nawet dać polecenie strzelania do 

rybaków, co pociągnęło za sobą interwencje władz administracyjnych. W aktach śledztwa 

przeprowadzonego dnia 23 IV 1829 r. znalazła się wzmianka o tym, że wspólnikiem 

Antoniego Rychtera w poławianiu ryb byli właśnie Feliks Gierczycki (krawiec) oraz Jakub 

Marcinkowski (szewc)
 235

.  

Jakub Ziętarski leśniczy dworski, któremu rządca dóbr Dembińskiej polecił przegnanie 

rybaków miał ostrzec Antoniego Rychtera następująco:  

Opowiedzcie swoim wspólnikom [Feliksowi Gierczyckiemu i Jakubowi 

Marcinkowskiemu] żeby więcej nie ważył się żaden ryb łapać, bo mam rozkaz od Pana 
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Piotrowskiego strzelać do was za dostrzeżeniem, nie tak dalece ażeby którego zastrzelić, tylko 

po nogach kaleczyć
236

. 

 W podobnym tonie chciał ów stróż grozić także Jakubowi Marcinkowskiemu ale tak się 

złożyło, że gdy się do niego udał to akurat nie zastał go w domu. Skierował, więc groźby 

użycia broni palnej do żony Jakuba - Domiceli Gierczyckiej
237

.  

Cała sprawa skończyła się dla Gierczyckich niepomyślnie. Władze administracyjne 

przyznały ostatecznie rację właścicielce miasta Barbarze Czackiej i zamknęły tym samym 

możliwość dorabiania przy połowie ryb
238

. 

Kolejny syn Szymona – Szymon, wykonywał zawód murarza i zapewne dlatego 

emigrował na pewien okres ze Szczekocin przenosząc się do miejsca aktualnie wykonywanej 

pracy. 

Patrząc z perspektywy czasu można śmiało stwierdzić, że największą karierę wśród 

Gierczyckich udało się zrobić Janowi Gierczyckiemu, synowi  Szymona i Konstancji, który 

emigrował do Krakowa gdzie nie zajmował się już ani rzemiosłem ani tym bardziej zajęciami 

rolniczymi. Został on lokajem pełniącym służbę u rodziny Dembińskich. Całkiem możliwe 

jest, że wykonywał to zajęcie jeszcze w Szczekocinach zanim ostatecznie przeniósł się na 

stałe do Krakowa, co miało miejsce w 1806 roku. Pobyt w wielkim mieście otworzył przed 

Janem przede wszystkim możliwość zajmowania się pracą nieporównanie lżejszą niż 

rolnictwo i rzemiosło. Niewątpliwym profitem pracy lokaja była możliwość pośredniego 

uczestnictwa w życiu najwyższych sfer ówczesnego polskiego społeczeństwa, do których 

śmiało można zaliczy Dembińskich i spowinowaconych z nimi Czackich. Jan wyrwany ze 

środowiska małomiasteczkowego niewiele różniącego się od dużej wsi przyswoił sobie na 

pewno wymagane na tym stanowisku formy zachowania, pewną niezbędną erudycję oraz 

ogładę. Nie ulega wątpliwości, że ponieważ był lokajem bardzo długo to musiał sprawdzać 

się w owej roli.  Musiał być także osobą lubianą, gdyż Dembińscy bez najmniejszego 

problemu mogli by natychmiast na jego miejsce zaangażować kogoś innego.  

Jan Gierczycki wykorzystując liczne możliwości zarobku jakie dawało duże miasto 

zajmował się też czasowo handlem i w kilku przypadkach źródła określają go jako szynkarza. 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ów proceder wiązał się w jakiś sposób 

z funkcjonowaniem nieruchomości oraz działalnością gospodarczą Dembińskich w Krakowie. 

W każdym razie takiej hipotezy nie można wykluczyć.                 

W stosunku do zajęć, którymi parały się kobiety zachowało się w źródłach bardzo 

niewiele bezpośrednich informacji. Określenia te dotyczyły wyłącznie dwóch żon Jana 

Gierczyckiego, czyli Barbary oraz Urszuli, które występują w dokumentach jako służące. Nie 

znaczy to oczywiście, że pozostałe kobiety w rodzinie Gierczyckich nie pracowały. Wręcz 

przeciwnie. Odnosząc się do ówczesnych realiów i zwyczajów można śmiało powiedzieć, 

że ich praca trwała do rana do nocy. Kobiety w owym czasie oprócz zajmowania się licznymi 

dziećmi i gospodarstwem domowym pomagały także w pracach polowych oraz w pewnym 

zakresie w prowadzeniu warsztatów rzemieślniczych, zwłaszcza krawieckiego. 

Ciekawostką łączącą się z zajęciami wykonywanymi przez Gierczyckich jest informacja 

o tym, że wójtem Zarzecza na początku XIX w. był jeden z przedstawicieli tej rodziny. 

Najprawdopodobniej był to Szymon (ur. 1760), gdyż jego synowie byli wówczas jeszcze 

raczej za młodzi na takie stanowisko. Wiadomość o tym, że Gierczycki jest wójtem  podano 

w aktach zeznania Jana Sędziejowskiego (zastępcy burmistrza Szczekocin) składanego przed 

podprefektem Powiatu Pileckiego w roku 1811. Wzmianka dotyczy tego, że Sędziejowski 

oskarżony o liczne malwersacje, między innymi o kradzież jakiegoś konia, pozostawił to 

rzekomo znalezione i bezpańskie zwierzę u wójta Gierczyckiego. Ten z kolei miał pilnować 
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wierzchowca do czasu kiedy zjawi się prawowity właściciel co ostatecznie nastąpiło
239

. 

W aktach przesłuchania Sędziejowski powoływał się też jeden raz na przyjaźń i dobre 

stosunki łączące go z owym wójtem Gierczyckim
240

.  

Z perspektywy czasu wypada powiedzieć, że dla Gierczyckiego nie była to znajomość 

dająca powody do dumy, ponieważ Jana Sędziejowskiego wsadzono niebawem do 

krakowskiego więzienia za liczne pobicia mieszkańców Szczekocin oraz różnego typu 

oszustwa i malwersacje finansowe
241

. 

Syn Szymona – Feliks także pełnił funkcje publiczne. Był on jednym z ławników 

Przedmieścia Szczekocińskiego i jako taki jest wymieniony w piśmie skierowanym przez 

obywateli tej osady do Komisji Województwa Krakowskiego z 1821 roku
242

. Sprawa, 

w której wnoszono podanie dotyczyła podziału administracyjnego dzielącego organizm 

miejski na Szczekociny (miasto) i na Zarzecze (osadę wiejską). Taki nienaturalny oraz 

uciążliwy podział chcieli zlikwidować mieszkańcy obydwóch miejscowości w opozycji do 

właścicieli Szczekocin, chcących utrzymania status quo.     

 

Wykształcenie w rodzinie Gierczyckich 

 

Zagadnienie wykształcenia w rodzinie Gierczyckich jest problemem skomplikowanym 

z racji charakteru i ilości zachowanych źródeł. Nie sposób jest oczywiście mówić 

o wykształceniu formalnym w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Trzeba wziąć pod uwagę 

realia tamtej epoki oraz bazować na informacjach pośrednich.      

Na temat wykształcenia Gierczyckich żyjących na przełomie XVIII i XIX wieku 

wiadomo bardzo niewiele. Pierwsze wzmianki na ten temat dające jakiekolwiek pewne 

informacje co do umiejętności posługiwania się przez nich pismem pochodzą dopiero 

z drugiego dziesięciolecia wieku XIX. Na podstawie takich świadectw trudno jest niestety 

wyrokować o poziomie owego wykształcenia. Można domniemywać, że osoby podpisujące 

się umiały także czytać a wszystkie zachowane podpisy były sporządzone w języku polskim. 

Najprawdopodobniej umiejętności tej nabyli Gierczyccy właśnie w Szczekocinach, gdzie 

w końcu XVIII w. bez wątpienia istniała szkoła. 

Kondycja tej placówki oświatowej w roku 1792 nie przedstawiała się najlepiej o czym 

świadczy poniższy opis stanowiący jeden z raportów o szkołach parafialnych w powiecie 

lelowskim: 

W parafii szczekocińskiej jest szkółka w której był dyrektor lecz teraz w tych czasach 

oddalił się ale miejsce jego kościelny zastępuje i ma 12 uczniów w części początkujących, 

a w części doskonalących się. Funduszów na dyrektora nie masz żadnego tylko [go] proboszcz 

swoim kosztem utrzymuje
243

.  

Zaliczony do drugiego pokolenia Szymon Gierczycki z zawodu krawiec był osobą 

umiejąca sprawnie pisać. Świadczą o tym kilka jego autentycznych podpisów
244

 dołączonych 

do akt śledztwa przeprowadzonego przez delegowanego Obwodu Olkuskiego z 1824 r. 

w sprawie opłat podatkowych płaconych przez mieszkańców Szczekocin i Zarzecza
245

. 
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Co więcej podpisał się on również pod aktem ślubu swojego syna Feliksa w 1812 r. Jego wpis 

brzmiał następująco: Szymon Gierczycki ojciec
246

.   

Nie wszyscy synowie Szymona byli piśmienni. Najprawdopodobniej dlatego, że z uwagi 

na liczną rodzinę, wykształcenie (rozumiane przez uczęszczanie do szkoły, gdzie uczono 

czytać i pisać) zapewniono tylko części dzieciom. Niepiśmienny pozostał syn Józef, a także 

wszystkie córki albowiem sprawę uczenia dziewczynek traktowano wówczas nieco po 

macoszemu. O wykształceniu Szymona (ur. 1783 r.) z zawodu murarza niestety nic nie 

wiadomo.      

Niektórzy synowie Szymona, konkretnie Feliks oraz Jan posiedli bez wątpienia 

umiejętność własnoręcznego stawiania podpisu. Feliks Gierczycki używał go zarówno pod 

aktami metrykalnymi jak i w dokumentach cechu krawieckiego, gdzie jak już wspomniano 

pełnił funkcję podstarszego. Osiągnięcie tak wysokiego miejsca w hierarchii cechowej przez 

Feliksa świadczyło oczywiście o odbyciu przez niego odpowiedniej drogi zawodowej. 

Zgodnie z obowiązującymi wówczas powszechnie zasadami Feliks musiał najpierw zostać 

przyjęty na ucznia, wyzwolić się na czeladnika, odbyć wędrówkę w celu doskonalenia 

w swojej profesji i wyzwolić się na samodzielnego mistrza zdając egzamin praktyczny 

polegający na właściwym wykonaniu samodzielnej pracy. Na koniec musiał on również 

zostać wybranym na podstarszego zgromadzenia krawieckiego. Przechodzenie wszystkich 

kolejnych szczebli w karierze łączyło się, oprócz wykazania się właściwymi umiejętnościami, 

z obowiązkiem uiszczenia wysokich opłat, co skutecznie tamowało szybki awans wielu 

rzemieślnikom. W rozwoju kariery zawodowej pomagała oczywiście rodzina i jako pewnik 

należy uznać fakt, że w karierze Feliksa pomagał jego ojciec Szymon, który był 

szczekocińskim krawcem. 

Jan Gierczycki pełniący służbę jako lokaj posiadał umiejętność pisania, co potwierdzają 

jego liczne podpisy pod aktami metrykalnymi. Oprócz umiejętności pisania, a także 

niewątpliwie czytania, Jan musiał także odznaczać się umiejętnościami stanowiącymi 

niezbędny element wykształcenia nieformalnego, lecz koniecznego w pracy lokaja. Chodzi 

w tym przypadku o znajomość właściwych zachowań, odpowiednią ogładę, być może 

podstawową znajomość jakiegoś języka obcego (używanego przecież powszechnie wśród 

wyższych sfer społeczeństwa) oraz niezbędną do tego wszystkiego inteligencję.                 

 

Zakończenie 

 

Rodzina Gierczyckich należy bez wątpienia do najstarszych rodzin szczekocińskich, 

której udokumentowana obecność w tym mieście sięga początków XVIII wieku. Wszyscy 

współcześnie żyjący Gierczyccy wywodzą się od Józefa Gierczyckiego oraz od jego 

domniemanego ojca Wawrzyńca, żyjących w Szczekocinach w XVIII stuleciu. Wysoka  

wielodzietność, tak charakterystyczna dla społeczeństwa epoki staropolskiej powodowała, 

że w miarę upływu czasu pojawiały się kolejne gałęzie tej rodziny, u której posiadanie 

dziesięciorga dzieci stanowiło raczej normę niż wyjątek.  

Gierczyccy mieszający przed dwustu laty w Szczekocinach i na Zarzeczu byli średnio 

zamożną rodziną rzemieślniczą. Dominującym zajęciem było wśród nich krawiectwo ale 

zdarzały się także i inne profesje jak chociażby murarstwo, oraz rolnictwo. Pod wieloma 

względami odpowiadali modelowi ówczesnej rodziny małomiasteczkowej, 

wielopokoleniowej, w której pod jednym dachem żyli wspólnie dziadkowie, ojcowie 

i synowie, co w praktyce oznaczało nieraz kilkanaście osób tłoczących się w jednym domu.  

Rodzina Gierczyckich odznaczała się powszechnym wówczas konserwatyzmem. 

Przejawiał się on silnie w wyborze partnerów życiowych dokonywanym spośród  podobnych 
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rodzin rzemieślniczych, a także w tradycyjnych zwyczajach związanych z narodzinami 

i ostatecznym  pochówkiem.  

Dla wielu Gierczyckich Szczekociny i Zarzecze pozostały jedynym znanym światem oraz 

jedynym punktem odniesienia. Zdarzały się jednak przypadki migracji poza to małe 

miasteczko czego potwierdzeniem jest kariera jaką zrobił Jan Gierczycki na krakowskim 

dworze Dembińskich. Co prawda był to awans społeczny do rangi lokaja ale i tak było to 

spore osiągnięcie zważywszy na ówczesne realia. Gierczyccy w porównaniu do innych 

mieszkańców Szczekocin byli osobami dobrze wykształconymi oraz obrotnymi i wielu z nich 

mogło pochwalić się umiejętnością pisania. Brali też czynny udział w życiu organizacji 

cechowych i w sprawach dotyczących funkcjonowania miasta, łącznie z funkcją wójta osady 

Zarzecze.  

Niniejszy artykuł pomimo tego, że przynosi nowe wiadomości o życiu rodziny 

Gierczyckich, nie wyczerpuje w sposób oczywisty tematu badań. Na wyjaśnienie czeka 

jeszcze wiele istotnych kwestii, które miejmy nadzieję zostaną rozwikłane i zaprezentowane 

na łamach następnego numeru Szczekocińskiego Rocznika Historycznego.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Streszczenie do tłumaczenia 

 

Rodzina Gierczyckich jest jedną z najstarszych rodzin szczekocińskich, a jej 

udokumentowana obecność na terenie tego miasta sięga przełomu XVII i XVIII wieku. 

Protoplastą tego rodu był Józef oraz jego domniemany ojciec Wawrzyniec, obaj żyjący 

w Szczekocinach na początku osiemnastego stulecia. W miarę upływu czasu pojawiały się 

kolejne gałęzie tej rodziny, której przedstawiciele byli rzemieślnikami zajmującymi się 

głównie krawiectwem oraz murarstwem. Część spośród Gierczyckich należała do kategorii 

mieszczan-rolników ale zdarzały się również pojedyncze przypadki awansu społecznego. 

Przykładem może być osoba Jana Gierczyckiego, który został lokajem na dworze 

Dembińskich w Krakowie. Rodzina Gierczyckich była konserwatywną rodziną 

małomiasteczkową, przywiązującą duża wagę do tradycji. Pomimo tego, że Gierczyccy byli  

generalnie średniozamożni, to pod względem wykształcenia z pewnością przewyższali 

większość swoich sąsiadów. Odznaczali się dodatkowo aktywnością w ramach organizacji 

cechowych, a także brali czynny udział w sprawach dotyczących funkcjonowania miasta.   
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 Drzewo genealogiczne Gierczyckich 

Część I 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaśl. 1789 r.

zaśl. 1812 r.

zaśl. po 1800 r?

zaśl. 1757 r.

zaśl. 1722 r.

zaśl. 1778 r.

Tekla
Gierczycka
Ur. 1770 r.
Zm. 1836 r.

Maciej
Klimaszewski
Ur. 1764 r?  

Zm. pomiędzy
1813-1819 r.

KOWAL

Anna
Gierczycka
Ur. 1772 r.
Zm. 1776 r.

Michał
Gierczycki
Ur. 1774 r.
Zm. 1774 r.

Michał
Gierczycki
Ur. 1779 r.

Zm?

Antoni Feliks
Gierczycki
Ur. 1789 r.
Zm. 1845 r.
KRAWIEC

Katarzyna Eufrozyna
Ziętarska Ur. 1793 r.
Zm. 1855 r. CÓRKA

STELMACHA

Antoni
Gierczycki
Ur. 1813 r.

Ludwik
Gierczycki
Ur. 1814 r.

Anna
Gierczycka
Ur. 1816 r.

Julianna
Teofila

Gierczycka
Ur. 1818 r.

Agnieszka
Marianna

Gierczycka
Ur. 1820 r.

Leon
Konstanty
Gierczycki
Ur. 1822 r.

Florian
Wojciech
Gierczycki
Ur. 1826 r.

Katarzyna
Marianna

Gierczycka
Ur. 1824 r.

Karol
Gierczycki
Ur. 1829 r.

Marcin
Gierczycki
Ur. 1833 r.

Piotr
Gierczycki
Ur. 1841 r.

Szymon
Gierczycki
Ur. 1783 r.
Zm. 1822 r.
MURARZ

Katarzyna
Gruchała     
Ur. 1783 r.

Zm. po 1823 r.

Aleksy
Gierczycki
Ur. 1785.

Zm. 1787 r.

Józef
Gierczycki 

Ur?       
Zm. 1796 r.

Barbara
Borkowska

Ur?
Zm?

Wawrzyniec
Gierczycki 

Ur?       
Zm. 1760 r.

Marianna
Borkowska

Ur?
Zm?

Szymon Maciej
Gierczycki   
Ur. 1760 r.   
Zm. 1829 r.
KRAWIEC

Konstancja
Kwitanowicz
Ur. 1759 r.
Zm. 1828 r.
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Drzewo genealogiczne Gierczyckich 

Część II 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaśl. 1778 r.

zaśl. przed 1789 r.

zaśl. 1815 r.

zaśl. 1825 r.

zaśl. 1778 r.

zaśl. 1757 r.

zaśl. 1722 r.

Szymon Maciej
Gierczycki   
Ur. 1760 r.   
Zm. 1829 r.
KRAWIEC

Róża
Gierczycka
Ur. 1762 r. 
Zm. 1826 r.

Stanisław
Porębczyński
Ur. 1747 r?
Zm. 1817 r.
KRAWIEC 

Agnieszka
Gierczycka
Ur.1764 r.

Zm?

Ignacy
Gierczycki
Ur. 1766 r.

Zm?

Urszula
Gierczycka
Ur. 1781 r?
Zm. 1835 r.

Józef Obrocki
Ur. 1765 r?
Zm. 1834 r.

MIESZCZANIN
ROLNIK

Barbara
Dzikowska
Ur. 1794 r.
Zm. 1825 r.
SŁUŻĄCA 

Ludwika
Rozalia

Gierczycka
Ur. 1816 r.

Jan
Gierczycki
Ur. 1817 r?

Teofila
Marcjanna
Gierczycka
Ur. 1820 r.

Walenty
Maciej

Gierczycki
Ur. 1822 r.

Marcjanna
Gierczycka
Ur. 1825 r.

Julianna
Gierczycka
Ur. 1825 r.

Urszula
Czechowska       
Ur. 1798 r?          
Zm. przed 1850r.

SŁUŻĄCA

Eustach
Gierczycki
Ur. 1826 r.

Jan Antoni
Gierczycki      

Ur. 1787 r.
Zm. pomiędzy
1850-1857 r.

LOKAJ

Konstancja
Kwitanowicz
Ur. 1759 r.
Zm. 1828 r.

Józef
Gierczycki 
Ur?            
Zm. 1796 r.

Barbara
Borkowska

Ur?
Zm?

Wawrzyniec
Gierczycki 

Ur?       
Zm. 1760 r.

Marianna
Borkowska

Ur?
Zm?
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Drzewo genealogiczne Gierczyckich 

Część III 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaśl. 1816 r.

zaśl. przed 1821 r.
zaśl. 1819 r.

zaśl. 1757 r.

zaśl. 1722 r.

zaśl. 1778 r.

Józef Joachim
Gierczycki Ur. 1791 r.

Zm. pomiędzy
1850-1856 r.

MIESZCZANIN ROLNIK

Apolonia
Prokopowicz

Ur. 1799 r.
Zm. 1856 r.

Julian
Gierczycki
Ur. 1818 r.

Katarzyna
Domicela

Gierczycka
Ur. 1799 r.
Zm. 1857 r.

Jakub
Marcinkowski

Ur. 1798r.
Zm. 1857 r.

SZEWC

Konstancja
Gierczycka
Ur. 1802 r?
Zm. 1858 r.

Norbert
Wróblewski
Ur. 1793 r?
Zm. 1848 r.

PŁUCIENNIK

Jan
Gierczycki
Ur. 1820 r.

Leon
Gierczycki
Ur. 1822 r.

Wiktoria
Gierczycka
Ur. 1823 r.

Kazimierz
Gierczycki
U. 1827 r.

Mariannna
Gierczycka
Ur. 1829 r.

Bartłomiej
Gierczycki
Ur. 1832 r.

Joanna
Gierczycka
Ur. 1835 r.

Teofil
Gierczycki
Ur. 1838 r.

Aniela
Gierczycka
Ur. 1841 r.

Józef
Gierczycki 

Ur?       
Zm. 1796 r.

Barbara
Borkowska

Ur?
Zm?

Wawrzyniec
Gierczycki 
Ur?             
Zm. 1760 r.

Marianna
Borkowska

Ur?
Zm?

Szymon Maciej
Gierczycki   
Ur. 1760 r.   
Zm. 1829 r.
KRAWIEC

Konstancja
Kwitanowicz
Ur. 1759 r.
Zm. 1828 r.
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Drzewo genealogiczne Gierczyckich 

Część IV 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaśl. 1757 r.

zaśl. 1722 r.

zaśl. 1816 r.

zaśl. 1823 r.

zaśl. 1778 r.przed 1799 r. zaśl.

Józef
Gierczycki 

Ur?       
Zm. 1796 r.

Barbara
Borkowska

Ur?
Zm?

Wawrzyniec
Gierczycki 

Ur?       
Zm. 1760 r.

Marianna
Borkowska

Ur?
Zm?

Szymon Maciej
Gierczycki   
Ur. 1760 r.   
Zm. 1829 r.
KRAWIEC

Konstancja
Kwitanowicz
Ur. 1759 r.
Zm. 1828 r.

Eleonora
Anna

Gierczycka
Ur. 1793 r.
Zm. 1834 r.

Wincenty
Borde   

Ur. 1791 r?
Zm. 1820r.
RYMARZ

Antoni
Raczyński   
Ur. 1791 r?

Zm. pomiedzy
1831-1834 r.

GOSPODARZ

Małgorzata
Gierczycka
Ur. 1796 r.
Zm. 1797 r.

Katarzyna
Gierczycka
Ur. 1775 r.
Zm. 1844 r.

Maciej
Kopeć   

Ur. 1766 r?
Zm. 1831 r.
ŚLUSARZ
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Ilustracje 

 

 

 

 
 

1. Józef Gierczycki wymieniony jako jeden z osadników ze Szczekocin w inwentarzu 

dóbr szczekocińskich z 1777 r. Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział I, 

Acta Castrensia Palatinus Cracoviensis, Castrensia Cracoviensia relationes, sygn. 208, 

Mikrofilm nr J-11985 II, s. 1824. 

 

 

 

 

 

 
    

2. Metryka chrztu Szymona Gierczyckiego, syna Józefa i Barbary z dnia 19 II 1760 r. 

Archiwum Diecezji Kieleckiej, Księgi metrykalne parafii Szczekociny, sygn. 2, s. 134, a. 

12. 
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3. Podpis Antoniego Feliksa Gierczyckiego podstarszego cechu krawieckiego ze 

Szczekocin z roku 1838. Archiwum Anny Poznar, Wyzwoliny Pinkusa Lencznera na 

czeladnika cechu krawieckiego ze Szczekocin z 1838 roku. 
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4. Podpisy przedstawicieli Zarzecza, wśród nich podpis Szymona Gierczyckiego, pod 

protokołem śledztwa w sprawie opłat dotyczących kontyngentu liwerunku z dnia 

12 VII 1824 r. Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, 

Przywileje miasta Szczekocin, sygn. 2857, s. 44. 


