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Protoplastą rodu Orzelskich był Sławbor z Boże-
jewic herbu Dryja, który w 1433 r. nabył miej-
scowość Orle. Był fundatorem kościoła pw. św. 
Mikołaja, zbudowanego w latach 1442–1452, 
oraz dworu obronnego, który uległ zniszczeniu 
podczas najazdu Szwedów. Jego potomkowie 
posługiwali się nazwiskiem wywodzącym się 
od nazwy miejscowości. 
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          Kościół pw. św. Mikołaja 
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Pochodzenie herbu Dryja 

 
 

Dryja oznacza trzy drogocenne kamienie. Istnie- 
je wiele hipotez dotyczących pochodzenia tego 
herbu. Jedna z nich utrzymuje, że herb pochodzi 
z Polski. Zgodnie z inną wywodzi się z Czech. 
Ostatnia zaś uznaje, że trafił do polskiego 
herbarza z Burgundii, wraz z rycerzem Mutyną 
osiadłym na terenie naszego państwa w XIII 
wieku. 
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Legenda herbu Dryja  
(wg J. Długosza) 

 
 

„Dryjczykowie albo Mutynowie, patrzajcie tych 

Dryjczyków jako przodka swego, trzymają sobie 

z pełna wieku dzisiejszego. Męstwo, rozum, jak 

mniemam, wypolerowańszy, tak mie się zda, 

Eschines byłby u nas tańszy. By zasiadł z Orzel-

skimi w rozmowie statecznej, straciłby imię 

dawne, był w niełasce wiecznej.” 
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HERB DRYJA 
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Rody należące do 
herbu 

      Bieczkowski, Bieganowski, Bielawski, 
Borysowicz, Boryszkowski, Borzejowski, 
Bożejewski, Bożejowski, Buszkowski, 
Chłapowski, Chodorowicz, Czabowski, 
Czewiaszko, Czyżewicz, Czyżewski, Derbut, 
Dobek, Dryniakiewicz, Dryon, Drzniewicz, 
Dyament, Dyamentowski, Dziechciński, 
Dziechtarski, Dziektarski,, Krepsztul, Kwinta, 
Kwinto, Lesenko, Lisiecki, Lisiewski, 
Modlibowski, Mroczyński, Mruczyński, 
Mutyna, Niemierzewski, Orzelski, Pikiel, 
Poświatowski, Prewysz, Ronowski, 
Runowski, Siąski, Tawtygierd, Towtygert, 
Towtygiert, Dziembiński, Dzierzbiński, 
Dzikowicki, Dzirbiński, Estka, Estko, 
Gabliński, Galewski, Gałęzki, Gamalej, 
Głębocki, Grabieński, Grodzicki, Jenicz, 
Kiszewa, Kiszewski, Kopydłowski, Kozaryn 
Trambczyński, Trapczeński, Troynik, Ubasz, 
Westerski, Żernicki 
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Opis herbu (Encyklopedia powszechna Orgelbrand,  
t. 4, 1899) 

 
Dryja I: trzy kamienie złote w ozdobnej oprawie, na pasie 

czerwonym ukośno-lewym. Pole czerwone. U szczytu trzy 
pióra strusie.  

Dryja II: różni się od odmiany I, że pas ma brzegi błękitne, a 
kamienie są w srebro oprawione. 

Dryja III: w polu czerwonym, na pasie białym ukośno-
prawym - trzy kamienie zielone, w oprawie złotej, 
ośmioma kulkami naokoło przyozdobione. U szczytu trzy 
pióra strusie.  

Dryja IV: w polu złotym na pasie ukośno-lewym czerwonym 
- trzy kamienie złote. U szczytu trzy pióra. 
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„Annales domus Orzelsciae” 

Historię rodziny Orzelskich poznać możemy dzięki 
Janowi Orzelskiemu, twórcy dzieła „Annales 
domus Orzelsciae” z 1611 r.. 

 

Odkrycia i wydania pamiętnika dokonał w 1854 r. 
Tytus Działyński. 
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Biografia  
Jana Orzelskiego 
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Przodkowie 

Dziadkiem Jana Orzelskiego był Mikołaj Orzelski, 
który przejął po śmierci swego brata własność w 
Runowie Krajeńskim. 

Rodzicami Jana byli Mikołaj i Barbara Gro-
cholska. Małżeństwo pozostawiło po sobie 3 
córki (Annę, Małgorzatę i Zofię) i 7 synów (Stani-
sława, Mikołaja, Macieja i Sławbora – bliźnięta, 
Świętosława, Jana i Andrzeja). 
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Rodzeństwo 
Najstarszy Stanisław zmarł w Krakowie w młodym wieku.  

Mikołaj pełnił na dworze króla Zygmunta Augusta urząd 
komornika – zmarł w 1605 r..  

Trzeci z kolei Maciej był niezwykle biegłym historykiem  
i przeszedł na protestantyzm, zmarł mając 42 lata.  

Sławbor – towarzysz Jerzego Jazłowieckiego w poselstwie do 
Konstantynopola, zmarł z powodu niezdrowego klimatu.  

Świętosław był twórcą „Bezkrólewia ksiąg ośmioro”, 
rodowitym właścicielem Orla, brał czynny udział w życiu 
politycznym kraju.  

Ostatni z braci Andrzej pełnił służbę na dworze Stefana 
Batorego, pod koniec życia osiadł na Litwie.  14  



Jan Orzelski urodził się w 1551 r.. Obrał tę samą 
drogę edukacji jak jego bracia: Mikołaj i Święto-
sław, lecz jak pisał z przesadną skromnością: […] 
„tylko zatępszego byłem pojęcia”.  
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Studiował w  Lipsku, Akademii Krakowskiej,  
Bolonii i Padwie. Zwiedził m.in. Florencję, 
Rzym, Neapol i w wieku 18 lat powrócił do 
rodowitego Orla. 



  Widok Akademii Krakowskiej 

              Historyczny                            Obecny 
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Ojciec i mąż 

Mając 35 lat, Jan Orzelski w 1586 r. ożenił się z 
17-letnią Anną Stryjkowską, która zmarła w 
1595 r. podczas siódmego porodu.  
 
Prawie całe potomstwo Jana zmarło w dzieciń-
stwie oprócz Doroty, która wyszła za mąż za 
Jana Popowskiego, a później za Krzysztofa 
Gosłąwskiego, i Jadwigi, która wstąpiła do kla-
sztoru Bernardynek w Chełmnie. 
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Anna Stryjkowska z mężem Janem 
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Trzy lata po śmierci małżonki, Jan poślubił 
Elżbietę z Więcborka Zebrzydowską – córkę 
wojewody kaliskiego Kaspra Zebrzydowskiego.  
Z żoną doczekał się córki Izabeli, która została 
żoną Mikołaja Działyńskiego, podkomorzego 
dobrzyńskiego; męskiego potomka nie miał. 
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Zmarł w 1617 r. i pochowany został obok 
pierwszej żony w kościele parafialnym pod wez-
waniem Trójcy Świętej w Runowie Krajeńskim. 
Tam też pochowano zmarłą później Elżbietę 
Orzelską. 
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Działalność polityczna 

Po powrocie ze studiów       
i włoskich podróżach, Jan 
Orzelski jakiś czas przeby-
wa w rodzinnym Orlu, po 
czym w 1571 r. udaje się 
na dwór Zygmunta Augu-
sta, gdzie pełni rolę na-
dwornego cześnika. Podą-
żał ścieżką kariery utartą 
przez braci, ale nie iden-
tyczną.  22  



Ubiór cześnika 

 23  



Udział w pierwszej wolnej elekcji 
(1572) 

Henryk Walezy 

 24  



U boku Batorego pod Gdańskiem 

W  kolejnej  elekcji, Jan Orzelski opowiedział się 
za Stefanem Batorym.  
 

W 1577 r., wraz z bratem Mikołajem udał się 
pod oblężony Gdańsk, zasilając wojska króle-
wskie.  
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Król Stefan 
Batory na 
obrazie Marcina 
Koberga, 1583 r. 
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Wyprawa na Moskwę 

Wyprawa na Moskwę nie była popularna w 
Wielkopolsce. Jednak Jan Orzelski wystawił ze 
swoich dóbr chorągiew lekkiej jazdy, przewa-
żnie z ludzi młodych. W wyniku niepogody 
przybył nieco później pod Połock. Król w dowód 
jego starań  przydzielił mu do chorągwi jeszcze 
50 ludzi. Orzelski trwał przez cały czas przy 
królu, wspierając go w wyprawie na Moskwę.  
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Batory pod Pskowem 
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Psków – konstrukcja obronna 
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Ostatecznie podpisano rozejm w Jamie Zapol-
skim (1582 r.). Żołnierze rozpierzchli się do 
domów rodzinnych. Król pozostawił przy sobie 
około 2 tysięcy doborowego wojska, wśród nich 
Jana Orzelskiego. Jeszcze 2 lata (do 1584 r.) 
spędził jako żołnierz, kierując 100–150 osobową 
chorągwią na Podolu. Od Stefana Batorego 
otrzymał w nagrodę za zasługi dla kraju staro-
stwo kościańskie.  
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Rozejm w Jamie Zapolskim w 1582 roku 
(kolorem pomarańczowym zaznaczono terytoria oddane 

Rzeczypospolitej przez Carstwo Rosyjskie) 
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Kres kariery politycznej 

W 1585 r. na sejmie w Warszawie miał miejsce 
wypadek, który pokrzyżował plany i nadzieje 
Jana. Podczas bójki zabił on senatora Rzeczy-
pospolitej Rafała Śladkowskiego. Dzięki zasłu-
gom dla kraju Orzelski został skazany tylko na 
półroczne więzienie i musiał płacić 100 grzywien 
dla rodziny zmarłego, a jego błyskotliwa kariera 
została nieco przyhamowana. Po uwolnieniu 
Jana, Zygmunt Waza nadał mu starostwo ra-
dziejowskie w 1597 r. i wyniósł go na kaszte-
lanię rogozińską. 
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Nie żołnierz, nie urzędnik królewski, 
ale  światły obywatel 

W kolejnych latach, Jan Orzelski uczestniczył w 
sejmikach województwa poznańskiego i kalis-
kiego w Środzie. W 1587 r. podpisał protestację 
wojewody kalińskiego przeciw podjętym na sej-
mie konwokacyjnym uchwałom o poborze i prze-
glądzie pospolitego ruszenia. Podpisał również 
ratyfikację wyboru Zygmunta Wazy na tron 
Polski. Podczas tego zjazdu pod Jutrosinem 
wyznaczono go na następcę Janusza Grudziń-
skiego, kasztelana krzywińskiego.  33  



 
Dwa lata później w Środzie został wybrany na 
posła na sejm woj. poznańskiego, gdzie wyzna-
czyli go do poboru czopowego w Wielkopolsce. 
Dodatkowo w 1590 r. był przeciwnikiem akcji 
antypoborowej skierowanej przeciwko kancle-
rzowi Zamoyskiemu, podjętej przez Stanisława 
Karnkowskiego. Trzy lata później z bratem 
Świętosławem posłował do króla w celu przed-
stawienia postulatów woj. wielkopolskiego w 
związku z jego wyjazdem do Szwecji. 
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Z Piotrem Opalińskim i Andrzejem Czarnkow-
skim w 1594 r. odbył delegację do książąt po-
morskich i margrabiego brandenburskiego w 
celu zapewnienia swobodnej nawigacji na 
Warcie. W latach 1590 i 1598 zajmował się 
rozliczeniami szafarzy z poborów podatkowych. 
W latach 1600, 1603 i 1606 posłował na 
sejmach. 

 35  



Sejm polski w XVI wieku 
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Budowniczy i fundator 

Jan Orzelski  pozostawił po sobie trwałe i piękne 
pamiątki. Jedną z nich jest późnorenesansowy 
kościół katolicki z elementami gotyckimi w 
Runowie Krajeńskim, który powstał w miejsce 
drewnianego kościoła w latach 1606–1607. Od 
momentu powstania zachowany został w pra-
wie niezmienionym stanie. 
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„Na cześć Boga, Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, 
założyłem fundamenty kościoła, roku pańskiego 
1603, dnia 4 września.” 
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„Jan Orzelski starosta radziejowski i kościański 
założył fundamenta tej budowy, którą i dokoń-
czył; na starość przytułek sobie gotował, a chciał 
zarazem dać przykład potomkom, aby w nieczy-
nności czasu nie tracili. Monety czterech królów, 
pod którymi żył i służył w pokoju i wojnie, w tym 
miejscu zamknął. Wszystko to pochłonie trafunek 
lub czas niszczyciel; ty jednak, któremu los to 
miejsce przeznaczy, ktokolwiek jesteś, nie posię-
gaj ręką, używaj domu dla cię zgotowanego i sza-
nuj nasze pamiątki.” 
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Kościół w Runowie Krajeńskim 

Kościół pw. Świętej 
Trójcy jest świątynią 
późnorenesansową z 
elementami gotyku, 
wzniesioną na planie 
prostokąta. Budynek 
kościoła jest ceglany, 
otynkowany, z kamie-
nnymi elementami. 
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Kwadratowa w przekroju wieża częściowo 
wmurowana została w korpus świątyni. 
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   Przez przyziemie wieży prowadzi główne 
wejście do kościoła, osłonięte późnorenesan-
sowym portalem kamiennym, ozdobionym 
ornamentem kwiatowym. 
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Boczne wejście do kościoła 
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Kościół posiada niższe i węższe od korpusu, trój-
boczne zamknięte prezbiterium, nakryte trój-
spadowym dachem.  
 

Manierystyczny ołtarz główny z początku XVII w. 
i dwa ołtarze boczne. 
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Chór muzyczny wsparty jest na dwóch kamiennych, 
kanelwanych kolumnach i dwóch półkolumnach 
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Podczas mszy właściciele posiadłości przebywali w 
loży, uchylając niewielkie okna z widokiem na ołtarz. 
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Drzwi od zakrystii 

Wejście z prezbiterium do 
zakrystii osłania późnore-
nesansowy, prostokątny 
portal. W jego nadprożu 
zwraca uwagę płaskorzeź-
biona wić roślinna i główka 
anioła. Intarsjowane drzwi z 
początku XVII w. zdobione 
są kwaterami scen „Zmar-
twychwstania” i „Złożenia 
do grobu”. 
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Organy kościoła Św. Trójcy w Runowie 
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Chrzcielnica z runowskiego kościoła 
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Fragment chrzcielnicy z herbem Dryja 

 52  



Późnorenesansowy konfesjonał intarsjowany w ornamenty kwiatowe  
oraz z tego samego okresu ława kolatorska o bogatej dekoracji  
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Kominek z około 1606 r. 
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Szafa dębowa  z XVII wieku 

Na metalowych okuciach  
widnieje napis za kogo 
odprawiana miała być 
msza.  
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Epitafium znajdujące się na chórze 
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Epitafium Jana Orzelskiego ufundowane 
przez Elżbietę Orzelską w 1617 r. 
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Podziemia kościoła 

 58  



Po Janie Orzelskim, oprócz kościoła, pozo-

stał jeszcze zamek, a w zasadzie jego ruiny 

i okalający je park. 

Jeszcze za życie pierwszej żony Jana – 

Anny zamek uległ zniszczeniu przez pożar. 

Budowę okazałego zamku ukończono w 

1599 r. lub 1600 r. Możemy wnioskować to 

na podstawie słów Jana Orzelskiego, który 

w swoich „Rocznikach” pisał: „…już dwu-

nasty rok mieszkam w tym domu… nowo 

pobudowanym”. 
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Zamek wielokrotnie był przebudowywany, tak, 
że zmienił swój wizerunek od początków XVII w. 
Z pierwowzoru zachowały się jedynie częściowo 
piwnice oraz mury sięgające wysokości gzymsu 
koronującego. 

 60  



Pałac w Runowie – widok 
historyczny 

 61  



 62  



Pałac w Runowie – stan obecny  

 63  
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Obiekt przebudowany 
był około 1860 r. przez 
Jerzego Orzelskiego 
oraz w 1900 r. dla Theo-
dora v. Bethmann-Hol-
wega na neorenesan-
sowy według projektu 
architekta, M. Gropiusa.  

Pałac został spalony w 
1945 r.. Obecnie stano-
wi ruinę. Zachowane 
są fragmenty z końca 
XVI w. obwodzie mu-
rów z okrągłą wieżą o 
akcentach francuskiego 
neorenesansu.  
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Na ścianie północnej zachowała się płyta 
erekcyjna z podaną datą 1595 r. mówiąca o 
fundacji przez Jana Orzelskiego domu rodzin-
nego, który „od podstaw doprowadził,” jak 
pisze. Data ta zapewne świadczy o wmurowaniu 
kamienia węgielnego pod przyszły zamek. 
 

Dziś cały teren dawnego pałacu jest w rękach 
prywatnych. 
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