Życiorys Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego

Jerzy Ossoliński herbu Topór urodził się w Sandomierzu 15 grudnia 1595 .
Był czwartym synem Jana Zbigniewa Ossolińskiego, posła na sejm, kasztelana tarnowskiego,
wojewody podolskiego i sandomierskiego oraz Anny z domu Firlejów.
Jako dziesięcioletni chłopiec został oddany do kolegium Jezuitów w Pułtusku,
a po jego ukończeniu w 1613 r. wyjechał na roczne studia na uniwersytecie w Lowanium.
Przez kolejne lata do 1616 r. kształcił się na europejskich uniwersytetach, zwiedzając kolejno
kraje i miasta w Europie Zachodniej.
Po powrocie do kraju rozpoczął swą służbę na dworze królewskim. Związał się
wówczas z królewiczem Władysławem, pozostając u jego boku aż do śmierci przyszłego
króla. Odbył z nim wyprawę do Moskwy po koronę carską.
W 1620 r. ożenił się z Izabelą Daniłowiczówną, jedną z najlepszych wówczas partii
w Rzeczpospolitej.
Kariera Jerzego Ossolińskiego przez następne lata przebiegała błyskotliwie. Dał się
bowiem poznać jako znakomity mówca swej epoki, ambitny polityk, wytrawny dyplomata
szczególnie w powierzanych mu poselstwach i negocjacjach z obcymi dworami oraz jako
obrońca katolicyzmu.
W 1622 r. wybrano go po raz pierwszy posłem na sejm, a latach następnych jeszcze
wielokrotnie zasiadał w izbie poselskiej.
Od momentu wstąpienia na tron Władysława IV w 1632 r. był najbliższym doradcą
Władysława IV i dążył do wzmocnienia władzy królewskiej.
W 1633 roku posłował do Rzymu , gdzie otrzymał od papieża Urbana VIII tytuł księcia
papieskiego..
Jerzy Ossoliński sukcesywnie piął się po szczeblach kariery dworskiej, aby w roku 1634
objąć urząd kanclerza wielkiego koronnego, najwyższy urząd świecki w Rzeczpospolitej.
Działalność polityczna Jerzego Ossolińskiego na arenie międzynarodowej jest obecnie
oceniana bardzo pozytywnie, gdyż był politykiem raczej porozumienia i kompromisu.
Dla społeczności Gołębia ważne jest, że od 1621 roku nasza miejscowość znalazła się
we władaniu młodego, ambitnego polityka. To jego hojności Gołąb zawdzięcza powstanie
kościoła i Domku Loretańskiego, będących obecnie najcenniejszymi zabytkami
i najpiękniejszą wizytówką naszej miejscowości.
Zaznaczyć należy ponadto, że Jerzy Ossoliński znakomicie władał piórem, był autorem
doprowadzonego do 1621 r. „Dziennika własnego życia’’ oraz licznych rozpraw i mów
sejmowych i dyplomatycznych.
Kanclerz Koronny Jerzy Ossoliński zmarł w wieku 55 lat w Warszawie w 1650 r.

