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W 2010 r. zbiory Muzeum-Zamku w !a"cucie wzbogacone 
zosta#y o bezcenny, znany jedynie z kopii i uznawany do tej 
pory za zaginiony dokument z czasów rodziny Lubomirskich. 
Plan !a"cuta, o którym mowa, pochodzi z 1759 r. i do cza-
sów II wojny $wiatowej przechowywany by# w zamkowym 
archiwum Potockich. Zakupiony na aukcji, nale%y dzi$ do 
najstarszych eksponatów w$ród tej partii zbiorów i pozosta-
je bez w&tpienia jednym z cenniejszych dokumentów odno-
sz&cych si' do dziejów XVIII-wiecznego !a"cuta.

!A"CUT – MAP OF THE CITY FROM 1759
The collection of the Museum – Castle in !a"cut re-
gained its map of the city of !a"cut from 1759. The 
document had been considered lost. Up to World War II 
it had been stored in the !a"cut Archive, and was re-
cently bought at auction. It is an extremely valuable 
document illustrating the history of 18th century !a"cut.
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Fragment ok#adki mapy z herbem 
Pilawa, podpisem i numerami 
inwentarzowymi
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!A"CUT
PLAN MIASTA Z 1759 R. 

tr' J. Cave w celu rozgraniczenia dóbr rze-
szowskich, #a"cuckich i przeworskich. Na 
mapy naniesione zosta#y wówczas tzw. „ko-
pania lasów” czyli niedawno wykarczowane 
obszary. Konflikt braci Lubomirskich ze 
staro$cin& Lubomirsk& z Rzeszowa przy-
czyni# si' równie% do powstania „mappy la-
sów”, a(w#a$ciwie planu nazwanego Mappa 
Sylvarum !a"cut alias compilanatio, uko"-
czonej w 1750 r. (w wydawnictwach na te-
mat !a"cuta reprodukowany jest jej frag-
ment ze schematycznie przedstawionym 
widokiem miasta, którego fotografie znaj-
duj& si' w albumach Józefa Piotrowskiego; 
orygina# wywieziony zosta# w 1944 r.). 

Po 1750 r. prace pomiarowe dóbr Stani-
s#awa Lubomirskiego trwa#y nadal. Jak ju% 
wspomniano, wykonywa# je geometra 
przysi'g#y Wojciech Antoni Borowski (ur. 
ok. 1720 r., zm. ok. 1780 r.), któremu Lubo-
mirski poleci# sporz&dzi) plany przej'tych 
„rozleg#ych dóbr #a"cuckich wraz z mia-
stem i(zamkiem oraz mapy pomiarowe s&-
siednich pól i wsi, nale%&cych do ogromne-
go klucza #a"cuckiego”. Dok#adnie tak& 
informacj' w Polskim S#owniku Biogra-
ficznym podaje J. Piotrowski, który wspo-
mina równie%, %e „w( archiwum zamkowym 
znajduj& si' dwie wi'ksze i dwie mniejsze 
oryginalne mapy !a"cuta wraz z wsiami 
okolicznemi oznaczone nast'puj&cym 
podpisem „Delineowane y Geometrycznie 
wymierzone przez Woyciecha Antoniego 

Najstarsze mapy !a"cuta oraz 
zwi&zanych z nim okolicznych 
wsi pochodz& dopiero z XVIII 
stulecia. Na zlecenie braci An-
toniego i Stanis#awa ksi&%&t 

Lubomirskich, w nied#ugim czasie po 
przej'ciu przez nich dóbr #a"cuckich 
(II( 1745 r.) rozpocz'to pomiary ca#ego 
kompleksu. Ksi&%' Stanis#aw, który w(lip-
cu 1745 r. przej&# ostatecznie w#o$ci #a"-
cuckie, bardzo mocno zaanga%owa# si'  
w spraw' obszaru swej maj'tno$ci, g#ów-
nie ze wzgl'du na rozwój gospodarki fol-
warcznej. Jego zainteresowanie ziemi& 
wynika#o równie% z tego, %e od czasu jej 
obj'cia n'kany by# procesem o granice 
przez s&siadk' Urszul' z Branickich Lu-
bomirsk&, popieraj&c& interesy Kacpra 
Lubomirskiego, roszcz&cego  pretensje 
do maj&tku. Rezultatem tego sporu by#o 
sprowadzenie geometry Wojciecha Anto-
niego Borowskiego, który wykona# plany 
!a"cuta i okalaj&cych go wsi. Pomiary  
i plany z 1750 r. pozwoli#y na ustalenie 
granic s&siedzkich i w 1755/56 r. podpisa-
no ugod' familijn&. Drugi (opisany poni-
%ej) plan z 1759 r. sta# si' prawdopodobnie 
podstaw& „kommensuracji” przeprowa-
dzonej w 1764 r., która wydzieli#a grunta 
miejskie „wed#ug przywileju miasta”1. 

Zanim jednak Borowski rozpocz&#  
w !a"cucie prace pomiarowe, staro$cina 
bolimowska, sprowadzi#a w 1749 r. geome-
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W 1759 r. by#a to jeszcze ufortyfikowana 
twierdza, któr& Borowski wiernie zobrazo-
wa#. Jaworski natomiast narysowa#  
w tym miejscu park z fa#szywie nakre$lon& 
bry#& samego zamku (bez dziedzi"ca). Ko-
pi' t' wykonano prawdopodobnie oko#o 
1780 r. Znana jest równie% mapa z(wyka-
zem dzia#ek, takim jak na mapie Borow-
skiego z 1759 r. Pokazuje ona tylko place  
w centrum i dzia#ki ogrodowe otaczaj&ce 
je, tak jak na planie rysowanym przez Ja-
worskiego. Mapa ma b#'dnie podan& dat' 
„1749”. Jest ona kopi& wykonan& w okresie 
mi'dzywojennym przez Stanis#awa Cet-
narskiego, w 1933 r., któr& sporz&dzi# na 
podstawie mapy T.(Jaworskiego, posi#ku-
j&c si' fotografi& oryginalnej mapy W. Bo-
rowskiego.

Sporz&dzona przez W. Borowskiego 
mapa !a"cuta z 1759 r., o( wymiarach  
95 x 60 cm, wykonana zosta#a na papierze, 
a nast'pnie oprawiona w( ciemnoszare 
p#ótno. Za czasów Potockich opatrzono j& 
herbem Pilawa widniej&cym na ok#adce  
i podpisano „N: 16 Miasto !a"cut z Wsi& 
Podzwierzyniec wymierzone przez W. A. 
Borowskiego w roku 1759”. Zarówno herb 
jak i dwa numery inwentarzowe, z których 
jeden (Nr. 7) dopisany zosta# odr'cznie, 
$wiadcz& o przynale%no$ci do archiwum 
Potockich w !a"cucie. Mapa ukazuje na 
czterocz'$ciowej planszy teren miasta, je-
go dzielnic' K&ty, obszar Podzwierzy"ca 

Borowskiego Komornika Granicznego Wy-
szogrodzkiego Geometr' Przysi'g#ego 
Roku 1750 i 1759 – Scala !okci Krakow-
skich 1000”2. 

W albumach zachowa#a si' fotografia 
planu nazwanego Przedmie$cie czyli 
!a"cut wie$ z zarysem przy wschodniej 
granicy uproszczonego obrazu miejskich 
terenów oraz fragment du%ej mapy  
z 1759 r. przedstawiaj&cy centraln& cz'$) 
miasta z ogrodami. Ca#& map', zawiera-
j&c& dodatkowo wykaz w#a$cicieli pose-
sji, sfotografowano w okresie mi'dzywo-
jennym dla Rady Miasta. Po wojnie zna-
laz#a si' ona w kolekcji dr. W#adys#awa 
Balickiego z(!a"cuta, a nast'pnie prze-
kazana zosta#a do zbiorów Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Orygina#, uznany za 
zaginiony, szcz'$liwym trafem odnalaz# 
si' po wielu latach i od 2010 r. przecho-
wywany jest w zbiorach bibliotecznych 
Muzeum–Zamku w !a"cucie. 

Do tego czasu pos#ugiwano si' jedynie 
wspomnian& kopi& fotograficzn& oraz pa-
roma innymi kopiami, z których najstarsz& 
jest plan Miasto !a"cut i(drugi, uzupe#nia-
j&cy, W#o$) miejska Konty autorstwa Tade-
usza Jaworskiego. Obejmuj& one pe#ny 
obszar miasta jaki utrwali# si' w XIX w. po 
zmianie statusu Podzwierzy"ca na odr'b-
n& wie$. Dzia#ki maj& t' sam& numeracj' 
co mapa W. Borowskiego. Ró%nica wyst'-
puje w przedstawieniu zamku i otoczenia. 

le%&cy na kra"cach po#udniowo-wschodnich 
oraz pier$cie" pól folwarcznych otaczaj&cy 
miejskie centrum od pó#nocy, wschodu  
i po#udnia. Wyra*nie wida), %e po#udniowe 
granice z Sonin& przebiega#y wówczas  
jeszcze na linii dworskich sadzawek  
i strumienia wpadaj&cego do du%ych sta-
wów po#o%onych na pograniczu Soniny  
i G#uchowa, nazywanych niegdy$ Jeziorem 
Krzemieniec. W cz'$ci pó#nocnej uj'tego 
obszaru widoczna jest wschodnia cz'$) 
Wis#oka, po#o%ona mniej wi'cej na wschód 
od linii Krzemienica – Czarna. Na mapie 
zaznaczone zosta#y m#yny (krzemieniecki  
i miejski) oraz dwa mosty. Podzwierzyniec, 
maj&cy wówczas ju% swoj& nazw', ci&gle 
pozostawa# obszarem o( niesprecyzowa-
nym statusie prawno–organizacyjnym. 
Wspólna z miastem numeracja dzia#ek 
wskazuje, %e by# jego dzielnic&. Pomiary 
robione do tej mapy wraz z wykazem w#a-
$cicieli posesji znajduj& si' w r'kopisie 
Kommensuracja gruntów miasta !a"cuta 
i Przedmie$cia #a"cuckiego 1758 r. Wykaz 
w#a$cicieli umieszczony w lewym, dolnym 
rogu mapy, obejmuje 275 pozycji  
 i wymienia „imiona y nazwiska tych, którzy 
na swoich miejscach dla szczup#o$ci Figur 
Gruntów nie pomie$cili si'”. Wymienione 
osoby to w#a$ciciele posesji z obszaru 
g#ównie miasta, gdzie zabudowa by#a sto-
sunkowo g'sta, a dzia#ki mniejsze ni% na 
pozosta#ym przedstawionym obszarze. 
Pomini'te w wykazie numery odnosz& si' 
do posesji dok#adnie na mapie opisanych, 
a znajduj&cych si' w obr'bie Podzwierzy"-
ca i K&tów. Zgodnie z legend&, na mapie 
kolorem %ó#tym „iluminowane” (ozdobio-
ne) zosta#o „miasto !a"cut z Gruntami do 
niego nale%&cymi y Wsi& Podzwierzy"cem, 
mi'dzy którymi znayduj& si' Grunta Krze-
mienieckie w(swoiey rozleg#o$ci”. Fioleto-
wym „dystyngowano” (wyró%niono) „przy-
leg#o$ci Przedmie$cia !a"cutskiego”, se-
ledynowym – wsi Soniny, ró%owym – G#u-
chowa, b#'kitnym – Woli +wi&tos#awskiej, 
fioletowym – Woli Jordanowskiej, ró%o- 
wym wsi – Czarnej. Kolorem %ó#to-czar-
nym „determinowano” (okre$lono) „Grun-
ta Krzemienieckie, mi'dzy Gruntami !a"-
cutskimi znayduj&ce si', tudzie% Grunta do 
Probostwa !a"cutskiego nale%&ce y po#o-
%enie Probostwa oraz Grunta Szpitalne”. 

Zarówno wykaz w#a$cicieli, jak i umiej-
scowiona poni%ej legenda do mapy, obry-
sowane zosta#y ozdobnymi, barokowymi 
winietami. Ich precyzyjna forma wskazuje, 
%e autor bardzo poprawnie w#ada# piór-
kiem, p'dzlem i(grafionem. 

W. A. Borowski, plan Miasto !a"cut, 1759 r

PRZYPISY

1  Kopiariusz przywilejów miasta !a"cuta, oprac. 
M. Nitkiewicz, !a"cut 1986, s. XVII,

2 Polski S#ownik Biograficzny, T. 2, s. 351.
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