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SŁAWOMIR WNĘK – Boguchwała 

Kolbuszowskie środowisko prawnicze 
w dobie autonomii galicyjskiej 
i w okresie międzywojennym 

Zarys zagadnienia

Artykuł ten jest fragmentem szerszego opracowania poświęconego 
elicie kolbuszowskiej, począwszy od autonomii galicyjskiej do połowy XX 
wieku. W tym tekście skupiono się na ogólnym przedstawieniu środowiska 
prawniczego, które znalazło zatrudnienie w samorządzie kolbuszowskim 
i sądownictwie działającym przy kolbuszowskim Sądzie Powiatowym 
i Sądzie Grodzkim. Spośród licznych opracowań na temat życia społecz-
no-gospodarczego Kolbuszowej analizowanego okresu nie wyodrębniono 
wyraźnie znaczenia w życiu miasta kolbuszowskiej elity, którą w znacznym 
stopniu współtworzyli przedstawiciele środowiska prawniczego tj. sędzio-
wie, adwokaci i notariusze oraz prawnicy zatrudnieni w administracji 
samorządowej. 

Magistrat i starostwo 
Wykształcenie urzędników galicyjskich było zróżnicowane. W apa-

racie administracyjnym przeważało wykształcenie średnie. Urzędnicy 
magistratów byli poddawani egzaminom, w czasie których musieli się 
wykazywać umiejętnościami administracyjnymi i znajomością przepisów. 
W latach 80. XIX wieku zaczęto rozpisywać konkursy na obsadę stanowisk 
w administracji. W ten sposób kompletowano kadrę różnych szczebli 
administracji.

W 1887 roku, w 37 większych miastach Galicji z 46 sekretarzy 
i urzędników konceptowych zaledwie 5 miało ukończone studia prawnicze, 
5 nieukończone, 7 ukończyło gimnazjum lub szkołę realną, aż 21 kilka klas 
gimnazjalnych lub realnych, a 7 tylko szkołę ludową. Na stanowiskach niż-
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szych, wśród urzędników spełniających funkcje pomocnicze i to głównie 
w charakterze administracyjno-technicznym, wykształcenie przedstawiało 
się jeszcze gorzej. Funkcjonariusze kancelaryjni przeważnie mieli ukończo-
ne kilka klas szkoły średniej lub szkoły ludowej. Od kancelistów nie wy-
magano matury, tylko egzaminu z orientacji w zakresie prowadzenia ksiąg 
gruntowych i rachunkowości. Podobnie przedstawiało się wykształcenie 
urzędników powiatowych, tam przeważało wykształcenie średnie i niższe. 

Jeszcze w latach 80. XIX wieku obsada magistratu kolbuszowskiego 
była skromna, liczyła kilku urzędników na czele z burmistrzem. Z pew-
nością skromne było ich wykształcenie, z wyjątkiem lekarza miejskiego, 
od którego wymagano dyplomu studiów medycznych. Na przełomie wie-
ków XIX/XX magistrat kolbuszowski zatrudniał około 10 urzędników. 
W 1900 roku burmistrzem był Paweł Sękowski, jego zastępcą Jan Kiełbasa, 
kasjerem Stanisław Dutkiewicz. Znamienne, że kluczowe dla funkcjono-
wania magistratu funkcje sekretarza i kontrolera były nieobsadzone. Za 
sprawy medyczne odpowiadał dr Józef Gałuszka, zatrudniony na stanowi-
sku lekarza miejskiego oraz akuszerka Marcela Kołopakowa, opiekująca się 
kobietami. Kwestie bezpieczeństwa powierzono dwóm policjantom. W 1914 
roku burmistrzem był Władysław Skowroński, jego zastępcą Abraham 
Ekstein, sekretarzem i kasjerem Jan Przywara, kontrolerem Jan Pędzimąż, 
zaś inspektorem policji Stanisław Radziszewski; jako lekarz miejski pra-
cował dr Stanisław Taper. W okresie międzywojennym obsada magistratu 
wzrosła do około 15 osób.

Analizując obsadę administracji zatrudnionej w starostwie kol-
buszowskim w latach 1870-1914, zauważamy, że tylko dwóch starostów: 
Józef Michniewski (1870) i Karol Matyās (1914) posiadało gruntowne 
wykształcenie prawnicze, posługując się tytułem doktora nauk prawnych. 
Matyās był znanym ludoznawcą. Interesował się terenami dawnej Puszczy 
Sandomierskiej. Ustalenie wykształcenia pozostałych starostów kolbuszow-
skich byłoby interesujące w kontekście studiów nad elitą miasta przełomu 
wieków XIX/XX.

Sąd Powiatowy w Kolbuszowej

C.K. Sąd Powiatowy w Kolbuszowej rozpoczął działalność w 1855 
roku. W latach 1855-1881 należał do tarnowskiego sądu obwodowego 
z siedzibą w Tarnowie, któremu podlegały sądy powiatowe w Brzostku, Dą-
browie, Dębicy, Jaśle, Frysztaku, Kolbuszowej, Mielcu, Pilznie, Radomyślu 
Wielkim, Ropczycach i Tuchowie. Po zmianie administracyjnej granic ob-
wodu w 1881 roku, Sąd Powiatowy w Kolbuszowej znalazł się rzeszowskim 
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sądzie obwodowym, któremu podlegały sądy powiatowe w Głogowie, Kol-
buszowej, Leżajsku, Łańcucie, Nisku, Przeworsku, Rozwadowie, Rudniku 
(od 1907 roku), Sokołowie, Strzyżowie, Tarnobrzegu, Tyczynie i Ulanowie. 

Zakres obowiązków sądu obwodowego orzekającego kolegialne, 
dotyczył kwestii w zakresie prawa cywilnego i karnego, które przekraczały 
kompetencje sądów niżej instancji. W 1914 roku w rzeszowskim sądzie 
obwodowym zatrudniono blisko 90 osób.

Sędziowie
Sędziowie powiatowi orzekali jednoosobowo w sprawach cywil-

nych i karnych, jak również w sądownictwie niespornym, obejmującym 
najczęściej kwestie spadkowe, ale także separacje, rozwody, sprawowanie 
opieki nad dziećmi itp. Droga do uzyskania uprawnień sędziowskich była 
długa i uciążliwa. Na początku były studia prawnicze, których zwieńczeniem 
była obrona doktoratu. Dopiero potem następowała wieloletnia praktyka 
sądowa oraz egzaminy. Po uzyskaniu tych uprawień sędziowie oczekiwali 
stosownego wynagrodzenia, które podkreślało ich szczególną pozycję 
społeczną. W małych miastach często spotykamy się z informacjami o nie-
obsadzeniu stanowiska sędziowskiego z braku kandydata.

W Kolbuszowej od co najmniej 1861 roku sędzią był Jan Rudolf 
Alss. W latach 70. XIX wieku obowiązki sędziego pełnił Walenty Skierzyń-
ski, którego w 1876 roku zastąpił Jan Talowski, związany z Kolbuszową 
od kilku lat. Jego następcą w roku 1881 został Franciszek Home. W la-
tach 1882-1888 sędzią był Alojzy Rybakiewicz, następnie Józef Homolacz 
(1889-1895) i Kazimierz Kropaczek (1896-1898). W 1899 roku posada była 
nieobsadzona. W 1900 roku sędzią został mianowany Celestyn Męciński 
i pracował do 1903 roku. Jego następcą był Władysław Babel (1904-1906). 
W 1907 roku posada sędziowska była ponownie nieobsadzona. W latach 
1908-1909 sędzią był Błażej Pawlik. W 1911 roku Pawlika zastąpił dr Kazi-
mierz Czarny, który do Kolbuszowej przyszedł z Mielca, gdzie pełnił funkcję 
sędziego samoistnego. Objął stanowisko naczelnika sądu i zajmował je 
jeszcze w okresie międzywojennym. Funkcję sędziego pełnił Józef Leopold 
Klier (1910-1911), w latach 1912-1914 posada ta pozostała nieosadzona. 
W 1910 roku zwiększono etaty sędziowskie. W latach 1910-1914 otrzymali 
je Wilhelm Dudek (1913-1914), Oskar Goldberger (1914), Tadeusz Gro-
decki (1910-1914), dr Gustaw Gröger (1910-1913), dr Kazimierz Jarecki 
(1910-1911), Gustaw Leon Kruszelnicki (1912-1914) oraz Stanisław Julian 
Harbut (1912-1914).

Sędziom podlegali adiunkci, auskulanci, czyli praktykanci sądowi, 
dalej kanceliści, oficjaliści oraz sekretarze. W latach 1861-1914 w kolbu-
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szowskim sądzie powiatowym zatrudnionych było 22 adiunktów. Większość 
z nich pracowała zaledwie kilka lat, przenosząc się do podobnych placówek 
na terenie Galicji, w poszukiwaniu korzystniejszych posad. W tej grupie 
prawników były osoby posiadające tytuł doktora nauk prawnych. Przez 
kilkanaście lat pracował na stanowisku adiunkta dr Michał Hryńków, 
w 1901 roku mianowany oficjalistą, a od 1910 roku był starszym oficjalistą. 
W gronie kolbuszowskich adiunktów sądowych wymieniono następujące 
nazwiska (w porządku alfabetycznym): Wincenty Falkowski, Michał Gołąb, 
dr Józef Gorączka, Tomasz Grodecki, Gustaw Gruszka, Józef Habel, Artur 
Hausner Michał Hryńków, Marceli Jaworski, dr Michał Lucki-Odynak, 
Romuald Mydło, Sylwester Richter, Władysław Rzońca, Michał Rybakie-
wicz, Stanisław Słodyczka, Emil Spindler ,Jan Talowski dr Jan Turalik, dr 
Wiktor Turek, Zdzisław Turski, Tadeusz Wyrobisz i Walerian Żurowski. 
Na stanowisku auskulanta w 1886 roku zatrudniono Michała Fornelskiego, 
następnie Józefa Jędrzejowskiego (1897-1898), dr Tadeusza Stefańskiego 
(1899) i Adama Balińskiego w latach 1900-1902. W 1899 r. utworzono etat 
sekretarza sądowego, który powierzono Jerzemu Serednickiemu.

Liczną grupę urzędników sądowych stanowili kanceliści. W latach 
1861-1914 byli to: Franciszek Augustynowicz, Adam Bieda, Stanisław Bie-
lecki, Józef Dobrowolski, Karol Dombrowski, Kazimierz Gałziński, Zygmunt 
Halski ,Wincenty Kłapkowski, Józef Koczyński, Jan Mazepa, Michał Mo-
łęski, Jan Miączyński, Michał Łotocki, Kamil Nosek, Bartlomiej Pajerski, 
Antoni Privotto, Feliks Rabaczewski, Gabriel Smolarz oraz Paweł Schwegler. 

Pisząc o administracji sądowej, należy wspomnieć o woźnych 
sądowych, zwykle dwóch lub trzech pracowników, którzy czuwali nad 
zachowaniem porządku w gmachu sądu oraz grupie urzędników zajmu-
jących się sprawami podatkowymi. Dla zobrazowania przeciętnej kariery 
w sądownictwie galicyjskim zacytujemy Józefa Błońskiego, który opisał 
przebieg kariery zawodowej swego ojca Macieja Błońskiego (1860-1926) 
w administracji galicyjskiej i w polskim sądownictwie, gdzie przepracował 
blisko pół wieku. 

„W maju 1876 roku zostaje dietariuszem c. k. sądu powiatowego 
w Niemirowie i odbywa praktykę przy tabuli miejskiej we Lwowie. W czerw-
cu 1876 roku w sali radnej Senatu i c.k. sądu krajowego we Lwowie składa 
egzamin praktyczny manipulacji tabularnej (...) Mianowany kancelistą c. 
k. sądu powiatowego w Medenicach w powiecie drohobyckim. 20 maja 1896 
roku przeniesiony został do c. k. sądu obwodowego w Złoczowie. W 1899 
roku mianowany oficjałem kancelaryjnym w X klasie rangi; w 1907 roku 
mianowany starszym oficjałem kancelaryjnym w IX klasy rangi; w 1920 
roku przeniesiony na etat dyrektorów kancelaryjnych. W okresie od 1914 
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roku do 30 września 1915 roku pełni służbę w lwowskim c. k. Wyższym 
Sądzie Krajowym w Ołomuńcu. W 1915 roku wraca do Złoczowa. 20 maja 
1918 roku otrzymuje krzyż wojenny za zasługi cywilne (...) W czerwcu 1925 
roku, już w sądownictwie polskim, po przekroczeniu 65 roku życia uzyskał 
prawo do pełnego uposażenia emerytalnego. Na emeryturze korzystał 
z tytułu emerytowanego dyrektora sądu okręgowego”.

Adwokaci
Droga do adwokatury była długa i niepewna. Wpisanie na listę Izby 

Adwokackiej poprzedzała wieloletnia praktyka sądowa i w kancelariach 
adwokatów, często bez odpowiedniego wynagrodzenia. Samodzielność 
zawodową adwokaci osiągali zwykle w wieku trzydziestu lat lub nieco 
później. Problemem środowiska adwokackiego był nadmiar kandydatów 
do zawodu, który pojawił się z całą mocą w okresie autonomii galicyjskiej 
i pogłębił w okresie międzywojennym. To jednak nie zniechęcało przyszłych 
adwokatów, ponieważ perspektywa spodziewanej pozycji społecznej, wy-
sokich i pewnych zarobków nęciły młodych prawników. 

W 1937 roku w Krakowskiej Izbie Adwokackiej zarejestrowanych 
było 1324 adwokatów i 780 aplikantów, we lwowskiej – 2393 adwokatów 
i 1668 aplikantów. Sytuację komplikowało powolne wychodzenie z kryzysu 
gospodarczego. Ujemnymi skutkami tej sytuacji był zauważalny spadek 
etyki zawodowej, który doprowadził „do uganiania się za klientami, pie-
niactwa, oraz do żenującego niekiedy obniżenia honorariów adwokackich”. 
W okresie międzywojennym w adwokaturze rzeszowskiej zarejestrowa-
nych było 531 adwokatów podlegających krakowskiej i lwowskiej Izbie 
Adwokackiej. Do krakowskiej Izby Adwokackiej należało 344 adwokatów 
praktykujących: w Baligrodzie – 4, Bieczu – 5, Brzostku – 3, Brzozowie – 11, 
Dębicy – 9, Dukli – 4, Dynowie – 5, Frysztaku – 26, Głogowie – 3, Gorlicach 
– 23, Jaśle – 33, Kolbuszowej – 6, Krośnie – 21, Lesku – 7, Leżajsku – 10, 
Lutowiskach – 3, Łańcucie – 8, Mielcu – 15, Nisku – 7, Przeworsku – 10, 
Radomyślu Wielkim – 3, Ropczycach – 5, Rozwadowie – 8, Rymanowie – 6, 
Rzeszowie – 61, Sanoku – 36, Sokołowie – 3, Strzyżowie – 7, Tarnobrzegu 
– 9, Tyczynie – 6, Ulanowie – 4, Ustrzykach Dolnych – 6 i Żmigrodzie – 4. 
Do lwowskiej Izby należeli adwokaci z Birczy – 5, Dubiecka – 3, Jarosła-
wia – 32, Lubaczowa – 13, Pruchnika – 4, Przemyśla – 111, Radymna – 8, 
Sieniawy – 5 i innych miast i miasteczek położonych bliżej Lwowa, łącznie 
187 adwokatów. 

O adwokatach kolbuszowskich zatrudnianych w Sądzie Powiato-
wym słyszymy od 1889 roku. Kancelarię otworzył wówczas dr Adolf Brück, 
używający następnie nazwiska Bryk, adwokat krajowy, czołowa postać życia 
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społeczno-gospodarczego. Od 1886 roku kancelarię prowadził dr Ludwik 
Seelinger, działacz społeczny. Znaną postacią w środowisku kolbuszowskim 
był dr Wolf Rabinowicz praktykujący w Kolbuszowej od 1908 roku. Był 
radnym miejskim, działaczem gospodarczym i propagatorem budowy kolei 
kolbuszowskiej. W okresie międzywojennym występował w procesach po-
litycznych. Kilka lat kancelarię prowadził dr Jakub Ferenstein (1911-1914). 
Od 1914 roku przez wiele lat kancelarię prowadził dr Tadeusz Drozdowski. 
W Kolbuszowej praktykował dr Tadeusz Aywas, który w czasie II wojny 
światowej przebywał w Palestynie z misją prawniczą. W latach 30. XX wieku 
kancelarię prowadził dr Oskar Kleinhaus. W okresie międzywojennym 
kierownikiem Sądu Grodzkiego był dr Benedykt Pomeranz. 

Notariusze
Kandydaci do objęcia kancelarii notarialnej musieli posiadać wy-

kształcenie prawnicze, tj. dyplom ukończenia studiów prawniczych i zdane 
dwa egzaminy państwowe. Zobowiązani byli do odbycia praktyki nota-
rialnej, która początkowo wynosiła dwa lata, z czasem została wydłużona 
do czterech lat. Ostatnim etapem był państwowy egzamin notariacki, 
składany przed komisją egzaminacyjną złożoną z trzech sędziów. Egzamin 
był dwuczęściowy, pisemny i ustny. W obydwu przypadkach, kandydat 
powinien był wykazać się umiejętnościami w zakresie prowadzenia ksiąg 
wieczystych, układania dokumentów w dziedzinie hipotecznej, obligacyj-
nej, spadkowej, ponadto protestów wekslowych oraz pozostałych aktów 
notarialnych. 

W 1888 roku w Galicji zarejestrowano 175 notariuszy, a u schył-
ku XIX wieku ich liczba nie przekroczyła 200. Sieć notarialna była niewystar-
czająca w stosunku do rosnących potrzeb. We Lwowie i Krakowie struktura 
notarialna była dobrze rozbudowana. W miastach powiatowych otrzymanie 
samodzielnej praktyki notarialnej było trudne z uwagi na konkurencję 
i ciągle powiększające się szeregi kandydatów do tego zawodu. Kancelarią 
notarialną kierował notariusz zwykle z wieloletnim stażem zawodowym, 
często też obsługiwał dwa mniejsze ośrodki, wszędzie zaznaczając obec-
ność w życiu społecznym. Zależnie od potrzeb notariusz zatrudniał stałych 
kancelistów (urzędników notarialnych) oraz dietariuszy.

Najbardziej rozpoznane jest środowisko rzeszowskich notariuszy, 
któremu Szymon Kozak poświęcił wiele miejsca. Wielu z nich pełniło ważną 
rolę w życiu społecznym miasta np. Jan Pogonowski (1823-1897), wieloletni 
notariusz i radny miejski, od połowy XIX wieku związany Rzeszowem, czy 
prawnicy wywodzący się z rodziny Holzerów.
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W latach 1880-1914 w rzeszowskim sądzie obwodowym kancelarie 
notarialne prowadziło 34 notariuszy. W tabeli 1 pominięto rzeszowskich 
notariuszy, koncentrując się na kancelariach notarialnych w ośrodkach 
porównywalnych z Kolbuszową. 
Tabela 1. Obsada kancelarii notarialnych w sądach powiatowych wchodzących 

w skład c. k. rzeszowskiego sądu obwodowego w latach 1880-1914.
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1914

Głogów
Mikołaj 

Machow-
ski

Stanisław 
Wisłocki

Stanisław 
Wisłocki

Franci-
szek

Pilecki

Tadeusz 
Stanisz

Tadeusz 
Stanisz

Kolbu-
szowa

Jan 
Lityński

Jan 
Lityński

Jan 
Lityński

Jan 
Lityński

Jan 
Lityński

Fran-
ciszek 
Zach

Fran-
ciszek 
Zach

Leżajsk
Karol 

Procha-
ska

Broni-
sław No-

wiński

Broni-
sław No-

wiński

Broni-
sław No-

wiński

Broni-
sław No-

wiński

Broni-
sław No-

wiński

Broni-
sław No-

wiński

Łańcut Antoni 
Hanusz

Antoni 
Hanusz

Antoni 
Hanusz

Antoni 
Hanusz

Nieobsa-
dzona

Gabriel 
Orzakie-

wicz

Gabriel 
Orzakie-

wicz

Gabriel 
Orzakie-

wicz

Nisko Zygmunt 
Rucki

Zygmunt 
Rucki

Roman 
Łapiński

Roman 
Łapiński

Roman 
Łapiński

Piotr 
Piela

Piotr 
Piela

Piotr 
Piela

Prze-
worsk

Jan Wo-
decki

Jan Wo-
decki

Jan Wo-
decki

Jan Wo-
decki

Jan 
Wodecki

Kazi-
mierz 

Goyski

Kazi-
mierz 

Goyski

Wła-
dysław 
Zającz-
kowski

Rozwa-
dów

Jan Mar-
tynowcz

Jan Mar-
tynowcz

Jan Mar-
tynowcz

Ludwik 
Miąsik

Ludwik 
Miąsik

Ludwik 
Miąsik

Ludwik 
Miąsik

Ludwik 
Miąsik

Soko-
łów

Albert 
Kiering

Albert 
Kiering

Jarosław 
Awejde

Karol 
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Źródło: Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi za lata 1880-1914.

Niektórzy notariusze praktykowali w Rzeszowie, zanim otworzyli 
kancelarie w mniejszych ośrodkach, np.: Kazimierz Goyski, Gustaw Hin-
ziger, Mikołaj Machowski, Karol Prochaska czy Tadeusz Stanisz.
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Notariusze kolbuszowscy
Najdłużej praktykującym notariuszem kolbuszowskim był Jan 

Lityński, który prowadził kancelarię notarialną w latach 1861-1904. Był 
wieloletnim członkiem rady powiatowej w Kolbuszowej. W 1904 roku 
zastąpił go na tym stanowisku Franciszek Zach i kierował kancelarią przez 
kolejne 20 lat. Niespełna rok pracował w Kolbuszowej (1924-1925) Bogu-
sław Pajor, który poprzednio praktykował m.in. w Krakowcu (1910-1920). 
W okresie międzywojennym przez kilka lat notariuszem był Karol Tabeau 
(1925-1934), a od roku 1935 do roku 1951 obowiązki te pełnił Zdzisław 
Dutkiewicz. Pozostali notariusze praktykowali krótko. 
Tabela 2. Notariusze kolbuszowscy w latach 1861-1951 w świetle akt notarialnych

Imię i nazwisko Lata praktyki Imię i nazwisko Lata praktyki
Jan Lityński 1861-1904 Józef Szeligowski 1935

Franciszek Zach 1904-1924 Zdzisław Dutkiewicz 1935-1951
Walery Łukaszewicz 1905 Franciszek Gutwiński 1937-1938

Bogusław Pajor 1924-1925 Marian Kostołowski 1939
Karol Tabeau 1925-1933 Stefan Kupczyński 1939-1942

Ludwik Gajewski 1933-1934 Tadeusz Ligęza 1939
Jan Łotecki 1934-1935

Źródło: Księga adresowa Polski wraz z W.M. Gdańskiem dla handlu i przemysłu, Warszawa 
1929, s.670; Dziedziuk, Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, 
Przemyśl 1994, s. 76-82.

Kolbuszowskie akty notarialne

Na wszechstronne walory aktów notarialnych jako źródła histo-
rycznego zwrócił uwagę Szymon Kozak w rozległych studiach z zakresu 
notariatu. Treści aktów notarialnych wytworzonych w kolbuszowskich 
kancelariach dostarczają wielu dotąd niepublikowanych informacji na temat 
życia codziennego mieszkańców miasta i regionu. Z rozległego materiału 
źródłowego wybrano dokumenty ilustrujące czynności prawne związane 
z przeniesieniem własności, operacjami finansowymi oraz z upoważnienia-
mi, oświadczeniami i deklaracjami. Pierwsza z wymienionych czynności 
notarialnych dotyczy kupna-sprzedaży, darowizny, najmu (dzierżawy). Oto 
kilka przykładów. Ks. kan. Antoni Dunajecki, proboszcz w Kolbuszowej, 
działający w imieniu parafii przy kościele Wszystkich Świętych sprzedał 
grunt parafialny o powierzchni 4 hektarów za 5570 złotych Józefowi Wę-
glarzowi z Dzikowca. 3 kwietnia 1935 r., ks. Melchior Zapała, dziekan 
i proboszcz w Cmolasie, sprzedał parcelę gruntową rolniczce z Cmolasu. 
Stanisław Burkiewicz, szewc, i jego żona, Zofia, 3 kwietnia 1935 r., sprzedali 
Ryfce false Gerstlów Rappaportowej, wdowie po kupcu, „dom mieszkalny 
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drewniany gontem kryty, składający się z trzech ubikacji i kloaki i wspólnej 
studni”.

Dwojra z Hanerów Feldowa z Kolbuszowej 26 lutego 1936 r. zapi-
sała Izakowi Feldowi i jego narzeczonej Chai Icie Fleischerównie tytułem 
wyprawy przedślubnej ¼ realności należącej do niej od 1910 roku w grun-
cie i budynkach, w stanie wolnym od długów na ich wspólną po połowie 
własność pod warunkiem zwarcia małżeństwa. 

1 grudnia 1941 r. do kancelarii Stefana Kupczyńskiego zgłosił 
się Chaim Kornbl th, właściciel realności w Kolbuszowej, wraz z dwoma 
świadkami: Mojżeszem Nuchymem i Donem Blaugrundem, zamieszkałymi 
w Kolbuszowej. W ich obecności Chaim Kornbl th złożył ustne rozpo-
rządzanie ostatniej woli następującej treści: „Jestem wdowcem i ojcem 
pięciorga dzieci, a to: Etli z Kornbl thów Kurzowej, Majera Lejby dwojga 
imion Kornbl tha, Jakuba, Abrahama i Schulima Kornbl thów i jestem 
właścicielem realności położonej, drobnych ruchomości i wierzytelności. 
Na wypadek mojej śmierci rozporządzam w ten sposób: Realność moja 
w Kolbuszowej położoną przeznaczam na własność mojemu synowi Ma-
jerowi Lejbie dwojga imion Kornbl thowi i Etli Kornbl thów Kurzowej 
córce mojej po połowie i na nich nakładam obowiązek spłacenia rok po 
mojej śmierci synom moim Jakubowi, Abrahamowi i Schulimowi Korn- 
bl thom, każdemu z nich po sto (100) złotych tytułem legitymy, ponieważ 
za mojego życia ich już nie wyposażyłem. Resztę mojego majątku prze-
znaczam na własność mojej córce Etli z Kornbl thów Kurzowej. Na moje 
dzieci Majera Lejbę Kornbl tha i Etlę Kurzową wkładam obowiązek, by 
ci obydwoje w sposób solidarny dostarczali przez cały ciąg mojego życia 
bezpłatnie dożywotniego, stanowi mojemu odpowiedniego utrzymania”.

Spadek po Piotrze Boroniu, zmarłym w Ameryce, w wysokości 
2706 dolarów od Standard Oil Company of New York, ponadto 709 do-
larów jako odszkodowanie od firmy i od Towarzystwa Asekuracyjnego, 
w 1935 roku przysługiwał Agacie Boroniowej i ich dzieciom: Ludwikowi, 
Władysławowi i Stanisławowi. Spadkobiercy ustanowili pełnomocnikiem 
Władysława Boronia zamieszkałego w Siedleczce, który został upoważniony 
do podjęcia czynności prawnych w stosunku do Zarządu Spółki Standard 
Nobel w Polsce.

5 kwietnia 1935 r. Lejzor Langweld, krawiec, Abraham Langweld, 
krawiec, i Leiba Langweld oraz siostra stryjeczna pierwszego, a siostra 
drugiego i trzeciego Scheindle Langweld, zamieszkali w Kolbuszowej. 
Józef Langweld zmarł w Kolbuszowej 2 kwietnia 1916 r. i nie pozostawił 
testamentu, więc toczyło się postępowanie spadkowe. 
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Walenty Panek darował synowi Stanisławowi i jego narzeczonej 
Anieli Tomczykównie 4 marca 1935 r. tytułem wyprawy przedślubnej 
„realność oraz jałówkę roczna czerwoną”.

Kontrakt darowizny sporządzony 15 stycznia 1935 r. przez Stani-
sława Brzuszka mieszkającego w Lipnicy obejmował grunt o powierzchni 
12 morgów i budynki mieszkalno-gospodarcze tj. „dom drewniany kryty 
dachówką o jednej izbie, sieni i komorze, stajni drewnianej słomą pokrytej 
o dwóch zagrodach, wozowni i z dwoma chlewami pod jednym dachem 
stodoły z drzewa zbudowanej, słomą pokrytej o dwóch sąsiekach i boisku”. 

Na podstawie dekretu dziedzictwa po Jędrzeju Witcie, zmarłym 
w 1933 roku w USA, który od przeszło dwudziestu lat mieszkał poza kra-
jem, spadkobiercami majątku zostali wdowa po nim Katarzyna z Luberów 
Wittowa i ich syn Piotr Wit. 

Zapisy przedślubne stanowią znaczny procent dokumentów nota-
rialnych. Wybrano kilka przykładów. Stanisław Wit darował (17 stycznia 
1942 r.) córce Stefanii Wit tytułem posagu i jej narzeczonemu Wojciechowi 
Stąporowi tytułem bezzwrotnego posagu 5/8 części parcel gruntowych 
w gminie Kolbuszowa Dolna. Wawrzyniec Przywara z miejscowości Kopcie 
odstąpił tytułem darowizny przedślubnej narzeczonej swego syna Stanisła-
wa Przywary, Stanisławie Dziewic – nieletniej, na jej własność, jednak pod 
warunkiem zawarcia przez nią związku małżeńskiego, części nieruchomo-
ści w gruncie. Jan Sudoł ze wsi Kopcie darował swej pasierbicy Wiktorii 
Rząsównie tytułem zwyklej darowizny gotówkę w wysokości 800 złotych 
wedle wartości złotego przedwojennego.

Karolina z Orzechów Zielińska zamieszkała w Kamionce oświad-
czyła (10 września 1935 r.), że została przez swych rodziców (Jana i Marię 
z Jeleniów) wyposażona i zaspokojona, zrzeka się zatem prawa dziedziczenia 
po rodzicach. 

Kolejna czynność notarialna związana jest z udzielaniem pożyczek 
(zwykłych i wekslowych). 4 grudnia 1937 r. w kancelarii Franciszka Gu-
twińskiego stawili się ks. Stanisław Stępień, proboszcz w Majdanie działa-
jący imieniem plebanii, oraz Anna Kopeć i Franciszka Kopeć z Majdanu. 
Ksiądz Stępień sprzedał grunt parafialny o powierzchni 2 hektarów za kwotę 
9450 złotych Franciszce Kopeć. 3 sierpnia 1939 r. Mirla z Sonnenscheinów 
Waldmanowa kupcowa sprzedała Ludwikowi Opalińskiemu – piekarzowi, 
obydwoje z Kolbuszowej, nieruchomość za 7000 złotych, na którą składały 
się: murowany dom mieszkalny składający się z pokoju, kuchni, sklepu, 
piwnicy i strychu. 7 sierpnia 1939 r. Ascher Berger zamieszkały w Miel-
cu sprzedał Zgromadzeniu Sióstr od świętego Józefa Trzeciego Zakonu 
świętego Franciszka z Asyżu, we Lwowie, które reprezentowała siostra 
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Paulina Kubiak zamieszkała w Trzęsówce, 2 morgi gruntu za 1327 złotych. 
Pełnomocnictwo uprawniające do zakupu wymienionego gruntu zostało 
potwierdzone 22 maja 1939 r. we Lwowie w kancelarii dra Wawrzyńca 
Typrowicza. Pełnomocnictwo potwierdziły władze zgromadzenia repre-
zentowane przez Stefanię Rokucką, przełożoną, oraz Marię Owczarczak, 
Annę Trembicką, Joannę Gruchałę i Adelę Regner jako dyskretki, radne 
generalne Zgromadzenia Sióstr od świętego Józefa. 

Roman Koczoń i Honorata z Nowińskich Koczoniowa z Kolbuszo-
wej pożyczyli 7000 złotych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we 
Lwowie w 1936 roku. Pieniądze zamierzali „przeznaczyć na zupełne wykoń-
czenie domu jednopiętrowego, murowanego”. Ustalono, że spłata pożyczki 
odbywać się będzie w czterdziestu ratach półrocznych po 175 złotych. 

1 sierpnia 1939 r. Janina Gutwińska zeznała w kancelarii notarialnej 
Mariana Kostkowskiego, że jest dłużna Marii z Jagielskich Ligęzowej z ty-
tułu pożyczki udzielonej 1 sierpnia 1939 r. w wysokości 8000 złotych, którą 
zobowiązała się zwrócić je jednorazowo za rok od dnia zawarcia umowy. 
Wysokość odsetek ustalono na 10%, czyli 800 złotych. 1 września 1939 r. 

Tobiasz Wiesenfeld i Schffra Ziemmerman vel Wiesenfeld, potwier-
dzili notarialnie, że winni są tytułem pożyczki już otrzymanej Marianowi 
Blokowi i zobowiązują się zwrócić dług w ciągu dwóch lat „z umówionymi 
procentami po 8 od sta rocznie”. Wyjaśnili, że powyższa pożyczka została 
przeznaczona na cele handlowe (handel zbożem). Wszyscy uczestnicy tej 
transakcji mieszkali w Majdanie, zaś świadkami byli Aleksander Rzepka, 
rolnik z Kolbuszowej Górnej, i Markus Zimmerman z Majdanu. 

Jan Kolbuszewski z Kolbuszowej oraz imieniem Franciszki Kolbu-
szewskiej(jako jej kurator), potwierdził, że 5 lipca 1939 r. otrzymał z Komu-
nalnej Kasy Oszczędności Powiatu Kolbuszowskiego gotówkę w wysokości 
tysiąca złotych w złocie, którą zobowiązał się oddać z procentami w wyso-
kości 9% rocznie w półrocznych ratach amortyzacyjnych w ciągu pięciu lat.

Trzecia czynność dotyczyła udzielania pełnomocnictw, oświad-
czeń, sporadycznie deklaracji. Oto kilka przykładów. Józef Mazur, rolnik 
w Zrębkach, występował jako pełnomocnik Antoniego, Jana i Józefa Kuli-
gów, obywateli polskich z Zrębek, czasowo przebywających w Ameryce. Na 
podstawie pełnomocnictwa wystawionego 23 października 1935 w Paw-
tucket dokonano podziału nieruchomości (4 morgów) bez budynków, 
między krewnych. 

Michał Pyra, rolnik z Wilczej Woli, został pełnomocnikiem Karoli-
ny ze Steców Maciągowej, żony Piotra z Porąb Dymarskich, przebywającej 
w Ameryce. Na podstawie pełnomocnictwa wystawionego 31 sierpnia 
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1934 r. w Wellingford, sprzedał nieruchomość w Porębach Dymarskich 
za 400 dolarów. 

Rodzeństwo Jan Gąsior i Katarzyna z Gąsiorów zamężna Jarzębow-
ska zamieszkali w Nowym Jorku, 30 stycznia 1933 r. upoważnili przyrodnią 
siostrę Antoninę z Karkutów Linart, wdowę po Janie, zamieszkałą w Kolbu-
szowej przy ulicy Pańskiej, do reprezentowania ich w sprawach majątkowych 
i sądowych. Gąsiorowie byli właścicielami realności w Kolbuszowej Dolnej 
należącej do spadkobierców po Piotrze Gąsiorze. 

Zofia Nowak, zamieszkała we Francji, 20 lipca 1935 r. ustanowiła 
swoim pełnomocnikiem doktora Oskara Kleinhausa, adwokata w Kol-
buszowej w celu zawarcia umowy z Janem Hałatem z Majdanu odnośnie 
rozstrzygnięcia kwestii spadkowych po matce śp. Annie z Mendochów 
Hałatowej. 

Dzieci zmarłego Józefa Bryka i ich krewni zamieszkali w Dupont, 
stan Pensylwania, ustanowili pełnomocnikiem Wawrzyńca Rzeszuta z Kol-
buszowej Górnej dla reprezentowania ich interesów prawnych w sprawie 
spadku po Józefie Bryku zmarłym 2 kwietnia 1931 r. 

Michał Starzec, obywatel polski z Weryni, zamieszkały w Chicago, 
ustanowił swoim pełnomocnikiem (27 lipca 1935 r.) Andrzeja Warzochę, 
rolnika z Raniżowa. Sprawa dotyczyła spadku (6 mórg gruntu, połowy 
domu, połowy stodoły, połowy stajni) należnego jego synowi Jakubowi 
Starcowi zamieszkałemu w Porębach Kupieńskich oraz postępowania wo-
bec krewnej, której zarzucano nieprawne posiadanie tych nieruchomości 
przez 8 lat. 

Zamieszkały we Francji Adam Samojedny z Lipnicy, powiat kol-
buszowski, w 1935 roku ustanowił pełnomocnikiem żonę, Katarzynę 
z Mroczków Samojedną, w sprawie gruntu o powierzchni 8 morgów. 

Adam Straub i Józef Straub, synowie Wojciecha, rolnicy z Lipni-
cy powiat kolbuszowski, obecnie mieszkający na Brooklynie, ustanowili 
pełnomocnikiem (7 stycznia 1935 r.) Adama Strauba, rolnika w Lipnicy, 
w sprawie spadku po ich matce Katarzynie z Wildhiertów Straubowej.

Matias Reich-Wahl zamieszkały we Frankfurcie nad Menem, Józef 
Reich zamieszkały w Karlsruhe, Lina Reich zamężna Stein zamieszkała 
w Pforzheim, obywatele polscy pochodzący z Raniżowa upoważnili siostrę 
Esterę Reich-Whal żonę Hirscha Korn, kupca, zamieszkałą w Krakowie, 
do sprzedaży nieruchomości.

Chana z Thalerów Izraelewiczowa, żona kupca z Kolbuszowej, 
na mocy darowizny przekazała córce Sissli Thaler ¼ części realności nale-
żącej do niej od 1898 roku. 
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W 1891 roku kwestie sporne w sprawie posagu Sury Notowicz 
z Kolbuszowej, żony Natana, wyjaśniano w kancelarii notarialnej. W 1913 
roku Janusz Tyszkiewicz potwierdził notarialnie swój udział w spółce zaj-
mującej się budową linii kolejowej łączącej Nisko z Kolbuszową.

Zakończenie

Kwestia, której należy w przyszłości poświęcić odrębne opraco-
wanie, dotyczy udziału przedstawicieli środowiska prawniczego w życiu 
społecznym miasta, ponieważ w wielu obszarach odgrywali wiodącą rolę. 
Dogłębne przedstawienie tego środowiska, a następnie zestawienie ze śro-
dowiskiem lekarskim, nauczycielstwem, z okolicznym ziemiaństwem oraz 
duchowieństwem, pozwoli na przedstawienie obrazu elity kolbuszowskiej 
doby autonomicznej i lat następnych. Ważną sprawą jest opracowanie 
biogramów przedstawicieli kolbuszowskiego środowiska prawniczego, 
która pozwoli poznać drogę kariery zawodowej, zawierającej także epizody 
edukacji zagranicznej.
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Summary

The legal community of Kolbuszowa at the time of the Galician 
autonomy and in the interwar period. An outline of the issue

This article presents the legal community of Kolbuszowa at the 
time of the Galician autonomy and the interwar period. It focuses on the 
presentation of the activities of judges, lawyers, notaries and judicial ad-
ministration. In addition, it shows the content of notarial deeds from the 
law office of Kolbuszowa, which include a great deal of information about 
the daily life of the inhabitants of Kolbuszowa and the region.
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