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Materiały sesji archiwalno - historycznej  „Rocznik Liwski” t. IV: 2008/9
Dzieje Ziemi Liwskiej i powiatu węgrowskiego
Węgrów- Liw 2003 

doc. dr hab. Krzysztof Chłapowski 
(Pracownia Atlasu Historycznego IH PAN Warszawa)

Kasztelanowie i starostowie liwscy w czasach Wazów

W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej ziemia liwska była jedną z dziesięciu ziem 
tworzących województwo mazowieckie, jedną z najmniejszych w województwie i jedną 
z dwóch, które nie dzieliły się na powiaty (tą drugą byłą ziemia wyszogrodzka)1. Kasztelania 
była prestiżowym urzędem, którego piastowanie oznaczało reprezentowanie ziemi wobec 
króla i sejmu. Dlatego też uznałem, że analiza grupy osób, które w czasach Wazów pełniły 
urząd kasztelana liwskiego, jest z punktu widzenia dziejów tej ziemi istotna.

Kasztelanowie dzielili się na większych i mniejszych; kasztelan liwski należał do grona 
mniejszych. W senacie Rzeczypospolitej województwo mazowieckie reprezentowane było 
przez jednego kasztelana większego (czerskiego) i siedmiu mniejszych2, co oznacza, że nie każ-
da ziemia w województwie miała swojego kasztelana (nie miały go ziemie: łomżyńska, nurska 
i różańska). Począwszy od połowy XIV w. do pierwszej połowy XVI w. włącznie, kasztelanowie 
utracili stopniowo niemal wszystkie prerogatywy wojskowe, sądowe i skarbowe, które mieli 
w średniowieczu i które powodowały, że reprezentowali władzę książęcą na powierzonym 
im obszarze. W czasach Wazów pozostała im w praktyce jedna funkcja i kompetencja, to 
znaczy godność senatora. Pochodziła ona z nominacji królewskiej i oznaczała prawo zasia-
dania w senacie na miejscu wyznaczonym przez sejm 1569 r., który ustalił hierarchię miejsc 
w senacie3. Miejsce w senacie wyznaczało kolejność zabierania głosu podczas tzw. senatus 
consultum. Kasztelan liwski był usytuowany najniżej z kasztelanów mazowieckich, a wśród 
czterdziestu dziewięciu kasztelanów mniejszych zajmował miejsce czterdzieste czwarte.

1 Powierzchnia ziemi liwskiej wynosiła 1038 km2, niniejsze od niej były: wyszogrodzka (587 km2) 
i różańska (922 km2) - Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, cz. II, 
red. W. Pałucki, opr. A. Dunin - Wąsowiczowa, J. Humnicki, W. Kalinowski, W. Lewandowska, 
K. Pacuski, W. Pałucki, H. Rutkowski, W. Szaniawska, Warszawa 1973, s. 75 - 76.

2 Kasztelanowie mniejsi w województwie mazowieckim to: warszawski, gostyński, wiski, wyszo-
grodzki, zakroczymski, ciechanowski i liwski.

3 Vl II, s. 93.
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W czasach Wazów, to znaczy w okresie 1587-1668, urząd kasztelana liwskiego piasto-
wało dziesięć osób. Byli to kolejno: Stanisław Miński4, Stanisław Parys5, Adam Mniszewski6, 
Stanisław Parys - bratanek poprzedniego7, Anzelm Gostomski8, Stanisław Wojsławski9, Piotr 
Żabicki10, Stanisław Cieciszowski11, Aleksander Radziszewski12 i Adam Oborski13. Aby w cza-
sach nowożytnych otrzymać urząd senatora formalnym wymogiem, który należało spełniać 
choćby w minimalnym stopniu (nieistniejącym w średniowieczu) była osiadłość. 

W przypadku osób pretendujących do kasztelanii liwskiej znaczyło to być właścicielem 
nieruchomości w ziemi liwskiej - choćby części wsi. Z wymienionej dziesiątki kasztela-

4 Kasztelanem liwskim został na samym początku panowania Zygmunta III (S. Gruszecki, Miński 
Stanisław, Polski Słownik Biograficzny, t. XXI, s. 320), a już w sierpniu 1588 r. był kasztelanem 
zakroczymskim (Metryka Koronna 134, k. 384-384v).

5 Kasztelanem liwskim był już l XII 1588 r. zob.: Sumariusz Metryki Koronnej. Księga wpisów kancle-
rza Jana Zamoyskiego z lat 1587 - 1595, red. W. Krawczuk, opr. A .Kot, W. Krawczuk, M. Kulecki, 
A. Sokół, A. Spyrka, Kraków 2001.

6 Pierwsza wzmianka jako o kasztelanie z 1596 r. (S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XI., 
Warszawa 1914, s. 180), ale z pewnością nominację otrzymał kilka lat wcześniej; na kasztelanię 
czerską awansował dn. 20 IV 1607 (Metryka Koronna 157, k. 158v - 159v).

7 Kasztelanem został w 1607 r., ok. 1610 r. awansował na kasztelanię warszawską (I. Gieysztorowa, 
Parys Hieronim[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, s. 233).

8 Pierwszy raz wzmiankowany jako kasztelan w 1616 r. (A. Boniecki, Herbarz Polski, t. VI, Warszawa 
1903, s. 347), zmarł przed 29 XI 1622 (M K 168, k. 242 - 242v).

9 Nominację na podkomorstwo liwskie dostał 23 I 1597 (Metryka Koronna 141, k. 312 - 312v), 29 
XI 1622 r. na kasztelanię liwską(MK 168, k. 242 - 242v), zmarł przed 19 IV 1627 (MK 176, k. 37 
- 37v).

10 Stolnikiem liwskim mianowany został 2 I 1616 r. (MK 158, k. 222 – 222 v), chorążym liwskim 
- 21 II 1618 (MK 161, k. 222 v - 223), podkomorzym liwskim - 5 V 1623 (MK 169, k. 240 - 241), 
kasztelanem liwskim - 19 IV 1627 (MK 176, k. 37 - 37 v), ostatnia wzmianka 10 II 1648 (MK 189, 
k. 780v -781).

11 Nominację na kasztelanię otrzymał krótko przed 23 I 1649 (J.S. Dąbrowski, Senat koronny. 
Stan sejmującyw czasach Jana Kazimierza , Kraków 2000, s. 210; S. Ochmann - Staniszewska, 
Z. Staniszewski, Sejm Rzeczpospolitej za panowania Jana Kazimierza. Prawo - doktryna - praktyka, 
Wrocław 2000, s. 20); równocześnie została wystawiona nominacja dla jego następcy na podkomor-
stwie (MK 191, k. 153v -154); zmarł przed 21 VII 1663 (Sig. 7, k. 74v). Podkomorzym drohickim 
był od 1643 r, kasztelanię liwską otrzymał 21 VII 1663 r. (Sig. 7, k. 74v), 5 IV 1666 awansował 
na kasztelanię podlaską (Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, opr. 
E. Dubas - Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994, nr 499, 1198; Sig. 
7. k. 74v).

12 Podkomorzym drohickim był od 1643 r., kasztelanię liwską otrzymał 21 VII 1663 (Sig. 7, k. 74v), 
5 IV 1666 awansował na kasztelanię podlaską (Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy, red. 
A. Gąsiorowski, opr. E. Dubas - Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 
1994, nr 499, 1198; Sig. 7. k. 74v).

13 Kasztelanem został mianowany 20 XII 1666 (Biblioteka Ossolineum, rkps. 139, k. 118), zmarł po 
1670 r. (Uruski, o.c., t. XII, s. 219).

Kasztelanowie i starostowie liwscy w czasach Wazów
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nów dziewięciu to przedstawiciele rodzin bądź osiadłych w ziemi liwskiej, bądź takich, 
których główne posiadłości leżały w sąsiedniej ziemi czerskiej. Jedyne wyjątki to Anzelm 
Gostomski pochodzący z rodziny wywodzącej się z województwa rawskiego i Aleksander 
Radziszewski przedstawiciel ziemi drohickiej leżącej w województwie podlaskim, po drugiej 
stronie Liwca.

W czasów Wazów z dziesięciu wymienionych kasztelanów liwskich trzej nie byli pierw-
szymi senatorami w swych rodzinach: Stanisław Parys był kasztelanicem warszawskim, drugi 
Stanisław Parys (bratanek poprzedniego) wojewodzicem mazowieckim, Anzelm Gostomski 
zaś wojewodzicem rawskim. Aż pięciu braci Gostomskiego osiągnęło urzędy senatorskie, 
w tym trzej byli wojewodami: Stanisław - rawskim, Hieronim-poznańskim, Tomasz- pod-
laskim, później mazowieckim14.

Pochodzenie z rodziny senatorskiej znacznie ułatwiało awans i pozwalało osiągnąć go 
bez potrzeby pięcia się po szczeblach hierarchii urzędów ziemskich. Stanisław Miński, chro-
nologicznie pierwszy z omawianych kasztelanów, był synem zaledwie wojskiego warszaw-
skiego i karierę zawdzięczał nie pochodzeniu lecz możnym protektorom: najpierw Piotrowi 
Duninowi Wolskiemu, kanclerzowi koronnemu a następnie biskupowi płockiemu, który 
wprowadził go w krąg dworski; następnie teściowi - kasztelanowi krakowskiemu Walentemu 
Dembińskiemu; potem kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu, a w końcu, gdy kanclerz stawał 
się oponentem króla, porzuceniu w porę grona zwolenników kanclerza i przejściu w szeregi 
programowych regalistów i tym samym pozyskaniu zaufania Zygmunta III15. Jeśli chodzi 
o Adama Mniszewskiego, poza faktem, że był dziedzicem kilku wsi, w karierze pomogło 
mu prawdopodobnie małżeństwo z wojewodzianką płocką Zofią Zielińską16. Czterej kolejni 
kasztelanowie liwscy, to znaczy: Wojsławski, Żabicki, Cieciszowski i Radziszewski zanim 
zostali kasztelanami byli podkomorzymi, trzej pierwsi liwskimi, a Radziszewski - drohickim. 
Radziszewski służył na dworze królewskim i doszedł tam do urzędu wiceinstygatora, czyli 
zastępcy oskarżyciela z urzędu przed sądem królewskim17. Podkomorzy natomiast zajmo-
wał pierwsze miejsce w hierarchii urzędników ziemskich nie będących senatorami, a zatem 
awans wymienionej czwórki wieńczył ich wspinaczkę po szczeblach urzędów ziemskich. 
Ostatni z listy dziesięciu kasztelanów, Adam Oborski, pochodził z rodziny, która należała 
do czołowych na południu województwa mazowieckiego.

Piastowanie urzędu kasztelana mniejszego mogło być szczeblem w dłużej trwającej 
karierze lub też szczytem możliwości i ambicji pełniącego ten urząd. Jak było w przypadku 
analizowanej dziesiątki? Otóż aż połowa z nich awansowała wyżej, ale były awanse bardzo 

14 Stanisław był wojewodą rawskim w latach 1588-1596 (K. Lepszy, Gostomski Stanisław PSB VIII, 
s. 367-369), Hieronim wojewodą poznańskim w latach 1592-1609 (K. Lepszy, Gostomski Hieronim 
PSB VIII, s. 364-366), Tomasz woj e wodą podlaskim od 1605 r. (MK 150, k. 52 - 52v), mazowiec-
kim od 25 VIII 1605 (MK 150, k. 132 - 133), zmarł przed 11 III 1623 (MK 170, k. 258 v - 260).

15 Gruszecki, dz. cyt., s. 320 -322.
16 Uruski, dz. cyt., t. XI, s. 180.
17 Urzędnicy podlascy, dz. cyt., nr 499; Sekretarzem królewskim był już 17 XI 1648 (VI IV, s. 112). 

Krzysztof Chłapowski
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różne. Zupełnie wyjątkowa była kariera Stanisława Mińskiego, niemal od początku pano-
wania Zygmunta III należącego do bliskich i szczególnie popieranych współpracowników 
monarchy, co szybko przyniosło mu awanse i to bardzo znaczne. Już w 1588 r. został kasz-
telanem zakroczymskim; dość szybko, bo w 1590 r. nastąpił kolejny i to olbrzymi awans 
- na województwo łęczyckie, a ukoronowaniem kariery było otrzymanie w 1606 r. urzędu 
podkanclerzego koronnego, a więc ministerium, co plasowało piastującego go wśród czoło-
wych postaci kraju18. Zygmunt III starał się, i to skutecznie, tworzyć wokół siebie stronnictwo 
złożone z ludzi bezwzględnie mu oddanych i wyłącznie jemu zawdzięczających pozycję po-
lityczną i materialną. Kariery osób robiących je za panowania Zygmunta III przekształcały 
się często w karierę rodu - wystarczy podać przykłady Lubomirskich, Potockich, Denhoffów, 
Daniłowiczów, Gembickich, Sobieskich, Kazanowskich itd. W przypadku Mińskich tak się 
nie stało, a to dlatego, że Stanisław Miński nie miał synów i jego fortuna przeszła w ręce 
zięciów. Jednym z nich był wojewodzie krakowski Jan Tęczyński.19 Z kolei Stanisław Parys 
szybko awansował na kasztelanię zakroczymską, a następnie warszawską, zaś dalszą karierę 
przerwała przedwczesna śmierć19

.

Trzeci z omawianych kasztelanów liwskich, Adam Mniszewski, po kilkunastu la-
tach awansował w 1607 r. na kasztelanię czerską, po czym dość szybko zmarł20. Drugi ze 
Stanisławów Parysów, wojewodzic mazowiecki i bratanek poprzedniego Stanisława, prze-
szedł na kasztelanię warszawską, a dalszą karierę uniemożliwiło mu popadniecie w chorobę 
umysłową21. Z pozostałych Aleksander Radziszewski awansował na kasztelanię podlaską 
i na tym urzędzie zmarł.22

Jak już wspomniałem, jedyną praktycznie prerogatywą kasztelana w XVII w. było za-
siadanie w senacie, a okazją skorzystania z tej możliwości były obrady parlamentu. Dzięki 
badaniom historyków parlamentaryzmu wiemy, że w czasach Wazów kasztelanowie mniejsi 
byli tą kategorią senatorów, która na sejmach pojawiała się najrzadziej. Powód był prozaiczny 
- uczestnictwo w obradach sejmu było nieodpłatne, a kilkutygodniowy pobyt w Warszawie 
drogo kosztował, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że - ze względów prestiżowych - senator 
musiał odpowiednio się pokazać. W okresie 1587 - 1668 sejm zebrał się 83 razy licząc także 
sejmy konwokacyjne i elekcyjne. Obecność kasztelana liwskiego jest źródłowo poświadczona 
tylko na 23 sejmach23. Na pocieszenie dodam, że frekwencja innych mniejszych kasztelanów 

18 Zob. przyp. 15.
19 Gieysztorowa, Parys Stanisław, PSB XXV, s. 234.
20 Zmarł przed 4 XI 1609 (Biblioteka PAN Kraków, rkps 8334, s. 39).
21 Gieysztorowa, dz. cyt., s. 233.
22 Nominacja z dn. 5 IV 1666, zmarł przed 24 IV 1670 (Urzędnicy podlascy..., nr 1198).
23 W. Kaczorowski, Senatorowie na sejmach z lat 1587/88 - 1609, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, 

T. XXVII, Opole 1990, s. 50-51; J. Seredyka, Senatorowie na sejmach z lat 1611 - 1623, tamże, s.129; 
Tenże, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 49; tenże, 
Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986, s. 103, 157, 248, 363; 
S. Hołdys, Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy, Wrocław 1991, s. 198; 
J.S. Dąbrowski, Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, s. 206.

Kasztelanowie i starostowie liwscy w czasach Wazów
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z województwa mazowieckiego przedstawiała się równie mało okazale lub jeszcze gorzej. 
Pomijając wspominanego już Mińskiego, jedynym aktywnym w sejmie kasztelanem liwskim 
był Piotr Żabicki, kasztelan w latach 1627-1648, który jako kasztelan wziął udział aż w czter-
nastu sejmach, przy czym podczas sejmu 1627 r. został wyznaczony jako przedstawiciel 
senatu do komisji mającej zlustrować dobra królewskie w województwach wielkopolskich, 
podczas sejmu elekcyjnego w 1632 r. zasiadał jako jeden z przedstawicieli senatu w komisji, 
która rozpatrywała kwestie sporne między prawosławnymi i unitami, w 1635 r. wyznaczono 
go do komisji, która miała zlustrować dobra królewskie położone w województwach ruskim, 
bełskim, podolskim i wołyńskim; w 1638 r. do komisji powołanej do ostatecznego wytyczenia 
spornego odcinka granicy między województwem mazowieckim a Prusami Książęcymi; 
w 1640 r. do składu senatorów-rezydentów przy królu, zaś w 1642 r. był jednym z deputatów 
do odbierania kwarty24.

Kasztelanowie liwscy epoki Wazów nie wyróżniali się na tle innych kasztelanów mniej-
szych, byli (może z wyjątkiem Mińskiego i Żabickiego) typowymi przedstawicielami spo-
łeczności lokalnej.

Drugą osobą bardzo ważną w życiu tejże społeczności był starosta grodowy. Dlatego przed-
miotem analizy uczyniłem tych starostów, którzy pełnili ów urząd w latach 1587-1668.

Początkowo starostowie reprezentowali w terenie władzę wykonawczą księcia, później 
króla, a z czasem - w miarę rozwoju samorządu szlacheckiego, stopniowo przekształcali się 
w urzędników ziemskich i zarządców dóbr królewskich. W Rzeczypospolitej Szlacheckiej 
starostowie dzielili się na grodowych i niegrodowych. Jedni i drudzy byli zarządcami dóbr 
królewskich zatrzymującymi większość dochodów ze starostwa dla siebie, do skarbu ko-
ronnego wnoszącymi kwartę, czyli, w praktyce i wbrew nazwie, tylko jedną piątą dochodu. 
W czasach Wazów królewszczyzny nazywano dobrami Rzeczypospolitej, ponieważ uważano 
je za własność publiczną, zatem starostwie byli niejako zarządcami dóbr państwowych. 

Starostowie grodowi mieli nadto, a raczej przede wszystkim, kompetencje sądowo-
policyjne. Ich jurysdykcja dotyczyła spraw kryminalnych, obejmowała osoby zamieszkałew 
powiecie, ale w przypadku szlachty była ograniczona wyłącznie do sprawców przestępstw 
objętych tzw. artykułami starościńskimi (gwałt, napad na drodze publicznej, napad na dom, 
podpalenie)zagrożonych – przynajmniej teoretycznie – sprawami tzw. gardłowymi.Przy 
starostwie grodowym działał sąd grodzki, przy czym sędziego, podsędka i pisarza mianował 
starosta.

W ziemi liwskiej, jak w każdej tego typu jednostce terytorialnej, działał także sąd ziemski, 
który kilka razy w roku zbierał się na sesje, zwane rokami, trwające do czterech tygodni każda, 
podczas gdy sąd grodzki funkcjonował codziennie z wyjątkiem niedziel. Ta różnica, bardzo 
niewygodna dla zainteresowanej szlachty, która nieustannie obracała ziemią, spowodowała, że 
w pierwszej połowie okresu, którego dotyczy to wystąpienie, liczne sądy grodzkie uzyskiwały-
na mocy konstytucji sejmowych-prawo wieczności. Oznaczało ono, że w księgach sądowych 

24 VL III, s. 552; W. Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny, s. 252, 257; VI III, s. 425, 450, 471, 
IV.
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grodzkich można było odtąd wpisywać akta, które dotychczas wolno było rejestrować tylko 
w księgach sądu ziemskiego. Były to akta dotyczące kupna-sprzedaży, zamiany, zastawienia 
czy darowizny nieruchomości, czyli przede wszystkim ziemi, oświadczenia osób urzędowych 
o dokonanych przez nie czynnościach formalnych, a nawet akta publiczne np. uchwały sej-
miku, nominacje na urzędy czy kopie konstytucji sejmowych i uniwersałów podatkowych. 
Sąd grodzki w Liwie uzyskał prawo wieczności już w 1590 r.25 Wszystko to podnosiło także 
rangę starosty grodowego.

W ziemi liwskiej istniało wyłącznie starostwo grodowe, starostw niegrodowych nie było 
do czasu, gdy przed 1596 r. ze starostwa liwskiego wydzielone zostało starostwo niegrodowe, 
czyli tenuta korycka składająca się ze wsi Korytnica z folwarkiem, Woli Koryckiej, Rudy, 
czyli kuźnicy zwanej Wydra i wójtostwa zwanego Załężem26, a w latach trzydziestych lub 
czterdziestych XVII w. wydzielona została wieś Popowo27.

Jaki był dochód, który przynosiło starostwo liwskie, czyli jaka była jego atrakcyjność 
finansowa dla pełniącego ten urząd? Według szacunków poczynionych w latach 1616 - 17, 
1617-1620 i 1619-20 podczas lustracji dóbr województwa mazowieckiego, wśród dziesięciu 
starostw grodowych województwa mazowieckiego starostwo liwskie było w czasach Wazów 
bardziej dochodowe od starostw ciechanowskiego, czerskiego, nurskiego i wiskiego, a mniej 
od pięciu pozostałych28. Równocześnie ustępowało pod tym względem niektórym starostwem 
niegrodowym województwa np. błońskiemu, garwolińskiemu, osieckiemu, nowomiejskie-
mu, przasnyskiemu czy ekonomii wiskiej. Starostwo grodowe liwskie składało się w czasach 
Wazów z dwóch miast: Starego i Nowego Liwa, ze wsi Krypy, Popowo (do czasu), Grodzisk 
i Czerwonka, dwóch folwarków pod Liwem i sześciu młynów, z których jeden miał dwa koła 
mączne i jedno foluszowe, inny trzy koła mączne29.

W okresie 1587-1668 urząd starosty liwskiego sprawowało dziewięć osób: związany 
z Zamoyskim Stanisław Radzimiński, kasztelan czerski, a następnie wojewoda podlaski30, 
wspomniany już kilkakrotnie Stanisław Miński - w momencie otrzymania starostwa31 już 
wojewoda łęczycki, Wojciech Radzimiński, kasztelan zakroczymski, następnie czerski, zna-

25 Vl II, 314.
26 Lustracje województwa mazowieckiego XVII, cz. I. 1617 - 1620, wyd. A. Wawrzyńczyk, Wrocław 

1968, s. 220; cz. II 1660 - 1661, wyd. A. Wawrzyńczyk, Warszawa 1989, s. 180 - 181.
27 W wykazie skarbowym z lat 1631 - 32 (AG AD, ASK III, 6, k. 260 - 267v) Popowo nie figuruje jako 

osobna tenuta, a w takimże wykazie z 1646 r. tak (AGAD, ASK III, 6, k. 667v).
28 Dochody roczne ze starostwa liwskiego zostały oszacowane na 1888/19/3 zł (Lustracje województwa 

mazowieckiego XVII w., cz. I, s. 219).
29 Tamże, s. 213 - 219.
30 Był starostą od 1570 r., zmarł krótko przed 20 I 1597 (J. Choińska-Mika, Radzimiński Stanisław, 

PSB XXX , s. 102 - 104).
31 Starosta od 17 III 1591(MK 13w6,k.137 - 137v)

Kasztelanowie i starostowie liwscy w czasach Wazów
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ny regalista32; jego syn Jan, z czasem oboźny koronny33; jego drugi syn Adrian34; następnie 
Jan Oborski35; Marcin Oborski36; powtórnie Jan Oborski37, Stefan Oborski38 i Jan Franciszek 
Brochowski, kasztelanie sochaczewski39. Starostami liwskimi w czasach Wazów byli, jak się 
okazuje, wyłącznie przedstawiciele czołowych rodzin południowego Mazowsza.

Starostą zostawało się z nominacji królewskiej lub w drodze cesji poprzedniego starosty, 
po uprzednim uzyskaniu zgody króla. Za cesją kryła się często transakcja kupna - sprzedaży 
urzędu, oficjalnie niedopuszczalna. Cesja mogła być także spowodowana chęcią utrzymania 
starostwa w rodzinie (cesja na syna, brata czy zięcia) lub koniecznością dostosowania się 
do obowiązującego prawą, które od czasów sejmów egzekucyjnych lat sześćdziesiątych XVI 
w. zabraniało np. pełnienia funkcji starosty grodowego w dwóch miejscach równocześnie. 
Nie wolno było również łączyć sprawowania urzędów kasztelana i starosty w tym samym 
powiecie lub w tej samej ziemi.

Z dziewięciu zmian na urzędzie starosty liwskiego w czasach Wazów sześciokrotnie 
nastąpiły one w drodze cesji. Trzy z nich zasługują na osobną wzmiankę. W 1595 r. Stanisław 
Miński cedował starostwo Wojciechowi Radzimińskiemu, ponieważ został starostą gro-
dowym płockim4040. W 1637 r. Jan Oborski cedował starostwo synowi Marcinowi, by móc 
otrzymać starostwo grodowe sochaczewskie41, a w osiem lat później, to znaczy w 1645 r., za 
zgodą króla zamienił się z synem - przekazał mu starostwo sochaczewskie, a sam powtórnie 
został liwskim42.

Starostowie mogli być posłami na sejm i jeśli jak np. Stanisław Radzimiński czy Stanisław 
Miński nie byli senatorami, albo jak Jan Radzimiński urzędnikami dworskimi, czasem byli 
przez sejmik liwski wybierani posłami. Wielokrotnym parlamentarzystą był Jan Oborski, 
który jako starosta liwski posłował na sejm pięć razy, a jako starosta sochaczewski siedem 

32 Starosta od 13 VII 1595 (MK 139, k. 242 - 243);zob. Choińska-Mika, dz. cyt., s. 107 - 108.
33 Konsens dla Wojciecha Radzimińskiego na cesję na rzecz syna Jana został wystawiony 30 III 1605 

(MK 150, k. 49-49v), Jan zmarł 1I lub 15 I 1621 (K. Chłapowski, Radzimiński Jan, PSB XXX, 
s. 98).

34 Starosta od 13 stycznia 1621 (MK 165, k. 160 - 161 v).
35 Dożywocie po śmierci Adriana Radzimińskiego otrzymał 10 V 1630 (MK 178, k. 92 - 94). 
36 Starosta od 1637 r. z cesji ojca (A. Keckowa, Oborski Jan, PSB XXIII, s. 436).
37 Cesja Marcina Oborskiego na rzecz ojca Jana z 20 IV 1645 (MK 189, k. 294 - 294 v).
38 Cesja Jana Oborskiego na rzecz syna Stefana z 11 VII 1647 (Lustracje województwa mazowieckiego 

XVII w., cz. II, s. 177). 
39 Konsens dla Stefana Oborskiego na rzecz Jana Franciszka Brochowskiego z 21 V 1661 (MK 202, 

k. 73 - 73v); Brochowski zmarł po 1685 r. (Boniecki, dz. cyt., t. II, s. 123).
40 Starostą płockim został 12 VII 1595 (MK 139, k. 226 - 227v).
41 Starostą sochaczewskim został 10 II 1638 (MK 182, k. 365 - 366v).
42 Zob. przypis 37; Cesja starostwa sochaczewskiego na rzecz syna Marcina 30 IV 1645 (Lustracje 

województwa rawskiego XVII wieku, wyd. Z. Kędzierska, Wrocław 1965, s.170).
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razy43. Pełnienie urzędu starosty grodowego nie oznaczało konieczności stałego przebywa-
nia na miejscu. W zastępstwie starosty jego funkcje mógł pełnić i często pełnił wyznaczony 
przez niego zastępca, czyli podstarości zwany czasem surogatorem. O działalności starostów 
grodowych liwskich, a przede wszystkim sądu grodzkiego i w ogóle o wielu aspektach życia 
ziemi liwskiej, moglibyśmy się dowiedzieć studiując księgi tegoż sądu i sądu ziemskiego. Tryb 
warunkowy tego zdania nie jest przypadkowy - wszystkie księgi sądowe liwskie z czasów 
Rzeczypospolitej Szlacheckiej spłonęły po Powstaniu Warszawskim, gdy hitlerowcy podpalili 
gmach Archiwum Głównego Akt Dawnych, w którym były przechowywane44.

W okresie, którego dotyczy to wystąpienie, starostowie grodowi wraz z kasztelanami 
stali na czele elity lokalnej. W obu wypadkach: kasztelana i starosty o ich szczególnej pozycji 
w społeczności lokalnej decydowała po trosze tradycja reprezentowania władcy, ale bardziej 
i przede wszystkim - w wypadku kasztelana jego godność senatorska, a w wypadku starosty 
- dochody, które przynosiło mu starostwo. Elity miały i mają nadal decydujący wpływ na 
życie społeczności lokalnej i tym samym na jej dzieje; podejmując a czasem paraliżując ini-
cjatywy lokalne nadawały kształt zbiorowemu wysiłkowi społeczności. Dlatego umieszczenie 
w programie sesji referatu poświęconego kasztelanom i starostom okresu Wazów będzie, jak 
sądzę, z pożytkiem dla lepszego poznania dziejów ziemi liwskiej. 

43 J. Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, 
Warszawa 1992, s. 174; J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, 
s. 167, 169.

44 Akta liwskie ziemskie obejmowały okres od roku 1445 do schyłku wieku XVIII w., grodzkie - okres 
od 1581 do 1810. Zebrane były w 460 księgach (Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakre-
sie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t.1, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1957, 
s. 198).
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Prymas Królestwa Polskiego - Jan Paweł Woronicz pozostaje obecnie postacią mało zna-
ną. W wydawanych dziś najróżniejszych encyklopediach i „Historiach Literatury Polskiej” jego 
postaci poświęca się bardzo mało miejsca, zazwyczaj kilka wersów tekstu. Większości Polaków 
Woronicz kojarzy się jedynie z siedzibą Telewizji Polskiej, której siedziba mieści się przy ulicy 
jego nazwiska. 

Z pewnością poznaniu tej osoby nie sprzyja fakt, że w XX w. wydano tylko kilka artykułów 
poświęconych Woroniczowi i tylko dwa różne objętościowo tomy „Pism Wybranych”. Niestety 
z „Pism” tych usunięto większość tekstów kazań, niezmiernie charakterystycznych dla twórczości 
prymasa1. W bibliotekach naukowych można natrafić na kilka obszerniejszych wydań dzieł J. P. 
Woronicza, ale wszystkie pochodzą z XIX w. i z tego powodu są zupełnie nieznane szerszemu 
ogółowi społeczeństwa2.

Niniejszy tekst jest pierwszą publikacją w historiografii, w której zajęto się przedstawieniem 
postaci księdza J. P. Woronicza jako plebana liwskiego. Podzielono go na trzy części: 
a) zarys życiorysu J. P. Woronicza, 
b) działalność J. P. Woronicza w Liwie,
c) opinie J. P. Woronicza o parafianach liwskich.

W tym miejscu chciałbym podziękować księdzu kanonikowi Bernardowi Błońskiemu - dy-
rektorowi Archiwum Diecezji Siedleckiej za pomoc udzieloną w trakcie pisania tegoż tekstu.

1 J. P. Woronicz, Pisma Wybrane, wstęp, wybór i komentarz Małgorzata Nesteruk i Zofia Rejman, 
Warszawa 1993; tenże, Pisma Wybrane, opracowały Małgorzata Nesteruk i Zofia Rejman, Wrocław 
- Warszawa – Kraków 2002.

2 Obszerny wybór pism J. P. Woronicza wydano w latach 1832-1833 w trzech tomach nakładem 
J. Czecha pod wspólnym tytułem Pisma Jana Pawła Woronicza arcybiskupa warszawskiego Prymasa 
Królestwa Polskiego. Podzielono je na trzy tomy: Kazania tudzież nauki parafialne Jana Pawła 
Woronicza Arcybiskupa Warszawskiego Prymasa Królestwa Polskiego, Tomik pierwszy, Przygodne, 
Kraków 1832; Tomik drugi, Świętalne,, Kraków 1832; Tomik trzeci, Niedzielne, Kraków 1833. 
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a) Życiorys Jana Pawła Woronicza3.

Jan Paweł Woronicz herbu Pawęża urodził się 3 lipca 1757 r. we wsi Tajkury nad Horyniem 
(według innych źródeł w Brodowie pod Ostrogiem) na Wołyniu jako syn stolnika wołyńskiego 
Piotra i Marianny z Jackowskich. Nauki pobierał początkowo w Łucku a następnie w Ostrogu. 
Tam też odkrył w sobie powołanie i 5 września 1770 r. wstąpił do nowicjatu małopolskiej pro-
wincji Towarzystwa Jezusowego w Ostrogu studiując równocześnie retorykę. Studia w 1773 r. 
musiał przerwać z powodu kasaty macierzystego zakonu. Następnie, przez krótki okres czasu, 
mieszkał w Ostrogu, gdzie uczył w szkole podległej Komisji Edukacji Narodowej. Później prze-

3 Życiorys Woronicza opracowano na podstawie: J. Szczypa, Jan Paweł Woronicz - kerygmat narodowy 
i patriotyczny, Lublin 1999; J. A. Nowobilski, Mecenat artystyczny biskupa Jana Pawła Woronicza 
w Krakowie, Kraków 2002; Z. Rejman, Jan Paweł Woronicz: poeta i kapłan, Chotomów 1992, ks. Ka-
zimierz Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2, Kaznodziejstwo w Polsce, 
t. 2: Od oświecenia do XX wieku, Kraków 2001; tenże, Poeta i kaznodzieja Jan Paweł Woronicz, 
„Materiały Homiletyczne”, Kraków 2002, nr 200, s. 42-58; Jan Paweł Woronicz (biogram), [w:] 
K. R. Prokop, Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999, s. 214-220; L.Łętowski, Katalog bisku-
pów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 5, Kraków 1853; E. Ziółek, Biskupi senatorowie wobec 
reform sejmu wielkiego, Lublin 2002, s. 35; ks. W. Pazera, Polskie kaznodziejstwo epoki oświecenia, 
Częstochowa 2000, s. 166, 167.

Jan Paweł Woronicz jako proboszcz liwski



19

prowadził się do Warszawy, gdzie kształcił się w seminarium misjonarzy - lazarystów działającym 
przy kościele Św. Krzyża. 

3 marca 1784 r. dzięki wstawiennictwu ks. Adama Czartoryskiego uzyskał od króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego prezentę (przydział pracy – przyp. RD) na probostwo w Liwie. Losy 
Woronicza jako proboszcza liwskiego omówiono w dalszej części tekstu, tu jedynie podano 
dalsze koleje jego życia. 

Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. Woronicz był członkiem Komisji Porządkowej 
Księstwa Mazowieckiego i jako jej komisarz opracował m.in. datowaną na 19 lipca 1794 r. „Odezwę 
do duchowieństwa obojga obrządków, jak też do wszelkiego wyznania przełożonych i nauczycielów, 
względem gruntownego oświecania ludu przez kazania i nauki stosowne do okoliczności powstania 
narodowego”4. Po III. rozbiorze Woronicz opuścił Warszawę i objął probostwo w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. W 1800 r. został członkiem założonego wówczas Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Warszawie. W 1803 r. przeniósł się do położonego w sąsiedztwie Wilanowa probostwa 
w Powsinie. W 1805 r. otrzymał godność kanonika gremialnego warszawskiego. 

27 listopada 1806 r. Warszawę zajęły wojska napoleońskie, zaś na mocy postanowień pokoju 
w Tylży z 7/9 lipca 1807 r. otrzymała ona rangę stolicy Księstwa Warszawskiego - namiastki 
polskiej państwowości. Od 1808 r. Woronicz był członkiem Rady Stanu Księstwa, a od roku 
1810 uczestniczył w pracach Sekcji Spraw Wewnętrznych i Obrządków Religijnych. W 1809 r. 
otrzymał godność dziekana kapituły katedralnej w Warszawie. Zasłynął wówczas jako znakomity 
kaznodzieja, wygłosił m.in. kazania: „Przy uroczystym poświęceniu orłów i chorągwi polskiemu 
wojsku narodowemu nadanych” (3 maja 1807 r.)5; „Przy pierwszym otwarciu sejmu głównego 
Księstwa Warszawskiego” (20 lutego 1812 r.)6 oraz „Otwarcie sejmu nadzwyczajnego w związku 
z mającą się rozpocząć wojną z Rosją” (26 czerwca 1812 r.)7. 10 września 1814 r. wygłosił kaza-
nie podczas złożenia w podziemiach kościoła Św. Krzyża w Warszawie zwłok poległego rok 
wcześniej księcia Józefa Poniatowskiego8. Przemawiał również podczas uroczystości pogrze-
bowych innych przedstawicieli polskiej elity: Tadeusza Kościuszki, Józefa i Adama Kazimierza 
Czartoryskich, Ignacego i Stanisława Potockich, Rafała Tarnowskiego, Kazimierza Ogińskiego 
czy Izabeli Lubomirskiej9.

W 1815 r. otrzymał z rąk cara Aleksandra I nominację na stanowisko biskupa ordynariusza 
krakowskiego. 24 czerwca 1815 r. kapituła katedralna krakowska obrała Woronicza generalnym 
administratorem diecezji. Stolica Apostolska przez kilka miesięcy zwlekała z zatwierdzeniem 
decyzji cara, ostatecznie jednak 18 grudnia 1815 r. papież Pius VII zatwierdził go na tym stano-
wisku. Sakrę biskupią otrzymał Woronicz w dniu 8 maja 1816 r. w katedrze św. Jana Chrzciciela 

4 J. P. Woronicz, Pisma Wybrane…, Warszawa 1993, s. 361-370.
5 Tamże, s. 399-417.
6 Tamże, s. 420-447.
7 Tamże, s. 461-475.
8 Tamże, s. 476-491.
9 Wstęp, [w:] J. P. Woronicz, Pisma Wybrane, opracowały Małgorzata Nesteruk i Zofia Rejman, 

Wrocław - Warszawa – Kraków 2002., s. XVII.
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w Warszawie z rąk ordynariusza wigierskiego Jana Klemensa Gołaszewskiego. Warto zaznaczyć, 
że współkonsekratorami byli sufragani: Franciszek Remigiusz Zambrzycki z Kijowa i Feliks 
Łukasz Lewiński z Włocławka (notabene późniejszy pierwszy biskup nowoutworzonej w 1818 r. 
diecezji podlaskiej)10. 

Miesiąc później odbył się ingres Woronicza do katedry na Wawelu. Pasterzowanie Woronicza 
w Krakowie trwało dwanaście lat. W 1827 r. został przez cara Mikołaja I przeniesiony na ar-
cybiskupstwo warszawskie, z którym związana była godność prymasa Królestwa Polskiego 
(Kongresowego). Zatwierdzenie nominacji carskiej ze strony papieża Leona XII nastąpiło 28 
stycznia 1828 r., zaś rządy nowej diecezji objął Woronicz 21 września 1828 r. 

Urząd prymasa Królestwa Polskiego pełnił bardzo jednak krótko bo zaledwie rok. Był to 
jednak rok niezwykle ważny dla naszego narodu, 24 maja 1829 r. Woronicz ukoronował bo-
wiem na króla Polski przybyłego specjalnie do Warszawy cara Mikołaja I. W lecie tegoż roku 
Woronicz wyjechał na kurację do Karlsbadu (obecnie Karlowe Vary). W drodze powrotnej do 
kraju zmarł w Wiedniu 6 grudnia 1829 r. Trumnę z ciałem przywieziono 7 stycznia 1830 r. do 
Krakowa i zgodnie z ostatnią wolą zmarłego złożono w katedrze na Wawelu. Jego pogrzeb stał 
się wielką manifestacją patriotyczną. 

Prymas Jan Paweł Woronicz był jedną z najwybitniejszych postaci Polski przełomu XVIII 
i XIX w. Zasłynął jako poeta, homiletyk, mąż stanu i polityk. Jego dorobek twórczy obejmuje 
sielanki, wiersze, kazania, listy pasterskie oraz kilka dłuższych poematów. Głosił prowiden-
cjonalizm - wiarę, że losami narodów kieruje bezpośrednio Opatrzność. Uważał, że Polacy za 
popełnione przez siebie grzechy zasłużyli na swój los, który mogą jednak zmienić przez pokutę 
i odwołanie się do miłosierdzia Bożego.

b). Jan Paweł Woronicz jako duszpasterz liwski.

Przyjmując temat referatu „Jan Paweł Woronicz jako pleban liwski” autor nie spodziewał 
się, że ustalenie faktów związanych z pracą późniejszego Prymasa Królestwa Polskiego w Liwie 
nastręczy tyle trudności. Po przeprowadzeniu kwerendy okazało się bowiem, że najbardziej 
wiarygodne dane, jakie posiadamy do działalności Woronicza w tej miejscowości, można znaleźć 
w jego kazaniach i pismach, w tym w wydanej po przeszło 100 latach od napisania, pomijanej 
nawet przez biografów Woronicza pracy jego autorstwa pt. „Karta z dziejów starożytnego kościoła 
w Liwie”11. Po zapoznaniu z dorobkiem Woronicza okazało się że Liw zajmował wiele miejsca 
w jego twórczości. W Liwie, gdzie był proboszczem w latach 1784-1791, wygłosił do wiernych 
wiele kazań, z których na szczęście większość opublikowano wkrótce po śmierci autora. 

10 R. Dmowski, Biskup Feliks Łukasz Lewiński – pierwszy biskup Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej, 
[w:] Mozaika Ziemi Łosickiej Religia – kultura – polityka, / red. Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa-
Łosice 2005, s. 89-98.

11 Karta z dziejów starożytnego kościoła w Liwie, rękopis ks. Jana Woronicza, proboszcza liwskiego z r. 
1786, z zachowaniem pisownia autora, wydał ks. Karol Leszczyński proboszcz Liwski, Warszawa 
1916, ss. 50.
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Drewniany kościół pw. Św. Leonarda opata, rys. Józef P. Dziekoński, 1912 r.  

(repr. z: J.P. Woronicz, Karta dziejów starożytnego kościoła w Liwie...).

Szersze informacje odnoszące się do liwskich lat życia Woronicza przyniosła także kwerenda 
bibliograficzna w publikacjach z połowy XIX i początku XX w. Wśród najważniejszych należy 
wymienić prace: ks. Aloizego Jougana12 oraz ks. Karola R. Leszczyńskiego13. Nie można również 
zapomnieć o, pomijanych dziś przez większość historyków, notach biograficznych zamieszczo-
nych w różnych „Encyklopediach”, opublikowanych na przełomie XIX i XX wieku, w których 
zawarto wiele zapomnianych dziś faktów z życiorysu Woronicza14. 

Opublikowane ostatnio prace na temat Liwa15 i ziemi liwskiej16 nie wniosły niestety żad-
nych nowych ustaleń odnośnie liwskiego okresu kapłańskiej posługi naszego bohatera.W obu 
powtórzono jedynie współczesne - encyklopedyczne (a więc niezmiernie skąpe) wiadomości 

12 Ks. A. Jougan, X. Prymas Woronicz. Monografia, cz. I, Życie i pisma Woronicza, Lwów 1908; idem, 
X. Prymas Woronicz. Monografia, cz. II, Woronicz jako homileta, Lwów 1908.

13 Liw. Dawne i nowe pamiątki stołecznego miasta Ziemi Liwskiej, siedziby Książąt Mazowieckich, 
zebrał i wydał ks. K. Leszczyński, Warszawa 1913.

14 Ks. J. G., Woronicz Jan Paweł (hasło), Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii 
Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych 
i świeckich osób, wydana przez x. Michała Nowodworskiego, t. XXXII, Płock 1913, s. 270-286; 
Woronicz Jan Paweł (hasło)/w:/ Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda z ilustracjami i mapa-
mi, Warszawa 1903; x. K. T., Woronicz Jan Paweł (hasło), Podręczna Encyklopedia Kościelna, Red. 
ks. Zygmunta Chełmicki i in, t. XLI-XLII, Kraków 1915, s. 18-21.

15 Ks. A. K. Dryżałowski, Liw. Z dziejów Ziemi Liwskiej, miasta Liw i Liwskiej Parafii, Siedlce 2001, 
s. 8; R. Postek, Liw – miasto i zamek, Warszawa 2008.

16 L. Zalewski, Ziemia Liwska - ludzie - miejscowości - wydarzenia, Warszawa 2002, s. 117, 134-135.
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o Woroniczu, podając jedynie w przybliżeniu datę początku i końca pracy na stanowisku pro-
boszcza liwskiego. Dokładnej daty objęcia przez Jana Pawła Woronicza probostwa w Liwie nie da 
się dziś ustalić, w świetle obecnie dostępnych źródeł. Wiadomo że objął je po śmierci ks. Teodora 
Jezierskiego, który zmarł 1 marca 1784 r. Gdyby przyjąć za dzień objęcia kościoła w Liwie datę 
prezenty na probostwo, byłby to dzień 3 marca 1784 r.17.

Znamy natomiast datę opuszczenia przez niego na własną prośbę parafii - 8 listopada 1791 r. 
Jego następcą został ks. Jan Żochowski, który 8 listopada w księgach parafialnych zrobił notę, 
wychwalając w niej zasługi swego poprzednika. W dniu 24 maja 1792 r. ks. Żochowski przekazał 
pismo, w którym zawarł wykaz nieuiszczonych dziesięcin i innych zaległości parafian liwskich 
wobec kościoła18.

Jak już wspomniano, probostwo w Liwie otrzymał Woronicz dzięki: „znajomości i kuzy-
nostwu z Cieciszowskim, który wprowadził go na pokoje księcia Czartoryskiego [Adama – przyp. 
R. D.] i króla. Od tego ostatniego otrzymał probostwo z godnością infułata w Liwie”19. Była to 
wówczas szeroko stosowana praktyka, wyznaczania przez świeckich kolatorów20, imiennie 
wskazanych duchownych na konkretne stanowiska w poszczególnych parafiach. 

W historiografii istnieje również pogląd, że Woronicz otrzymał nominację na probostwo 
w Liwie jeszcze przed uzyskaniem święceń kapłańskich. Święcenia miał otrzymać dopiero wów-
czas, gdy miał zapewnioną stałą posadę duszpasterską21. Dlatego też jest bardzo prawdopodobne, 
że to w kościele pod wezwaniem św. Leonarda Opata w Liwie ks. Jan Paweł Woronicz odprawił 
swą pierwszą w życiu mszę świętą tzw. mszę prymicyjną. W kazaniu J. P. Woronicza wygłoszo-
nym przy objęciu tej parafii, czytamy, że z pierwszą mszą świętą czekał w Liwie na najbliższą 
niedzielę i większe zebranie parafian, aby im po tej mszy włożyć na ich głowy swe ręce. Jak 
wiadomo zwyczaj wkładania rąk na głowy parafian z błogosławieństwem odnosi się jedynie do 
prymicji kapłańskich22. 

17 Ks. A. Jougan, dz. cyt., cz. I; s. 31.
18 Daty ustalono na podstawie dokumentów reprodukowanych w pracy: Liw. Dawne i nowe pamiątki 

stołecznego miasta Ziemi Liwskiej, siedziby Książąt Mazowieckich, zebrał i wydał ks. K. Leszczyński, 
Warszawa 1913., bnk.

19 Cyt za: ks. J. G., Woronicz Jan Paweł (hasło), Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii 
Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych 
i świeckich osób, wydana przez x. Michała Nowodworskiego, t. XXXII, Płock 1913, s. 271. 

20 Kolator (łac. collator – „zbierający, znoszący, gromadzący, ofiarodawca”) - dawniej, patron kościoła 
bądź jego fundator. Dysponował on dawniej tzw. prawem prezenty, czyli przedstawiania biskupowi 
kandydata na wakujące beneficjum przy kościele, zwanym też prawem kollacji. Tradycyjnie kola-
torami byli właściciele majątków ziemskich na terenie parafii. Mieli oni prawo do umieszczania 
w kościele kolateralnym tablic nagrobkowych i dysponowali własnymi ławkami. Jednym z kola-
torów kościoła w Liwie był król.

21 Ks. A. Jougan, dz. cyt., cz. I; s. 27-28.
22 Przymówienie się w czasie urzędowego odebrania rządów kościoła parafialnego [w:] Kazania tudzież 

nauki parafialne Jana Pawła Woronicza Arcybiskupa Warszawskiego Prymasa Królestwa Polskiego, 
Tomik pierwszy, Przygodne, Kraków, s. 107-110.
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Liw stanowi ważny etap w życiu Woronicza jako duchownego, była to jego pierwsza parafia 
i tu pracował najdłużej, bo 7 lat, podczas gdy na kolejnych placówkach duszpasterskich: w Ka-
zimierzu 3 lata, a w Powsinie - 2. 

Nigdy nie był wikariuszem, w Liwie od razu został proboszczem i to z tytułem infułata 
o którym wielu duchownych może tylko pomarzyć. Godność infułata była i jest nadal jednym 
z najwyższych tytułów honorowych jakie może otrzymać duchowny. Zazwyczaj jednak godność 
tą otrzymuje po wielu latach pracy duszpasterskiej w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła. 
Infułat to duchowny katolicki niebędący biskupem, który ma prawo do noszenia oznak bisku-
pich: infuły czyli mitry (biskupiego nakrycia głowy i pastorału w czasie uroczystości kościelnych. 
W czasach nowożytnych zdarzało się że była to godność przypisana do danego kościoła. Tak 
było w przypadku probostwa w Liwie.

Woronicz zastał w Liwie nowy, bo zaledwie 24 lata wcześniej wybudowany drewniany ko-
ściół - pw. św. Leonarda oraz plebanię zbudowaną w 1749 r. Świątynię tę wybudowano w 1760 
na miejscu starej kaplicy pw. św. Leonarda Opata. Kościół ten w 1916 r. rozebrano i przeniesiono 
do wsi Kąty w parafii Korytnica Węgrowska. Niestety nie zachował się do naszych czasów, znamy 
jednak jego wygląd dzięki zdjęciom zamieszczonym w pracy ks. Leszczyńskiego. 

Przechodząc do opisu Liwa i jego mieszkańców należy wziąć pod uwagę, że Woronicz, 
obejmując parafię w Liwie, miał skąpe, wręcz zerowe doświadczenie duszpasterskie, bazował 
jedynie na naukach wyniesionych z seminarium. Dlatego też zderzenie z rzeczywistością zasta-
ną w Liwie było dla niego szokiem. Jak mieszkaniec dużych miast, nie rozumiał mieszkańców 
małych osad a Liw był wówczas miastem które czasy świetności miało już za sobą.

Pewne jest, że to w Liwie Woronicz uczył się dopiero posługi kapłańskiej, tu w koście-
le św. Leonarda łączył teorię zasłyszaną i wpojoną w murach seminaryjnych z praktyką 
duszpasterską.

Parafia liwska liczyła za czasów Woronicza ok. 1200 wiernych mieszkających w kilku oko-
licznych miejscowościach. Według słów Woronicza stan moralny parafii przedstawiał się źle. 
Trudno się temu dziwić, wiedząc, że dopiero dwadzieścia lat upłynęło od kilku ekskomunik 
kościelnych nałożonych na burmistrza i mieszczan liwskich (większej - nałożonej 29 marca 
1762 r. i zdjętej 23 grudnia tegoż roku oraz mniejszej, nałożonej w 23 sierpnia 1767 r. W obydwu 
ekskomunikach chodziło o zatarg dotyczący dziesięciny kościelnej, której mieszczanie Liwa, 
miasta chylącego się wówczas ku upadkowi, nie chcieli płacić proboszczowi.23 Spory te roz-
strzygane zarówno przed sądami świeckimi jak i kościelnymi przyczyniły się do rozprzężenia 
moralnego w parafii. Parafianie mieli za złe proboszczowi, że żąda od nich nieuzasadnionych 
w ich mniemaniu datków a proboszcz miał żal do parafian, że zapominają o podatkach na 
rzecz Kościoła. Stan materialny parafii liwskiej był zły. Z zamożnego niegdyś miasta w czasach 
Woronicza została zaledwie uboga osada co przekładało się na stosunek mieszkańców Liwa do 
powinności materialnych wobec Kościoła. 

23 Teksty obu ekskomunik w: Liw. Dawne i nowe pamiątki... dz. .cyt., bnk., ich pobieżne omówienie 
w L. Zalewski, dz. cyt., s. 116-117.
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W opublikowanych w 1830 roku zbiorach kazań Woronicza znajdujemy 31, o których 
z niemal 100% pewnością możemy powiedzieć że powstały, bądź też zostały wygłoszone w ko-
ściele liwskim. Zresztą podobnego zdania byli już autorzy XIX-wiecznych notek biograficznych 
Woronicza.

W kazaniach Woronicza znajdujemy informację, że już w początkach swego pasterzowania 
założył w Liwie szkółkę parafialną, w której sam nauczał24. Informacja ta nie znajduje potwier-
dzenia w innych źródłach.

Przez siedem lat pasterzowania w Liwie Woronicz wygłosił liczne kazania do parafian, 
z których ponad trzydzieści, jak już wspomniano wydano drukiem. Należą do nich: 
- „W czasie urzędowego odebrania rządów kościoła parafialnego”25,
- „Na poświęcenie kościoła parafialnego”26,
- „Na uroczystość Oczyszczenia N.M.P.”27, 
- „Na dzień Zwiastowania N. M. P.”28,
- „Na Wniebowzięcie N. M. P.”29,
- „Na dzień św. Bartłomieja”30,
- „Na pierwszą niedzielę postu”31,
- „Na rozpoczęcie misji”32, 
- „Przy zakończeniu 3 niedzielnej [trzy tygodniowej – przy. R.D.] misji”33,
- „Na Nowy Rok”34,
- „Na Trzech Króli”35,
- dwa kazania na Boże Ciało36,
- „Na uroczystość apostołów Piotra i Pawła”37,
- „Na uroczystość Przemienienia Pańskiego”38,
- „Na dzień św. Wawrzyńca”39,

24 Ks. A. Jougan, dz. cyt., s. 13.
25 Kazania tudzież nauki parafialne…, t. I, s. 107-110.
26 Tamże, t. I, s. 111-134
27 Tamże, t. II, s. 36-54.
28 Tamże, t. II, s. 55-73.
29 Tamże, t. II, s. 146-160.
30 Tamże, t. II, s. 161-175.
31 Tamże, t. III, s. 54-69.
32 Tamże, t. I, s. 135-160.
33 Tamże, t. I, s. 163-177.
34 Tamże, t. II, s. 10-20.
35 Tamże, t. II, s. 21-35.
36 Tamże, t. II, s. 74-87, 88-94.
37 Tamże, t. II, s. 95-195.
38 Tamże, t. II, s.106-126.
39 Tamże, t. II, s. 127-145.
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- „Na Wszystkich Świętych”40, 
- „Na Niepokalane Poczęcie N. M. P.”41, 
- „Na Boże Narodzenie”42, 
- „Na trzecią niedzielę adwentu”43, 
- „Na niedzielę zwaną sześćdziesiątnicą”44, 
- „Na drugą niedzielę po Wielkanocy”45, 
- „Na piątą niedzielę po Wielkanocy”46

- „Na Zielone Świątki”47, 
- „Na siódmą niedzielę po Zielonych Świątkach”48,
- dwie nauki „na ósmą niedzielę po Zielonych Świątkach”49, 
- „Na dziewiątą niedzielę po Zielonych Świątkach”50, 
- „Na dziesiątą niedzielę po Zielonych Świątkach”51,
- „Na dziewiątą niedzielę po Zielonych Świątkach” 52,
- z okazji chrztu53, 
- z okazji chrztu neofity54, 
- dwa kazania przed ślubem55, 
- kazanie pogrzebowe56, 
- kazanie z okazji rozpoczęcia Sejmu Czteroletniego57. 

Z kazań tych i nauk możemy się wiele dowiedzieć o parafii liwskiej i jej mieszkańcach. 
Tym aspektem zajęto się jednak szerzej w następnej części tekstu, w tym miejscu ograniczając 
się jedynie do ich wymienienia. 

Dwa lata po objęciu urzędu proboszcza liwskiego Woronicz został zmuszony przez księdza 
Józefa Dąbkowskiego, proboszcza w Czerwonce Liwskiej należącej wówczas do diecezji płoc-

40 Ks. A. Jougan, dz. cyt.,, t. II, s. 176-184.
41 Tamże, t. II, s. 185-206.
42 Tamże, t. II, s. 207-217.
43 Tamże, t. III, s. 17-32.
44 Tamże, t. III, s. 33-53.
45 Tamże, t. III, s. 85-92.
46 Tamże, t. III, s. 93-107.
47 Tamże, t. III, s. 108-111.
48 Tamże, t. III, s. 112-124.
49 Tamże, t. III, s. 125-127, 128-144.
50 Tamże, t. III, s. 160-171.
51 Tamże, t. III, s. 172-189.
52 Tamże, t. III, s. 190-198.
53 Tamże, t. I, s. 178-180.
54 Tamże, t. I, s. 181-183.
55 Tamże, t. I, s. 184-189, 190-193.
56 Tamże, t. I, s. 194-205.
57 Tamże, t. I, s. 206-209.
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kiej do obrony praw kościoła w Liwie do dziesięciny z wiosek należących wówczas do parafii 
w Czerwonce58. Ksiądz Dąbkowski nie mógł i nie chciał zrozumieć, że wioski leżące na terenie 
jego parafii płacą dziesięcinę w innej parafii i do tego położonej w innej diecezji. Liw należał 
bowiem wówczas do diecezji poznańskiej. Chodziło o dochody z następujących miejscowości: 
Czerwonki, Roguszyna, Dzierżek, Wypych, Kryp, Mścichów, Żaboklik, Ossowna i Wyczółk59. 

Woronicz znakomicie wywiązał się z zadania obrony praw własnej parafii wykazując się 
znajomością zarówno przepisów prawa kanonicznego, jak i dociekliwością właściwą znakomi-
temu historykowi. Prawa parafii w Liwie do wspomnianej dziesięciny udowodnił nie poprzez 
gołosłowne stwierdzenia, a poprzez streszczenie wszystkich znanych mu przywilejów: papieskich, 
królewskich i książęcych dla tej parafii60. Karta wydana dopiero w 1916 r. z zachowanego rękopisu 
jest dziś wręcz nieocenioną pomocą dla historyków. Praca ta jest również dowodem na to, iż J. P. 
Woronicz, mimo rozlicznych obowiązków poza parafialnych na forum ogólnokrajowym, wiele 
uwagi poświęcał sprawom podległej mu placówki duszpasterskiej.

Woronicz brał również udział w życiu okolicznych parafii. Między innymi bywał na popi-
sach publicznych uczniów węgrowskiej szkoły Księży Komunistów61. Można również sądzić, że 
to dzięki jego wstawiennictwu szkoła ta nie została zlikwidowana mimo kilku nieprzychylnych 
ocen wystawianych jej przez wizytatorów Komisji Edukacji Narodowej. W kazaniach Woronicza 
znajdujemy informację, że dbał także o poziom oświaty w Liwie. Wspomina on bowiem, że za-
łożył w Liwie szkółkę parafialną w której sam nauczał62. Informacja ta podana za Woroniczem 
przez ks. Jougana nie znajduje potwierdzeniaw innych źródłach, dlatego trudno stwierdzić czy 
jest prawdziwa.

Woronicz nie należał do księży, którzy poświęcają się jedynie pracy duszpasterskiej wśród 
parafian i nie opuszczają swej parafii przez całe lata. Należał grona duchownych, których nazwi-
sko było wówczas bardzo dobrze znane w Warszawie. Działo się tak, ze względu na wyjątkową 
wprost aktywność naszego bohatera na polu polityki. 

Według przepisów kościelnych proboszcz miał obowiązek przebywać stale w swej parafii. 
Jednak, szczególnie w przypadku tzw. parafii kanonickich63, zdarzało się, że proboszcz przebywał 
poza parafią na podstawie dyspensy biskupiej zwalniającej go z obowiązku rezydencji. Tak też 
było w przypadku Woronicza. Należy sądzić, że podobnie było w przypadku Woronicza, gdyż 
niezależnie od pełnienia urzędu proboszcza w Liwie pełnił on równocześnie obowiązki niefor-

58 J.P. Woronicz, Karta z dziejów starożytnego…, s. 50.
59 Tamże. 
60 Tamże.
61 A. Kołodziejczyk, Z dziejów węgrowskiej szkoły księży komunistów 1711-1855, „Szkice Podlaskie”, 

Siedlce 1996, s. 35. Zob. też: S. Kosiński, T. Swat, Rozwój i upadek [w:] Węgrów - dzieje miasta 
i okolic. Red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Węgrów 1991, s. 67.

62 Ks. A. Jougan, dz. cyt., cz. II, s. 13.
63 Sformułowanie parafia kanonicka oznacza że stanowiskiem proboszcza danej parafii łączyła się 

godność kanonika. W przypadku parafii w Liwie, prawdopodobnie ze względu na to, że prawo 
prezenty na to probostwo posiadał sam król, za czasów Woronicza była to godność znacznie wyższa 
- godność infułata. 
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malnego sekretarza dwóch biskupów: biskupa kijowskiego Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego64 
a następnie biskupa chełmsko-lubelskiego Macieja Grzegorza Garnysza65. Wiązało się to z czę-
stymi wyjazdami Woronicza do Warszawy i innych miejscowości do których musiał wraz ze 
swoimi mocodawcami wyjeżdżać.

J. P. Woronicz angażował się także osobiście w sprawy ogólnopolskie czego dowodem są 
następujące pisma powstałe w okresie proboszczowania w Liwie:
1.„Uwagi nad projektem składu w Zakroczymiu, podanym przez Czackiego”66 z 1787 r.
2. „Kazanie na dzień i uroczystość orderu św. Stanisława B. i M. miane przed zgromadzeniem 

kawalerów tego orderu dnia 8 maja 1789 roku”67

Warto zaznaczyć, że jeden z pracodawców Woronicza, biskup kijowski Kasper Kazimierz 
Cieciszowski, zanim został biskupem, był od 27 sierpnia 1769 r. do 26 kwietnia 1770 r. prepozytem 
infułatem liwskim68, a później (lub też równocześnie)- proboszczem w Zbuczynie koło Siedlec69. 
Informacja ta jest niezmiernie ważna, gdyż w opublikowanych życiorysach Cieciszowskiego nie 
zamieszczono informacji o jego pracy w Liwie. 

To drugi obok Woronicza biskup, w którego życiorysie odnajdujemy pracę w Liwie. Był to 
być może jeden z powodów, dla których Cieciszowski, jako były pleban liwski, na swego sekre-
tarza wybrał Woronicza piastującego wówczas tę funkcję. Innym powodem były wspomniane 
już więzy rodzinne łączące obu duchownych. 

64 E. Ziółek, Biskupi senatorowie wobec reform sejmu wielkiego, Lublin 2002, s. 35. 
65 K. R. Prokop, op. cit., s. 215.
66 Kazania tudzież nauki parafialne Jana Pawła Woronicza Arcybiskupa Warszawskiego Prymasa 

Królestwa Polskiego, Tomik pierwszy, Przygodne, Kraków, s. 34.
67 Tamże, s. 37.
68 Informację o K. K. Cieciszowskim jako prepozycie infułacie liwskim podają w swych pracach 

jedynie ks. K.R. Leszczyński, oraz Leszek Zieliński. Jest to informacja pewna, gdyż ks. K. Lesz-
czyński zamieścił w swej publikacji fotokopie dokumentów dotyczących Cieciszowskiego, są to: 
akt śmierci N.N. i akt urodzenia Marianny córki Andrzeja i Marianny Gludz (lub Głuc), spisane 
własnoręcznie przez ks. Kacpra Cieciszowskiego odpowiednio 26 i 27 sierpnia 1769 r. 

69 Kacper (Kasper) Kazimierz Cieciszowski (1745-28 IV 1831). Koadiutor i biskup kijowski, bp. łucki 
i żytomierski, arcybiskup i metropolita mohylewski. Studiował w Rzymie, gdzie przyjął świecenia 
(1764). Kanonik warszawski (1768) i proboszcz w Zbuczynie k. Siedlec. W dniu 29 V 1775 r. preko-
nizowany biskupem tytularnym Theveste i koadiutorem biskupa F. Ossolinskiego w Kijowie. Oficjał 
warszawski i księstwa mazowieckiego (1798) oraz prepozyt miechowski (1781). Rządy w diecezji 
kijowskiej objął 7 VIII 1784 r. jako ostatni ordynariusz przed jej likwidacją (1798). Biskup diecezji 
pińskiej erygowanej przez władze rosyjskie (1795) bez zatwierdzenia papieskiego. 17 XI 1798 r. 
przeniesiony na biskupstwo łuckie i złączone z nim unią personalną nowo utworzone (1798) bi-
skupstwo żytomierskie. Mianowany 23 VI 1828 r. Arcybiskupem Mohylewskim. Gorliwy pasterz 
na wszystkich urzędach. Dbał o rozwój oświaty wśród duchowieństwa. Erygował seminarium 
duchowne w Żytomierzu, wizytował diecezje, przyczyniał się do rozwoju budownictwa sakralnego. 
Bronił Kościoła, poparł Konstytucję 3 Maja, jednak w późniejszym okresie zajął postawę uległości 
wobec władz rosyjskich. Prezes Kolegium Duchownego w Petersburgu. 
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Notabene z listy proboszczów liwskich sporządzonej przez Leszka Zielińskiego wynika, 
że probostwo w Liwie było znakomitym etapem do dalszej kariery duchownej dla większości 
piastujących to stanowisko księży. Większość z nich pełniła, równocześnie z pracą w Liwie lub 
też po jej zakończeniu, godności kanoników różnych diecezji polskich, bądź też zajmowała 
stanowiska na dworze królewskim70.

Ze względu na zasygnalizowane wcześniej częste nieobecności Woronicza w Liwie związane 
z pracą tegoż w Warszawie, w pracy duszpasterskiej zastępował go, a w czasie pobytu Woronicza 
na miejscu pomagał mu podczas sakramentu pokuty i szafarstwie sakramentów świętych, staru-
szek - ksiądz prebendarz. Ksiądz ten, jak pisze Jougan „przeszło lat czterdzieści na tem skromnem 
stanowisku pracował i jak innych proboszczów, tak i Woronicza nieobecnego wyręczał”71. Woronicz 
poświęcił mu piękną mowę pogrzebową, w której wychwalał wszystkie zasługi zmarłego po-
mocnika dla parafii liwskiej. Niestety, w mowie tej nie wymienił ani razu nazwiska tego księdza, 
tylko posłużył się tytułem „ksiądz prebendarz”72, dodatkowo wydawca pominął datę wygłoszenia 
tegoż kazania. Wśród grobów księży znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Liwie nie 
zachował się grób tego duchownego. Wytłumaczeniem może być fakt, że doczesne szczątki tych 
duchownych przeniesiono z innego, starszego cmentarza i pochowano w jednej mogile, na której 
umieszczono dane o ich pracy w Liwie. Ze wspomnianych inskrypcji nagrobnych wynika, że 
są to byli proboszczowie liwscy. Wspominany ks. prebendarz nie był proboszczem, dlatego też 
zaginął również materialny ślad jego istnienia - grób73. 

Woronicz, nawet przebywając w Liwie, wykonywał pracę dla swych patronów. To w Liwie 
napisał dla nich m. in. następujące wystąpienia:
- 1789 r.: „Mowa w obronie funduszów duchownych” wygłoszona następnie przez biskupa. 

K. Cieciszowskiego74.
- „List pasterski polecający Duchowieństwu diecezyi nabożeństwo i modły za wiarę, króla i ojczy-

znę, pisany z Warszawy dnia 29 grudnia 1789 r.” wygłoszony przez bp. Cieciszowskiego75.
- 1789 r., „List pasterski” wygłoszony przez bp. Garnysza76.
- „List pasterski biskupa Macieja Garnysza przy objęciu biskupstwa lubelskiego nowo-utworzo-

nego z części dyecezyi krakowskiej, wydany z Warszawy dnia 30 sierpnia 1790” wygłoszony 
przez bp. Garnysza77.

70 Zieliński, dz. cyt., s. 133-135.
71 Cyt. za: ks. A. Jougan, dz. cyt., s. 32.
72 Kazania tudzież nauki parafialne…, t. I, s. 194-205.
73 Być może uda się zweryfikować postać tego kapłana na podstawie wpisów w księgach metrykalnych. 

To zadanie dla przyszłych badaczy dziejów liwskiej parafii.
74 Ks. A. Jougan, dz. cyt. s., 36.
75 Tamże, s. 38.
76 Tamże, s. 39.
77 Tamże, s. 40.
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- 1790 r. „Uwagi nad pismem plenipotencyi miast duchownych do JW. Sołtyka, posła krakow-
skiego” wygłoszone przez bp. Cieciszowskiego78.

- „List pasterski Kaspra Cieciszowskiego, biskupa kijowskiego i czernichowskiego, polecający 
dyecezyanom modlitwy za pomyślność ustawy rządowej 3 Maja pisany z Warszawy dnia 10 
tegoż miesiąca 1791 r.” 79.

Pisma te, jak zaznaczono powyżej, zostały później odczytane lub opublikowane przez 
wspomnianych biskupów pod ich nazwiskami, jednak autorstwo Woronicza jest niemal pewne, 
chociażby ze względu na okres powstania i swoisty styl pisania właściwy Woroniczowi.

Praca Woronicza była doceniana i nagradzana. W 1789 r. biskup Cieciszowski mianował 
Woronicza kanonikiem katedralnym kijowskim, a w 1791 r. biskup Garnysz obdarzył go god-
nością kanonika katedralnego chełmskiego. Równocześnie Woronicz objął funkcję audytora 
[przedstawiciela - R. D.] kurii biskupiej chełmskiej w Warszawie. Ta ostatnia funkcja, wymagająca 
ciągłego rezydowania w stolicy kraju, przyczyniła się do rezygnacji z probostwa liwskiego80. 

8 listopada 1791 r. Woronicz zrzekł się dobrowolnie parafii w Liwie81. Jego następcą został 
ks. Jan Żochowski, który 8 listopada w księgach parafialnych zrobił zapis w którym wychwalał 
zasługi swego poprzednika. 

24 maja 1792 r. Woronicz przekazał pismo w którym zawarł wykaz nieuiszczonych dziesię-
cin i innych zaległości parafian liwskich wobec kościoła82. Dokument ten, napisany po polsku 
ładnym, równym charakterem pisma, odnalazł po latach zagubienia Roman Postek83.

3. Opinie Jana Pawła Woronicza o parafianach liwskich.

J. P. Woronicz wielokrotnie w swych kazaniach wygłaszanych z okazji coniedzielnej mszy 
świętej oraz innych okazjonalnych przemówieniach odnosił się do zachowania swych parafian. 
Poniżej przedstawiono przykładowe wypowiedzi Woronicza84. Kazania te zawierają wiele cie-
kawych szczegółów dotyczących kościoła w Liwie i stanu parafii. 

Już w pierwszym kazaniu, wygłoszonym podczas urzędowego przejęcia probostwa w Li-
wie, Woronicz zawarł swe kredo: oto już stanąłem w obliczu waszem, jako pasterz dusz waszych, 
jako przyjaciel wasz, sługa wasz; jako pośrednik niegodny, między wami i Bogiem tym, którego 
w tej tajemnicy ołtarza czcicie85. W jednym z kolejnych kazań skierowanych do liwian z okazji 

78 Pisma Jana Pawła Woronicza... dz. cyt., s. 41.
79 Tamże, s. 44.
80 K. R. Prokop, dz. cyt., s. 215.
81 Daty ustalono na podstawie dokumentów reprodukowanych w pracy: Liw. Dawne i nowe pamiątki 

stołecznego miasta Ziemi Liwskiej, siedziby Książąt Mazowieckich, zebrał i wydał ks. K. Leszczyński, 
Warszawa 1913.

82 Liw. Dawne i nowe pamiątki stołecznego miasta Ziemi Liwskiej, siedziby Książąt Mazowieckich, 
zebrał i wydał ks. K. R. Leszczyński, Warszawa 1913.

83 Teczka pełna dokumentów. Tajemnica liwskiej szafy, „Tygodnik Siedlecki”, 2006, nr 51.
84 W przygotowaniu znajduje się obszerny tekst zawierający wszystkie wypowiedzi ks. J. P. Woronicza 

odnoszące się parafii w Liwie i jej mieszkańców.
85 Kazania tudzież nauki parafialne…, t. I, s. 109.
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rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego znajdujemy gorzkie słowa wypowiedziane przez 
Woronicza. Ze względu na to, że zarzuty te proboszcz liwski wielokrotnie powtarzał, poniżej 
przytoczono dłuższe wyjątki z tego kazania. Początkowo odniósł się do bogatej historii parafii: 
Tak i w tem sławnem niegdy siedlisku waszem, Liwie, bogobojnie książęta mazowieccy, a przy 
pobożnych panach pobożni ziemianie, dali początek parafialnemu kościołowi tutejszemu, a gdy 
srogie bicze boże wojen i pomorów odarły go z dawnej świętości, a niepobożna chciwość z reszty 
posagu i funduszy ogołociła; został się ten biedny kościółek na pamiątkę przynajmniej, że tu kiedyś 
pobożność i błogosławieństwo boże kwitnęły86. W dalszej części kazania znajdujemy liczne słowa 
krytyki: „Cóż już o was mam mówić, którzy przyszedłszy niby do tego domu modlitwy, za ścianami 
jego chodząc i wałęsając się, pod długich targach i gwarach namyślacie się, czy też tam zajrzeć do 
tego kościoła? Lepiej żebyście w nim nigdy nie postali: mniejsza obelga Pana, o nic go nie prosić, 
niż mu obojętnością pokazywać, że się o jego nie stoi łaskę. Znać, że jej nie potrzebujecie, znać nie 
zbywa wam na niczem, gdy nie macie co temu Panu powiedzieć. Wiele dla niego czynicie, gdy 
mu pół godziny w święto darujecie. Niestety chrześcijanie! dla tego oto on was szcześliwszemi od 
drugich uczynił, żeby od was więcej wzgardy i zapomnienia ponosił. A was jakiemi już łzami mam 
opłakać, u których dom modlitwy tam jest, gdzie krwawą pracę waszą, wasze biedne żony i dziatki, 
opilstwem zaprzedajecie? którzy ledwie raz w rok koło Wielkiejnocy do tego domu bożego, za kark 
niemal przywiedzeni, przywleczecie się.87 Znajdujemy zarzuty bardziej bezpośrednie: Pięć cito już 
lat jak was łowię a ułowić niemogę, i tak was opłakuję, jak wy owce tę, która w gęsty las i krzewie za 
wilkiem bieży. […] Niemasz w Liwie kościoła, bo niemasz domu modlitwy. Rusza gębą trochę ludu 
i koronki przebiera, ale ty lepiej wiesz, gdzie serce, myśl i dusza ich. Policz ich sam, wielu jest takich, 
którzy tyle przynajmniej o ciebie dbają, ile o swój byt doczesny i ten grosz mizerny. […]88 Biada tej 
wierze! temu miastu, temu państwu, gdzie głosu ewangelii niesłychać. A słychaćże go u was para-
fianie? […] Wieleż to razy wołałem: o Liwie! niema nadziei, żebyś kiedy na tych smutnych ruinach 
i zaroślach powstał; cały wasz wzrost, pokój i odrodzenie się, od wiadomości Boga zależy89.

Z analizy treści tych kazań wynika, że Woronicz zupełnie inaczej wyobrażał sobie pracę 
duszpasterską i stosunki z wiernymi. Jako idealista nie mógł, lub też nie chciał zrozumieć, że nie 
wszystko układa się zgodnie z jego wolą, że żaden człowiek nigdy nie zyska poparcia wszystkich. 
Wydaje się, że oceny Woronicza są przynajmniej w części przesadzone tym bardziej, że głosił 
je duchowny, który dopiero uczył się jak współpracować z wiernymi, nie rozumiał ich wielu 
trosk. Ocena parafian liwskich dokonana na podstawie kazań wypada niekorzystnie. Niewiele 
jest wad, których by Woronicz nie wytknął w kazaniach „swej trzódce”. Najczęściej wymienia 
pijaństwo, niechęć do rzetelnej pracy, marnowanie czasu, nadużywanie przekleństw, obojętność 
religijną i lenistwo. 

Być może część z tych oskarżeń stawianych parafianom przez Woronicza wynika tetrycznego 
i hipochondrycznego usposobienia o którym wspominają jemu współcześni oraz jego pierwszy 

86 Tamże, s. 113-114.
87 Tamże, s. 122.
88 Tamże, s. 122-123.
89 Kazania tudzież nauki parafialne…, t. I,, s. 130-131.
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i jedyny jak dotychczas biograf A. Jougan90. Objawem tego było ciągłe narzekanie, skłonność 
do karcenia, nadmiar uczuciowości, przeczulenie i stawianie zbytnich wymagań innym oraz 
przekonanie o własnym posłannictwie, którego nikt poza nim nie potrafi zrozumieć. Warto 
zaznaczyć, że Woronicz sam zauważał ten problem. W jednym z kazań pisał o sobie: Skołatany 
na zdrowiu i umyśle (sic!) nie mogłem podług mej chęci być między wami”91.

Podsumowując ten krótki tekst o proboszczu liwskim należy stwierdzić, iż stwierdzenie 
Woronicza, że jego praca szła na marne: „że połowa ludu tego po kątach drzemie, a reszta na ciebie 
i na mnie niegodnego sługę z unudzeniem poziera?”92, są zbyt krzywdzące dla mieszkańców tej 
miejscowości. Oprócz kazań, jedną z prób obudzenia wiary w parafianach liwskich były trzy-
tygodniowe misje parafialne prowadzone przez księży misjonarzy w 1790 r. Należy zaznaczyć 
jednak, że Woronicz nie brał w nich jednak właściwie żadnego udziału, oprócz wygłoszenia 
kazań na rozpoczęcie i zakończenie, gdyż wyjechał wówczas do Warszawy93.

Z perspektywy lat należy stwierdzić, że Liw był jednym z etapów na drodze do dalszej ka-
riery duchownej J. P. Woronicza. Etapem ważnym, bo pierwszą parafią i to od razu z godnością 
infułata. Parafią, w której kształtowała się osobowość naszego bohatera jako księdza, miejscem 
gdzie rozpoczynał głoszenie kazań, z których, już jako biskup krakowski a następnie Prymas 
Królestwa Polskiego, zasłynął w całym kraju. Nauki głoszone podczas mszy św. przez Woronicza 
były oparte na świetnej znajomości Biblii i dorobku polskich kaznodziejów, szczególnie ks. Piotra 
Skargi. Do dziś uważane są za klasykę polskiej homiletyki. 

90 Ks. A. Jougan, X. Prymas Woronicz. Monografia, cz. II, Woronicz jako homileta, Lwów 1908, 
s. 31-32.

91 Tamże, s. 15.
92 Kazania tudzież nauki parafialne…, t. I, s. 122.
93 Tamże, s. 135-177.
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Wśród niewielu zachowanych źródeł do dziejów ziemi liwskiej na uwagę osób badających 
ten region zasługują dwa spisy właścicieli ziemskich z końca XVIII wieku. 

Pierwszy z nich to wydany staraniem Wydawnictwa DiG w 2006 r. „Regestr Diecezjów” 
czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783–1784” Franciszka Czaykowskiego. Drugi to prze-
chowywany w Archiwum Państwowym w Krakowie rejestr podatkowy z 1790 r. opracowa-
ny przez zasłużonych dla ziemi liwskiej komisarzy i lustratorów Jana Leliwę Jaczewskiego 
i Aleksandra Gradowskiego. Dokument ten jest zatytułowany: „Taryffa z dóbr dziedzicznych 
w Województwie Mazowieckim Ziemi Liwskiey leżących do podatku podymnego z Lustracji 
Dymów Roku 1790 Nastąpioney ułożona”.

Sporządzony przez księdza Franciszka Czaykowskiego dokument zatytułowany przez 
niego „Regestr Diecezjów” jest wyciągiem z opisów parafii, jakie sporządzali ich proboszczo-
wie na polecenie biskupa płockiego, późniejszego prymasa, Michała Jerzego Poniatowskiego. 
Według autorów wstępu do tego wydawnictwa informacje zawarte w Regestrze oddają stan 
za lata 1783 – 1784, a niektóre, dotyczące nominacji na urzędy pewnej grupy wymienionych 
w nim osób, także lat 1785 – 1787. 

Sporządzane przez proboszczów opisy parafii z terenu Korony uległy zniszczeniu. Dlatego 
też szczególnego znaczenia dla badaczy nabrały informacje ujęte w zachowanym „Regestrze 
Diecezjów…”. Obejmuje on „wykaz miejscowości należących do poszczególnych parafii wraz 
z podaniem nazwisk właścicieli lub nazw instytucji – posesorów oraz przynależności admi-
nistracyjnej (województwo, ziemia, powiat)”1. Nie zawiera natomiast imion poszczególnych 
właścicieli. 

W ziemi liwskiej w XVIII wieku dominowała drobna, rozrodzona szlachta pochodząca 
w większości od rycerzy, którzy nabyli lub otrzymali dobra na tym terenie w końcu XIV lub 
w pierwszej połowie XV wieku. W czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego wiele rodzin 
nosiło to samo nazwisko. Niektóre rody używały przydomków pozwalających identyfikować 
poszczególne rodziny i osoby. Ważne znaczenie miała także nazwa wsi i parafii, w której 
mieszkali.

1 „Regestr Diecezjów, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783 – 1784”, do druku podał Sławomir 
Górzyński, Warszawa 2006.
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Na podstawie Regestru możemy więc mieć ogólny obraz stanu osadnictwa w XVIII wieku 
w ziemi liwskiej, w tym ocenę migracji poszczególnych rodzin szlachty cząstkowej i zagro-
dowej do innych niż rodowe zaścianków i parafii. Pozwala on także na wyodrębnienie grupy 
posesjonatów tj. właścicieli co najmniej jednej wsi. W przypadku szlachty cząstkowej i za-
grodowej, która swoje tzw. „części szlacheckie” miała w kilku wsiach, tylko pośrednio może 
informować o jej zamożności czy stanie posiadania. Niektórzy właściciele wsi czy mieszkańcy 
zaścianków mają obok nazwiska także podany urząd, tytuł czy rangę wojskową. Pozwala to na 
łatwiejszą ich identyfikację oraz ustalenie pozycji w miejscowej społeczności. Więcej informacji 
niż Regestr zawiera Taryffa z 1790 roku.2 Opracowujący ją przedstawiciele liwskiej szlachty 
J. Jaczewski i A. Gradowski dobrze znali nie tylko miejscowych posesjonatów, ale także wielu 
przedstawicieli szlachty cząstkowej i mieszkańców wsi zagrodowej, a szczególnie tych, którzy 
uczestniczyli w liwskich sejmikach. Obaj lustratorzy są osobami biorącymi w nich aktywny 
udział. Jan Jaczewski to syn Antoniego Jaczewskiego, pisarza ziemskiego i grodzkiego liwskiego, 
popularnego wśród szlachty urzędnika ziemskiego i grodzkiego. 

Antoni Jaczewski jest przykładem awansu, jaki przedstawicielom drobnej szlachty dawała 
długoletnia działalność urzędnicza i polityczna oraz poparcie możnych protektorów. Karierę 
rozpoczynał od urzędu burgrabiego grodzkiego liwskiego (1765 r.). Kolejne urzędy to god-
ność podpisarza, następnie wiceregenta ziemskiego i grodzkiego w Liwie, a następnie regenta 
ziemskiego i grodzkiego oraz żupnika liwskiego. 

Podczas sejmiku w 1773 r. A. Jaczewski, jako marszałek sejmiku, wraz z sędzią ziemskim 
liwskim Ignacym Zielińskim, zgodnie z zaleceniami dworu, forsuje wybór Adama Ponińskiego 
na posła. Pomimo oporu i protestów szlachty liwskiej, której przewodził Michał Cieszkowski, 
pisarz ziemski i grodzki, posłami liwskimi zostają: Adam Poniński i Ignacy Zieliński. 

Zarówno Jaczewski, jak i Zieliński za udzielone poparcie otrzymują dobra po skasowanym 
zakonie jezuitów oraz awanse w hierarchii ziemskiej. A. Jaczewski zostaje w 1777 r. pisarzem 
ziemskim i grodzkim. Jest nadal wpływowy i popularny wśród szlachty, która wybiera go 
marszałkiem sejmiku, posłem na sejm w 1784 r. i deputatem. Swoją pozycję majątkową po-
prawia poprzez długoletnią dzierżawę należących do Radziwiłłów dóbr w Pniewniku. Po jego 
śmierci dobra te nabywa żona oraz synowie: Adam, Jan i Józef. Zdobędą oni w początkach 
XIX w. pozycje ziemian - posesjonatów. Pisarzewicz liwski Jan Jaczewski, komisarz i lustrator 
w 1790 r., wcześniej, bo w sierpniu 1788 r., zostaje wybrany asesorem sejmiku, a w lutym 
1790 r. komisarzem cywilno wojskowym. W dniu 14 lutego 1792 r. sejmik liwski wybiera 
go na lustratora starostwa liwskiego i korytnickiego. Prawdopodobnie to on jest w 1792 r. 
aplikantem w Komisji Skarbu Koronnego3. 

W dniu 7 maja 1794 r. bracia Adam, Jan i Józef Jaczewscy zgłaszają akces do powstania 
kościuszkowskiego. Jan zostaje mianowany pierwszym porucznikiem i adiutantem w szwa-
dronie jazdy tworzonym w Kałuszynie. Po upadku powstania Jan Jaczewski jest w 1795 r. 

2 „Regestr Diecezjów...”, str. VIII.
3 T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski (...) , Kraków, 1885 t. IV, cz. I, s. 197, tabl. 230.

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 



35

jednym z komisarzy porządkowych mających chronić ziemię liwską przed skutkami działań 
wojsk rosyjskich. 

Równie aktywny był Aleksander Gradowski, porucznik kawalerii narodowej, wybierany 
asesorem sejmiku w 1780 i 1784 roku. W 1790 r. szlachta powierza mu godność komisarza 
cywilno - wojskowego, a w 1792 r. - sędziego ziemiańskiego. Podczas powstania w 1794 r. jest 
rotmistrzem szwadronu jazdy tworzonego z synów szlachty liwskiej w Kałuszynie. W 1809 r. 
A. Gradowski należy do grona szlachty aktywnie uczestniczącej w tworzeniu wojska i admi-
nistracji na terenie nowego Departamentu Siedleckiego4. Obaj komisarze i lustratorzy należą 
do grona młodszego pokolenia szlachty liwskiej, które cechuje duża aktywność polityczna 
i społeczna. 

Sporządzona przez J. Jaczewskiego i A. Gradowskiego Taryffa z 1790 r. jest jednym z kilku 
zachowanych dokumentów pozwalających lepiej poznać historię szlachty liwskiej. Wymienia 
ona właścicieli i dzierżawców dóbr znajdujących się ziemi liwskiej. Sporządzony na jej pod-
stawie spis nie uwzględnia więc tych urzędników ziemskich i grodzkich, których dobra znaj-
dowały się w innych ziemiach Mazowsza i Podlasia. Wiele rodzin odgrywających ważną rolę 
w ziemi liwskiej miało swoje gniazda rodowe i główne dobra np. w ziemi czerskiej5. Dotyczyło 
to nie tylko posesjonatów takich, jak Oborscy, Cieszkowscy czy Cieciszowscy. Spisy uczest-
ników pospolitego ruszenia w 1621 i 1622 roku wymieniają m.in. Roguskich i Piotrowskich 
jako rodziny posiadające działy w ziemi czerskiej. Dlatego też dla ustalenia stanu posiadania 
niektórych urzędników liwskich pomocny może być „Regestr Diecezjów...” księdza Franciszka 
Czaykowskiego. Poza ziemią liwską swoje dobra miał Onufry Oborski, sędzia ziemi liwskiej 
oraz Karol Lelewel, cześnik liwski.

Franciszek Wielądko, łowczy liwski występujący w Regestrze jeszcze jako miecznik liwski, 
jest posesorem karczmy Szałkuwka i karczmy Wyglądały oraz wsi Wuiowka w parafii Sulejów 
w dekanacie Lipnińskim6.

Kasztelan liwski Krzysztof Cieszkowski jest właścicielem miasta Seroczyn oraz wsi Borki, 
Łomnica Jedlina i Kołodziąz w parafii Seroczyn położonej w powiecie garwolińskim, w zie-
mi czerskiej7. Przedstawicieli szlachty liwskiej mamy wśród właścicieli dworków i kamienic 
w Warszawie. Należą do nich Nojszewscy, Oborscy, Roguscy i Wielądkowie. Na terenie są-
siadującej z ziemią liwską parafii w Dobrem w dekanacie stanisławowskim, w ziemi warszaw-
skiej znajdowały się dobra Józefa Oborskiego, kasztelana ciechanowskiego oraz Szymona 
Szydłowskiego, kasztelana żarnowskiego. Obaj kasztelanowie oraz członkowie ich rodzin 
aktywnie uczestniczyli w życiu politycznym ziemi liwskiej. Stanisław Klicki, cześnik różań-

4 A. Chojnacki, Proces formowania Wojska Polskiego oraz lokalnych władz w maju i czerwcu 1809 r. 
w okolicach Siedlec i Białej. Komendanci Placu Departamentu Siedleckiego [w:] „Prace Archiwalno 
- Konserwatorskie”, Siedlce 2008, s.16, 53.

5 M. in. najbogatsza w ziemi liwskiej rodzina Rudzińskich, którzy w ziemi czerskiej mieli m. in. 
miasteczko Jeruzal, wsie Łukowiec i Rumieniec, większość wsi w parafii Siennica, wsie w parafii 
Kołbiel i inne. Zob. „Regestr Diecezjów…”, s. 712.

6 Tamże, str. 487.
7 Tamże, str. 760.
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ski, obok szybko nabywanych dóbr w ziemi liwskiej, posiadał także dobra w parafii Okuniew 
w ziemi warszawskiej (dekanat stanisławowski). Ignacy Zieliński, chorąży liwski, był właści-
cielem dóbr w parafii Zielona w dekanacie stanisławowskim. W tymże dekanacie, w parafii 
Dłutowo, dobra mają wojewodzicowie Rudzińscy, najbogatsi właściciele ziemscy w tej części 
Mazowsza. 

Najbogatszym posesjonatem ziemi liwskiej jest Kazimierz Rudziński, wojewodzic ma-
zowiecki i starosta korytnicki. Był on synem Michała Rudzińskiego (Rudzieńskiego) herbu 
Prus III (1730 – 1764) wojewody mazowieckiego, kawalera Orderu Orła Białego. Michał 
Rudziński był jedynym spadkobiercą Kazimierza Rudzińskiego, także wojewody mazowieckie-
go. Odziedziczone majątki położone były w ziemi czerskiej, województwie płockim i lubelskim. 
Miał on także dobra w innych częściach kraju. Według pamiętnikarza H. Cieszkowskiego, 
Michał Rudziński „tak był majętnym, że jadąc z Koniuch do Warszawy przez kilkudziesię-
ciomilową przestrzeń, do samych swoich majętności jeździł na noclegi. Posiadał też pała-
ce w Warszawie i Lublinie”8. Jego małżonką była Elżbieta z Potockich, kasztelanka słońska. 
Pozostawił dwóch synów: Antoniego i Kazimierza oraz cztery córki.

Antoni Rudziński (1754 – 1821) przejął kompleks dóbr w ziemi czerskiej. Był starostą 
śniatyńskim, sędzią ziemiańskim w ziemi czerskiej w 1792 r. członkiem komisji porządkowej 
powiatu garwolińskiego i ziemi stężyckiej w 1794 r.

Młodszy brat Kazimierz Rudziński, starosta korytnicki, oprócz dóbr w ziemi czerskiej, 
posiadał liczące 252 dymów dobra w ziemi liwskiej. W jego władaniu było także 105 dymów 
należące do niegrodowego starostwa korytnickiego. Kazimierz Rudziński był w 1782 r. posłem 
na sejm z ziemi czerskiej. Uczestniczył w sejmikach liwskich. W 1790 r. był wybrany przez 
szlachtę liwską komisarzem cywilno - wojskowym. 

Spośród rodzin związanych z ziemią liwską dobra liczące więcej niż 100 dymów posiadali 
jeszcze Cieszkowscy i Grzybowscy. Do kasztelana liwskiego Krzysztofa Cieszkowskiego należa-
ło 148 dymów, a do Józefa Grzybowskiego, podstolego liwskiego - 139 dymów. Specyfiką ziemi 
był brak wielkiej własności ziemskiej czy rodzin zaliczanych do magnaterii. W XVIII wieku 
żaden z rodów magnackich nie miał na terenie ziemi liwskiej większego kompleksu dóbr. 

Spośród rodów zaliczanych do magnaterii dobra w ziemi liwskiej mają Radziwiłłowie, 
Ossolińscy, Potoccy i Ogińscy. Książęta Radziwiłłowie są właścicielami 109 dymów w parafii 
pniewnickiej. Ich dzierżawcami są: Antoni Jaczewski, pisarz ziemski i grodzki liwski a następnie 
jego sukcesorzy, którzy dzierżawią liczące 33 dymy - wsie Pniewnik i Zakrzew; Józef Sobieski, 
miecznik liwski dzierżawiący 58 dymów oraz nieznany z imienia Czerkiewicz, dzierżawca 
liczącej 18 dymów wsi Piwki. 

Kazimierz Ossoliński podkomorzy mielnicki jest właścicielem 83 dymów w parafii ni-
wiskiej a Antoni Ossoliński, starosta drohicki, właścicielem 28 dymów we wsiach Ziomaki 
i Oszczerze w parafii liwskiej.

8 Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – Warszawa - Kraków 1991 r., T. XXXIII, z. 1, s. 31. Koniuchy 
to dobra położone koło Włodzimierza Wołyńskiego. Zostały one wniesione jako wiano żony wo-
jewody Michała Rudzińskiego.
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Do księżnej Aleksandry Czartoryskiej, żony Michała Ogińskiego, hetmana wielkiego 
litewskiego należy jedynie 19 dymów we wsiach Wołyńce i Wólka Wołyniecka. Komisarze ujęli 
je w Taryffie ziemi liwskiej ale odnotowali je wraz z głównymi dobrami siedleckimi w ziemi 
łukowskiej. Potocki, starościc guzowski, jest właścicielem 47 dymów w parafii kałuskiej. 

Przedstawiciele tych rodów magnackich nie angażowali się w działania polityczne 
w ziemi liwskiej. Posłami i deputatami tej ziemi w czasach panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego są głównie przedstawiciele miejscowych rodów oraz rekomendowani przez 
króla i jego brata Michała, prymasa, szefowie gabinetu królewskiego: Jacek Ogrodzki i Pius 
Kiciński. Jacek Ogrodzki był posłem w 1778 roku a Pius Kiciński posłem w 1786 i 1788 
roku.

Wybór w 1782 r. na posła liwskiego Stanisława hrabiego z Tęczyna Ossolińskiego, staro-
ścica sulejowskiego oraz w 1777 r. na deputata Kazimierza Korwin Krasińskiego, hrabiego na 
Krasnem i Krasnosielcu, oboźnego wielkiego koronnego, to nieliczne przykłady powierzenie 
tych funkcji przedstawicielom starych rodów magnackich. Gwałtowny sprzeciw części szlachty 
liwskiej spowodował wybór jako posła tej ziemi w 1777 r. popieranego przez dwór Adama 
Ponińskiego.

W życiu politycznym nie uczestniczył także starosta liwski Tadeusz Grabianka herbu 
Leszczyc. Ten mistyk, przebywający przez wiele lat za granicą, w 1770 r. wykupił za zgodą 
króla starostwo liwskie od swojego krewnego, Józefa Karczewskiego. Ważną rolę polityczną 
odgrywał natomiast dzierżawca i podstarosta liwski Wojciech Benedykt Popławski. Był on 
właścicielem 30 dymów we wsiach Górki Borze i Jaczew. W 1790 r. jest komisarzem cywilno 
– wojskowym ziemi liwskiej. 

Uczestnikami sejmików w czasach Stanisława Augusta byli natomiast często kasztelano-
wie i podkomorzowie liwscy. Oni to swoimi wystąpieniami rozpoczynali obrady sejmików. 
Liwscy urzędnicy ziemscy i grodzcy to przedstawiciele zarówno kilku miejscowych zamoż-
nych wpływowych rodów jak i rodzin szlachty cząstkowej i zagrodowej. Do grupy pierwszej 
należą rodziny Cieciszowskich, Cieszkowskich, Grzybowskich, Oborskich i Wodzińskich. Ich 
przedstawiciele są wybierani przez szlachtę posłami, deputatami, marszałkami sejmików; byli 
także kandydatami na urzędy podkomorzych, sędziów ziemskich, podsędków oraz pisarzy 
ziemskich. Z tego kręgu pochodzą też kasztelanowie i starostowie liwscy. Np. w rękach rodu 
Oborskich na przełomie XVII i XVIII w., przez prawie 100 lat, znajdował się urząd starosty 
liwskiego i związane z nim dochody ze starostwa. 

Tylko nieliczni urzędnicy pochodzą spoza ziemi liwskiej. Oprócz starosty Tadeusza 
Grabianki są to: Stefan Zambrzycki - stolnik; Karol Lelewel - cześnik; Franciszek Radzikowski 
- podsędek oraz Józef Sobieski - miecznik liwski.

Przedstawiciele rodzin cząstkowej i zagrodowej szlachty pełnią głównie urzędy związane 
z sądami: ziemskim i grodzkim oraz kancelarią ziemską i grodzką. Są także wybierani marszał-
kami i asesorami sejmików posłami i deputatami. Godności i urzędy te pełnią przedstawiciele 
rodzin Bujnów, Dąbrowskich, Jaczewskich, Michałowskich, Roguskich, Świętochowskich 
i Wielądków. 
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W 1790 r. urzędy ziemskie i grodzkie pełnili: kasztelana- Krzysztof Cieszkowski; podko-
morzego - Ignacy Cieciszowski; starosty - Tadeusz Grabianka; chorążego - Michał Cieszkowski; 
sędziego ziemskiego - Onufry Oborski; stolnika - Stefan Zambrzycki; sędzia grodzki warszaw-
ski; podczaszego - Leon Jasiński; podsędka - Franciszek Radzikowski; łowczego, Franciszek 
Wielądko; wojskiego- Jan Wodziński; pisarza ziemskiego i grodzkiego - Piotr Roguski; mieczni-
ka - Józef Sobieski; wojskiego mniejszego - Dominik Gojski; skarbnika-Aleksy Buyno; podsta-
rosty - Wojciech B. Popławski; sędziego grodzkiego -Ludwik Cieszkowski; regenta grodzkiego 
i ziemskiego, Jan Roguski; podwojewodziego, Ignacy Dąbrowski; komorników granicznych-
Ignacy Świętochowski, Baltazar Cieszkowski; burgrabiów grodzkich-Jan Michałowski, Jakub 
Roguski, Wojciech Skarżyński, Grzegorz Strupiechowski, Kajetan Żukowski; susceptantów-
Franciszek Roguski, Wojciech Skarżyński.

W zachowanych odpisach laudów sejmikowych ziemi liwskiej odnotowany jest jako 
instygator Ignacy Połaski. Przygotowany na podstawie Taryffy z 1790 roku spis szlachty liw-
skiej dowodzi, że jej przedstawiciele pełnili urzędy zaliczane do takich grup urzędów dawnej 
Rzeczypospolitej, jak: senatorskie, centralne niesenatorskie, nadworne, ziemskie wojskowe 
i grodzkie. Część z nich była wyróżniana tytularnymi godnościami szambelanów. W tej grupie 
są zarówno osoby zamożne takie, jak szambelanowie Kajetan Karaś i Tadeusz Tomasiewicz, 
jak i przedstawiciel szlachty cząstkowej, którym był Mateusz Roguski.

Kajetan Karaś, szambelan i komisarz cywilno - wojskowy ziemi liwskiej, był właści-
cielem wsi Opole, liczącej 28 dymów, położonej w parafii niwiskiej. Szambelan i komisarz 
cywilno-wojskowy ziemi liwskiej, Tadeusz Tomasiewicz, ma 62 dymy we wsiach Wierzbno, 
Cierzpięta i Janówek w parafii w Wierzbnie. Sekretarz królewski Michał Świniarski ma 59 
dymów w dobrach położonych na terenie parafii w Wiśniewie. Szambelan Mateusz Roguski 
był posiadaczem jednego dymu w zaścianku Roguszyn Leśniki oraz posesji w Warszawie. 
Nie przeszkadzało mu to w konkurowaniu z miejscowymi posesjonatami do funkcji posel-
skiej w 1790 roku. Tę rywalizację przegrywa, ale wcześniej, w 1787 roku, uzyskuje godność 
deputata na Trybunał Koronny. Miał on cieszyć się poparciem brata króla prymasa Michała 
Poniatowskiego. W 1794 roku został instygatorem koronnym.

Ten przypadek, podobnie jak pozycja uzyskana przez kolejnych pisarzy liwskich: Antoniego 
Jaczewskiego i Piotra Roguskiego, wskazują, że na terenie ziemi, w której dominowała drobna 
szlachta, ukształtowała się praktyka współdziałania miejscowych elit majątkowych i politycz-
nych z reprezentantami uboższych rodów.

Dotyczy to przedstawicieli rodów od wieków osiadłych oraz licznie rozrodzonych, których 
poparcie mogło mieć ważne znaczenie podczas sejmików. Ich reprezentanci z racji piastowania 
niższych urzędów ziemskich i grodzkich odgrywali ważną rolę w miejscowej społeczności. 
Z nimi najczęściej spotykali się w sądzie czy kancelarii ziemskiej i grodzkiej przedstawiciele 
cząstkowej i zagrodowej szlachty. Oni pomagali rozwiązywać ważne życiowe problemy i za-
łatwiać wnoszone do grodu sprawy. Klientami tych ziemskich i grodzkich urzędników byli 
głównie mieszkańcy licznych zaścianków. W zachowanych aktach parafialnych, jest wiele przy-
kładów zapraszania przez drobną szlachtę tych niższych urzędników, jako świadków ważnych 
uroczystości rodzinnych. Są oni świadkami na ślubach i rodzicami chrzestnymi wielu osób.

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 
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Sporządzona przez J. Jaczewskiego i A. Gradowskiego Taryffa wykazuje, że licząca od 
940 do 1000 rodzin społeczność szlachecka ziemi liwskiej miała tylko około 45 - 50 rodzin, 
które mogą być uznane za posesjonatów posiadających co najmniej 10 dymów. Dlatego też 
przedstawiciele obu grup są wybierani przez szlachtę jako komisarze cywilno-wojskowi oraz 
sędziowie ziemiańscy, a także wchodzą w skład powołanej uchwałą Sejmu Czteroletniego 
komisji do zbierania ofiar i dóbr na obronę Rzeczypospolitej.

Członkami komisji zbierającej ofiary zostali: Ignacy Cieszkowski - podkomorzy; Michał 
Cieszkowski - chorąży; Leon Jasiński - podczaszy; Franciszek Radzikowski - podsędek; Józef 
Grzybowski - podstoli; Karol Lelewel - cześnik; Piotr Roguski - pisarz ziemski i grodzki; 
Franciszek Wielądek - wojski większy; Józef Sobieski-miecznik; Aleksy Buyno - skarbnik; 
Tomasz i Franciszek Roguscy - burgrabiowie; Wojciech Benedykt Popławski - podstarości; 
Florian Cieszkowski - starosta kleszczelowski i Florian Dłużewski - starosta stoiński.9

Sporządzony wówczas „Spis ofiar dobrowolnych złożonych na potrzeby wojenne” wy-
mienia wśród ofiarodawców posesjonatów liwskich: Floriana Cieszkowskiego, starostę klesz-
czelowskiego, który ofiarował 7200 złotych; Józefa Oborskiego, kasztelana ciechanowskiego, 
który ofiarował 180 złotych oraz Karola Lelewela, cześnika liwskiego, który przekazał 10 
karabinów.

W lutym 1790 roku sejmik liwski dokonał wyboru komisarzy cywilno-wojskowych. 
O wysokiej ich pozycji w miejscowej społeczności może świadczyć tytułowanie ich jaśnie 
wielmożnymi. Tytuł ten przysługiwał także czołowym urzędnikom ziemskim oraz marszał-
kom sejmików.

W lutym 1790 roku sejmik wybrał komisarzy cywilno-wojskowych: Floriana 
Cieszkowskiego, Dominika Gójskiego, Aleksandra Gradowskiego, Józefa Grzybowskiego, Jana 
Jaczewskiego, Leona Jasińskiego, Kajetana Karasia, Karola Lelewela, Franciszka Markowskiego, 
Jana Michałowskiego, Antoniego Nojszewskiego, Wojciecha Popławskiego, Kazimierza 
Rudzińskiego, Michała Szydłowskiego, Tadeusza Tomasiewicza, i Piotra Wąsowskiego. Ze 
stanu duchownego komisarzami zostali wybrani, ks. Jan Paweł Woronicz, proboszcz infułat 
liwski; Józef Sarnecki, poddziekan liwski i Józef Zieliński, proboszcz liwski.

Wyrazem zaufania i uznania szlachty liwskiej dla poszczególnych osób był także ich wybór 
na sędziów ziemiańskich. Ten nowy organ sądowy przejmujący wiele zadań i kompetencji 
sądów ziemskich i grodzkich, cieszył się szczególnym zainteresowaniem aktywnej szlachty. 
Podczas sejmiku odbytego 14 lutego 1792 roku, do wyborów stanęło aż 15 kandydatów. Spośród 
nich wybrano 10 sędziów. Funkcje te powierzono: Onufremu Oborskiemu - posłowi i sę-
dziemu ziemskiemu; Józefowi Grzybowskiemu, posłowi i podstolemu; Piotrowi Roguskiemu 
- pisarzowi ziemskiemu i grodzkiemu; Dominikowi Gójskiemu - wojskiemu; Wojciechowi 
Popławskiemu - podstaroście; Florianowi Dłużewskiemu - staroście stoińskiemu; Ignacemu 
Świętowskiemu - komornikowi granicznemu; Grzegorzowi Strupiechowskiemu - burgrabiemu 
oraz szambelanom: Kajetanowi Karasiowi i Tadeuszowi Tomasiewiczowi.

9 Zob. L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki. Urzędy. Herbarz, Warszawa 2005, s.55.
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Ten sam sejmik powierzył Ignacemu Cieciszowskiemu, podkomorzemu liwskiemu funk-
cję komisarza granicznego apelacyjnego, Janowi Michałowskiemu urząd pisarza aktowego 
a Józefowi Polkowskiemu i Pawłowi Lutostańskiemu funkcje sędziów granicznych.

O wadze, jaką przywiązywała zebrana w Liwie szlachta do wyboru tych urzędników, 
może świadczyć powierzenie zadania kierowania obradami sejmiku czołowym urzędnikom 
ziemskim. Marszałkiem sejmiku został Michał Cieszkowski – chorąży liwski, zaś asesora-
mi: Mateusz Roguski - szambelan; Ignacy Hryniewicz - pułkownik i buńczuczny królewski; 
Franciszek Markowski - skarbnik czerwonogrodzki; Kazimierz z Dłużewa Dłużewski - starosta 
stoiński; Kajetan Chojecki – podczaszyc, oraz Antoni Rozwadowski.

Analiza treści uchwał sejmików liwskich z drugiej połowy XVIII wieku wskazuje, że 
aktywny w nich udział brało około 30 - 40 osób. Było to grono zarówno najbogatszych, naj-
bardziej wpływowych osób z rodów: Cieszkowskich, Cieciszowskich i Oborskich, jak i grupa 
szlachty cząstkowej przebywająca często w Liwie z racji sprawowania niższych urzędów ziem-
skich i grodzkich. Dlatego też jest ona licznie reprezentowana wśród marszałków i asesorów 
sejmików, a także wybieranych przez sejmik komisarzy i lustratorów.

Według Taryffy na ogólną liczbę 3545 dymów w ziemi liwskiej do szlachty należało 2831 
dymów. Dobra duchowne liczyły 402 dymy a królewskie 312 dymów.

Sporządzony spis szlachty wymienia nazwiska i imiona wszystkich osób wymienionych 
w taryfie z 1790 roku. Część z nich zmarła przed sporządzeniem spisu. Są oni odnotowani 
w Taryffie z dopiskiem, że dobra będące ich własnością są w posiadaniu sukcesorów. Komisarze 
nie wymieniają liczby oraz nazwisk i imion sukcesorów. Mogą więc być to także osoby, które 
zostały już ujęte w wykazie posiadaczy dóbr na terenie ziemi liwskiej. Brak innych źródeł nie 
pozwala na dokładne ustalenie liczby rodzin liwskiej szlachty. 

Dlatego też ustaliliśmy, że celowe będzie uwzględnienie w spisie wszystkich osób wymie-
nionych w Taryffie. Są to bowiem osoby, które z dużym prawdopodobieństwem żyły w czasach 
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Dwór w Suchej z 1743 r., dawna siedziba rodu Cieszkowskich; fot. R. Postek, 2009.

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 



41

Nr Nazwisko Imię Urząd i Godność Parafia Miejscowość
1 Babiński Grzegorz   Pniewnicka Świętochów Stary
2 Bełdowski Woyciech   Kałuska Zbroszki, Szymony

3 Boguszewski Tadeusz   Grembkowska Zalesie, Polków Wielki, Orzechów Filipie, 
Koszewnica

4 Borkowski Andrzej   Korytnicka Gurki Grubaki
5 Borkowski Bartłomiej   Korytnicka Gurki Grubaki
6 Borkowski Fabian   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
7 Brzeziński     Niwiska Cisie, Nowaki, Pirog
8 Buialski Feliks   Korytnicka Rabiany
9 Buialski Jan   Korytnicka Rabiany

10 Buyno Franciszek Podsędek liwski Niwiska Wola Brożkowska, Brożków, Niewinność, 
Gręzów

11 Buyno Alekxy Skarbnik liwski Niwiska Gręzów
12 Chądzyński Benedykt   Czerwińska Roguszyn Wypychy
13 Chądzyński Jan   Korytnicka Gurki Grubaki
14 Chądzyński Józef   Korytnicka Gurki Grubaki
15 Chądzyński Józef   Korytnicka Gurki Grubaki
16 Chądzyński Paweł   Korytnicka Gurki Grubaki
17 Chądzyński Piotr   Korytnicka Gurki Grubaki
18 Chełchowski Woyciech   Czerwińska Żabokliki
19 Chełstoski Bartłomiej   Czerwińska Wyrzyki
20 Chmielewski Ignacy   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
21 Chmielewski Marcin   Korytnicka Komory
22 Chmielewski Tomasz   Korytnicka Komory
23 Chmielewski Walenty   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
24 Choiecki Walenty   Korytnicka Jaczewo
25 Choiecki Felicyan   Niwiska Choieczno Sybillaki
26 Choiecki Jan   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
27 Choiecki Ludwik   Niwiska Dąbrówka Wyłazy
28 Choiecki Ludwik   Olexyńska Jagodne
29 Choiecki Maciej   Niwiska Choieczno Sybillaki
30 Choiecki Mikołaj   Niwiska Choieczno Sybillaki
31 Choiecki Stanisław   Korytnicka Rabiany
32 Chojecki     Niwiska Iganie
33 Chojecki Franciszek   Czerwińska Strupiechowo
34 Chróścicki Alekxy   Kałuska Chróścice
35 Chróścicki Antoni   Liwska Polkowo - Oszczerze
36 Chróścicki Antoni   Kałuska Szymony
37 Chróścicki Antoni   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
38 Chróścicki Fabian   Kałuska Chróścice
39 Chróścicki Feliks   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
40 Chróścicki Franciszek   Kałuska Kruki
41 Chróścicki Jakub   Kałuska Kruki
42 Chróścicki Jakub   Kałuska Szymony
43 Chróścicki Józef   Czerwińska Roguszyn Wypychy
44 Chróścicki Józef   Kopcińska Polkowo Pobratymy
45 Chróścicki Maciej   Kałuska Chróścice
46 Chróścicki Marcin   Czerwińska Sulki
47 Chróścicki Michał   Kałuska Kruki
48 Chróścicki Piotr   Kałuska Chróścice, Olszewice
49 Chróścicki Stanisław   Kałuska Chróścice, Olszewice
50 Chróścicki Stanisław   Czerwińska Roguszyn Wypychy

Spis szlachty ziemi liwskiej z 1790 r.
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51 Chróścicki Woyciech   Kałuska Kruki
52 Chróścicki Woyciech   Kałuska Chróścice, Olszewice
53 Chróścicki-Krul Jakub   Kałuska Chróścice, Olszewice
54 Chróścicki-Pełka Jakub   Kałuska Chróścice
55 Chróścicki Józef   Kopcińska Polkowo Pobratymy
56 Cieciszowski Ignacy podkomorzy liwski Wodyńska Ozorów, Kłodzie, Osińskie
57 Cieciszowski Adam pisarz koronny Wodyńska Czerniejów

58 Cieszkowski Krzysztof kasztelan liwski Kopcińska Sucha, Kuski, Słuchocin, Jabłonna, 
Choiny, Trzcianka, Recica, Szymony

59 Cieszkowski Michał chorąży liwski Olexyńska Wiłczonek, Mingosy

60 Cieszkowski Florjan sta. Kleszczel. Grembkowska Stawiska, Ogródek, Wolica, Duki, 
Milewo

61 Czapski Jan   Czerwińska Czaple
62 Czapski Jan   Czerwińska Czaple
63 Czarnowski Józef   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
64 Czarnowski Michał   Korytnicka Rabiany
65 Czerkiewicz   dzierżawca Pniewnicka Radoszyna
66 Czerski Aleksander   Niwiska Dąbrówka Stany
67 Dąbrowski Andrzej   Niwiska Dąbrówka Stany
68 Dąbrowski Antoni   Niwiska Kobyla Wólka (Jagodzińska)
69 Dąbrowski Antoni   Niwiska Zaliwie Piegawki
70 Dąbrowski Felicyan   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
71 Dąbrowski Felicyan   Niwiska Choieczno Sybillaki
72 Dąbrowski Franciszek   Niwiska Dąbrówka Stany
73 Dąbrowski Grzegorz   Niwiska Dąbrówka Stany
74 Dąbrowski Ignacy   Niwiska Dąbrówka Ług
75 Dąbrowski Ignacy   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
76 Dąbrowski Jacek   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
77 Dąbrowski Jakub   Niwiska Dąbrówka Wyłazy
78 Dąbrowski Jakub   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
79 Dąbrowski Jan   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
80 Dąbrowski Ludwik   Niwiska Dąbrówka Skórzec
81 Dąbrowski Ludwik   Niwiska Dąbrówka Wyłazy
82 Dąbrowski Maciei   Niwiska Dąbrówka Ług
83 Dąbrowski Mateusz   Niwiska Dąbrówka Stany
84 Dąbrowski Michał   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
85 Dąbrowski Walenty   Niwiska Dąbrówka Wyłazy
86 Dąbrowski Wiktor   Niwiska Dąbrówka Ług, Kobyla Wólka
87 Dąbrowski Woyciech   Niwiska Dąbrówka Wyłazy

88 Dąbrowski 
- Biernat Franciszek   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka

89 Dąbrowski 
- Ciołkus Kazimierz   Niwiska Dąbrówka Stany

90 Dąbrowski 
- Grodzianin Kazimierz   Niwiska Dąbrówka Stany

91 Dąbrowski 
- Oskowicz Józef   Niwiska Dąbrówka Stany

92 Dąbrowski 
- Siwik Józef   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka

93 Dąbrowski 
- Siwik Mikołaj   Niwiska Dąbrówka Wyłazy

94 Dąbrowski 
- Sudzik Jakub   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka

95 Dąbrowski 
- Tomasiak Józef   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 
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96 Dekabanowa 
z Piegłowskich Katarzyna kapitanowa Kałuska Szymony

97 Dębowski Paweł   Kałuska Olszewice
98 Dłużewscy     Kopcińska Polaki, Sionna, Mingosy
99 Dmowski Felicyan   Niwiska Skurzec

100 Dmowski Ignacy   Niwiska Kobyla Wólka (Jagodzińska), Ług, 
Skurzec

101 Dmowski Jan   Niwiska Dąbrówka Ług
102 Dmowski Piotr   Niwiska Dąbrówka Ług
103 Dmowski Teodor   Kałuska Wity
104 Dziewulski Benedykt   Grembkowska Suchodół
105 Dziewulski Marcin   Grembkowska Suchodół
106 Falbóg Adam   Kopcińska Polkowo Dażbogi
107 Falbóg Andrzej   Kopcińska Polkowo Dażbogi
108 Falbóg Antoni   Kopcińska Polkowo Dażbogi
109 Falbóg Jan   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
110 Falbóg Józef   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
111 Falbóg Kacper   Kałuska Falbogi
112 Garczyński Józef Skarb. drohicki Korytnicka Gurki Grubaki

113 Glinka     Niwiska Choieczno Piętki, Chojeczno Sybillaki, 
Czarnowęź

114 Gniewosz Stanisław   Pniewnicka Świętochów Stary
115 Gołaski Ignacy   Niwiska Czarnowąż
116 Goyski Franciszek   Kałuska Kruki
117 Goyski Ludwik   Kałuska Zbroszki
118 Gozlinski Paweł   Kałuska Kruki
119 Górski Marcin   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
120 Górski Adam   Korytnicka Gurki Grubaki
121 Górski Antoni   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
122 Górski Baltazar   Korytnicka Gurki Grubaki
123 Górski Fabian   Korytnicka Jaczewo
124 Górski Franciszek   Korytnicka Gurki Grubaki
125 Górski Ignacy   Korytnicka Gurki Grubaki
126 Górski Jakub   Korytnicka Gurki Grubaki
127 Górski Jan   Korytnicka Rabiany
128 Górski Mateusz   Korytnicka Jaczewo
129 Górski Paweł   Korytnicka Gurki Grubaki
130 Górski Piotr   Kopcińska Polkowo Pobratymy
131 Górski Piotr   Korytnicka Gurki Grubaki
132 Górski Tomasz   Korytnicka Jaczewo
133 Górski Tomasz   Korytnicka Gurki Grubaki
134 Górski - Mączyk Antoni   Korytnicka Gurki Grubaki
135 Górski - Mączyk Jan   Korytnicka Gurki Grubaki
136 Górski - Mączyk Walenty   Korytnicka Gurki Grubaki
137 Góyski Dominik   Kałuska Kruki
138 Góyski Ignacy   Kałuska Olszewice
139 Góyski Jacek   Kałuska Wólka Kałuska
140 Góyski Jan   Kałuska Olszewice
141 Góyski Jan   Kałuska Wólka Kałuska
142 Góyski Maciej   Kałuska Wólka Kałuska
143 Grabianka Tadeusz Starosta liwski Liwska Liw
144 Grabiański Fabian   Kałuska Zbroszki
145 Grabieński Piotr   Kałuska Kluki

146 Gradowski Aleksander Komisarz i Lustra-
tor Ziemi Liwskiej    

147 Gradowski Kazimierz   Niwiska Lipniaki
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148 Gradowski Tomasz   Grembkowska Trzebucza, Milewo, Stoczek, 
Szymkowizna

149 Grodzki Jan   Grembkowska Suchodół

150 Grzybowski Józef Podczaszy i Komi-
sarz C.W. Z.L. Żeliszewska

Żeliszew, Łączka, Rosorz, Korzewnica, 
Niechnoprz, Kotuń, Klewiska, 
Trzemuszka, Wąsowska, Łąki, Kępa

151 Hański Józef   Kałuska Szymony

152 Hryniewicz Ignacy Pułkownik Woysk 
Koronnych Grembkowska Jaworek, Stary Dwór

153 Jabramowski Andrzej   Kałuska Jabramy
154 Jabramowski Franciszek   Kałuska Jabramy
155 Jabramowski Jan   Kałuska Jabramy
156 Jabramowski Józef   Kałuska Jabramy
157 Jabramowski Maciej   Kałuska Jabramy
158 Jabramowski Woyciech   Kałuska Jabramy
159 Jaczewscy   Dzierżawcy dóbr Pniewnicka Pniewnik
160 Jaczewski Antoni   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
161 Jaczewski Antoni   Korytnicka Jaczewo
162 Jaczewski Baltazar   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
163 Jaczewski Baltazar   Korytnicka Jaczewo
164 Jaczewski Bartłomiej   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
165 Jaczewski Franciszek   Czerwińska Skarżyn
166 Jaczewski Franciszek   Kałuska Chróscice
167 Jaczewski Franciszek   Pniewnicka Noyszewo
168 Jaczewski Ignacy   Korytnicka Jaczewo
169 Jaczewski Jacek   Korytnicka Gurki Grubaki
170 Jaczewski Jan   Korytnicka Jaczewo
171 Jaczewski Józef   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
172 Jaczewski Józef   Pniewnicka Noyszewo
173 Jaczewski Konstanty   Korytnicka Jaczewo
174 Jaczewski Maciej   Korytnicka Jaczewo
175 Jaczewski Marcin   Korytnicka Jaczewo
176 Jaczewski Michał   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
177 Jaczewski Mikołaj   Korytnicka Rowiska
178 Jaczewski Mikołaj   Korytnicka Gurki Grubaki
179 Jaczewski Paweł   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
180 Jaczewski Piotr   Korytnicka Jaczewo
181 Jaczewski Stanisław   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
182 Jaczewski Szymon   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
183 Jaczewski Tomasz   Czerwińska Skarżyn
184 Jaczewski Tomasz   Korytnicka Jaczewo
185 Jaczewski Walenty   Korytnicka Jaczewo
186 Jaczewski Walenty   Korytnicka Kruszewo
187 Jaczewski Wawrzeniec   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
188 Jaczewski Wawrzeniec   Korytnicka Roguszyno Leśniki
189 Jaczewski Woyciech   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
190 Jaczewski Woyciech   Korytnicka Jaczewo
191 Jaczewski Woyciech   Korytnicka Jaczewo

192 Jaczewski 
- Dzięcioł Paweł   Korytnicka Jaczewo

193 Jaczewski 
- Jadamik Tomasz   Korytnicka Jaczewo

194 Jaczewski 
- Leliwa Jan Komisarz i Lustra-

tor Ziemi Liwskiej Pniewnicka Pniewnik

195 Jakubowski Jan   Czerwińska Wyrzyki

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 
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196 Jankowski  
Kapitan Woj. 
Koronnych, Posesor 
sołectwa

Korytnicka Korytnica

197 Jasiński Leon
Podczaszy Kom. 
Cyw. - Woj. Ziemi 
Liwskiey

Niwiska Żelków, Gołombek, Drupia

198 Jasiński   Pisarzewicz Czerski Niwiska Zaliwie, Zaliwie Piegawki
199 Jasiński Antoni   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
200 Jasiński Michał   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
201 Jasiński Stanisław   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
202 Jastrzembski Ignacy   Niwiska Dąbrówka Stany, Wyłazy
203 Jastrzembski Jan   Niwiska Dąbrówka Stany
204 Jastrzembski Kazimierz   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
205 Jastrzembski Maciej   Niwiska Gołombek
206 Jastrzembski Marcin   Niwiska Gołombek
207 Jastrzembski Mateusz   Kopcińska Polkowo - Dażbogi
208 Jastrzembski Paweł   Niwiska Dąbrówka Stany
209 Jastrzembski Paweł   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka

210 Karaś Kajetan
Szambelan kom. 
Cyw. - Woy. Ziemi 
Liwskiey

Niwiska Opole

211 Karczewski Bartłomiej   Liwska Karczewiec
212 Karczewski Andrzej   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
213 Karczewski Dominik   Liwska Karczewiec
214 Karczewski Jakub   Czerwińska Strupiechowo
215 Karczewski Kazimierz   Kałuska Wąsy
216 Karczewski Kazimierz   Czerwińska Strupiechowo
217 Karczewski Mateusz   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
218 Karczewski Michał   Liwska Karczewiec
219 Karczewski Stanisław   Liwska Karczewiec
220 Karczewski Stanisław   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
221 Karczewski Stefan   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
222 Karczewski Tomasz   Liwska Karczewiec

223 Karczewski 
- Jarosik Jan   Liwska Karczewiec

224 Karczewski 
- Kozioł Szymon   Liwska Karczewiec

225 Klicki Stanisław
cześn. Różań. Kom. 
Cyw. - Woy. Ziemi 
Warszaw.

Korytnicka Turna, Chmielewo

226 Klicki Stanisław   Liwska Popów
227 Klukowski Antoni   Kałuska Szymony
228 Klukowski Jakub   Kałuska Olszewice
229 Klukowski Jakub   Kałuska Olszewice
230 Klukowski Jakub   Kałuska Kluki
231 Klukowski Kazimierz   Kałuska Szymony
232 Klukowski Mateusz   Kałuska Kluki
233 Klukowski Stanisław   Kałuska Kluki
234 Kodym Jan Posesor sołectwa Korytnicka Wola Korytnicka
235 Komorowski Antoni   Korytnicka Komory
236 Komorowski Fabian   Korytnicka Komory
237 Komorowski Fabian   Korytnicka Komory
238 Komorowski Franciszek   Korytnicka Komory
239 Komorowski Franciszek   Korytnicka Rabiany
240 Komorowski Jacek   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
241 Komorowski Jan   Korytnicka Rowiska
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242 Komorowski Ludwik   Korytnicka Komory
243 Komorowski Marcin   Korytnicka Komory
244 Komorowski Mateusz   Korytnicka Komory
245 Komorowski Piotr   Korytnicka Rowiska
246 Komorowski Stanisław   Korytnicka Komory
247 Komorowski Tomasz   Korytnicka Komory
248 Komorowski Walenty   Korytnicka Komory
249 Komorowski Wawrzeniec   Pniewnicka Komory

250 Komorowski 
- Markowicz Woyciech   Korytnicka Komory

251 Komorowski 
- Młodszy Woyciech   Korytnicka Komory

252 Komorowski 
- Starszy Woyciech   Korytnicka Komory

253 Komorowski 
- Zima Jakub   Korytnicka Komory

254 Kosiński Józef   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
255 Koszewski Dominik   Czerwińska Wąsosze
256 Koszewski Ignacy   Czerwińska Koszewnica
257 Koszewski Jan   Pniewnicka Noyszewo
258 Koszewski Jan   Czerwińska Koszewnica
259 Koszewski Piotr   Czerwińska Koszewnica
260 Koszewski Piotr   Czerwińska Orzechowo, Filipy
261 Koszewski Stefan   Czerwińska Koszewnica
262 Koszewski Stefan   Korytnicka Zalesie
263 Koszewski Woyciech   Czerwińska Orzechowo, Filipy

264 Koszewski 
- Całka Andrzej   Czerwińska Koszewnica

265 Koszewski 
- Niemiec Andrzej   Czerwińska Koszewnica

266 Kołomyski Adam   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
267 Kowieski Kacper   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
268 Krasnodębski Adam   Grembkowska Polkowo Mroczki
269 Krasnodębski Jakub   Kopcińska Polkowo Pobratymy
270 Krasnodębski Józef   Pniewnicka Świętochów Stary, Świętochów Trawy
271 Krasnodębski Piotr   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
272 Krasnodębski Stanisław   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
273 Krasnodębski Woyciech   Grembkowska Suchodół
274 Krasowski Piotr   Pniewnicka Szczurowo
275 Kruszewski Andrzej   Korytnicka Jaczewo
276 Kruszewski Antoni   Korytnicka Jaczewo
277 Kruszewski Baltazar   Korytnicka Jaczewo
278 Kruszewski Józef   Korytnicka Jaczewo
279 Kruszewski Stanisław   Korytnicka Jaczewo
280 Kruszewski Tomasz   Korytnicka Jaczewo

281 Kruszewski 
- Ściepkło Józef   Korytnicka Jaczewo

282 Krypski Franciszek   Grembkowska Suchodół
283 Krypski Krzysztof   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
284 Krypski Szymon   Grembkowska Suchodół
285 Laskowicz     Niwiska Iganie
286 Laskowski Fabian   Pniewnicka Noyszewo
287 Laskowski Jakub   Pniewnicka Noyszewo
288 Laskowski Jakub   Korytnicka Jaczewo
289 Laskowski Maciej   Liwska Zawady
290 Laskowski Piotr   Korytnicka Kruszewo

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 
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291 Lipka Andrzej   Korytnicka Żelazowo
292 Lipka Jan   Kałuska Olszewice
293 Lipka Woyciech   Korytnicka Gurki Srzednie
294 Lisiecki   kapitan Kałuska Skrzeki
295 Łazowski Jacek   Kałuska Olszewice
296 Łazowski Piotr   Kałuska Olszewice
297 Łochowski Jan   Pniewnicka Świętochów Stary
298 Łuniewski Krzysztof   Olexyńska Jagodne

299 Malczewski Karol gen. woysk Kor. 
Star. jadowski Jadowska Woyty

300 Markowski Józef Chorąży mielnicki Niwiska Żuków, Wólka Żukowska
301 Markowski Franciszek kom. C.W.Z.L. Korytnicka Pękule, Komory, Rowiska

302 Michałowski Jan Burgrabia 
K.C.W.Z.L. Liwska Zawady, Liw

303 Michałowski Wawrzeniec   Kałuska Milewo
304 Milewski Antoni   Kałuska Chróścice
305 Milewski Antoni   Kałuska Milewo
306 Milewski Jacek   Kałuska Chróścice, Olszewice
307 Milewski Jakub   Kałuska Kluki
308 Milewski Jan   Czerwińska Skarżyn
309 Milewski Marcin   Kałuska Mroczki Klekty
310 Milewski Mateusz   Kałuska Milewo
311 Milewski Paweł   Kałuska Milewo
312 Milewski Szczepan   Kałuska Falbogi
313 Milewski Woyciech   Kałuska Milewo
314 Morze Jacek   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
315 Morze Karol   Olexyńska Jagodne
316 Mościcki Stanisław   Niwiska Choieczno Cesarze
317 Mościcki Wincenty   Niwiska Choieczno Cesarze
318 Mroczek Andrzej   Kałuska Olszewice
319 Mroczek Andrzej   Kałuska Chróścice
320 Mroczek Andrzej   Kałuska Wity
321 Mroczek Antoni   Kałuska Mroczki, Łopuchy
322 Mroczek Baltazar   Kałuska Milewo
323 Mroczek Fabian   Kałuska Mroczki, Łopuchy
324 Mroczek Grzegorz   Kałuska Mroczki, Łopuchy
325 Mroczek Jakub   Kałuska Mroczki, Łopuchy
326 Mroczek Jakub   Kałuska Mroczki, Łopuchy
327 Mroczek Jakub   Kałuska Mroczki Klekty
328 Mroczek Kazimierz   Kałuska Milewo
329 Mroczek Ludwik   Kałuska Mroczki, Łopuchy
330 Mroczek Maciej   Kałuska Milewo
331 Mroczek Maciej   Kałuska Mroczki, Łopuchy
332 Mroczek Maciej   Kałuska Mroczki, Łopuchy
333 Mroczek Mateusz   Kałuska Kluki
334 Mroczek Walenty   Kałuska Mroczki, Łopuchy
335 Mystkowski Bartłomiej   Olexyńska Jagodne
336 Mystkowski Ignacy   Olexyńska Jagodne
337 Mystkowski Jan   Olexyńska Jagodne
338 Myszkowski Stefan   Niwiska Choieczno Cesarze
339 Niedźwiedzki Michał   Pniewnicka Świętochów Stary
340 Niewiarowski Szymon   Kopcińska Polkowo Pobratymy
341 Nowiński Tomasz   Korytnicka Komory
342 Noyszewski Aleksander   Korytnicka Zalesie
343 Noyszewski Andrzej   Korytnicka Komory
344 Noyszewski Antoni   Liwska Karczewiec
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345 Noyszewski Bazyli   Korytnicka Rabiany
346 Noyszewski Błażej   Liwska Karczewiec
347 Noyszewski Jakub   Pniewnicka Noyszewo
348 Noyszewski Jan   Pniewnicka Noyszewo
349 Noyszewski Jan   Korytnicka Rabiany
350 Noyszewski Józef   Pniewnicka Noyszewo
351 Noyszewski Józef   Czerwińska Sulki
352 Noyszewski Kazimierz   Korytnicka Rowiska
353 Noyszewski Leon   Pniewnicka Noyszewo, Szczurowo
354 Noyszewski Maciej   Pniewnicka Noyszewo
355 Noyszewski Paweł   Pniewnicka Świętochów Stary
356 Noyszewski Piotr   Korytnicka Zalesie
357 Noyszewski Wawrzeniec   Korytnicka Gurki Srzednie

358 Noyszewski 
- Socha Andrzej   Pniewnicka Noyszewo

359 Oborski Józef Kaszt. 
Ciechanowski Czerwińska

Osówno, Nowawieś, Brzeźnik, Makówiec 
Duży, Rombierze, Dropowizna, 
Skarżyno

360 Oborski Felicyan   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
361 Obrąpalski Jan   Grembkowska Suchodół
362 Obrąpalski Seweryn   Pniewnicka Ostaszki, Noyszewo

363 Ogińska Aleksandra Hetmanowa 
W Xttwa Littgo. Niwiska Wołyńce, Wólka Wołyniecka

364 Ogonowski     Pniewnicka Kwaśnianka, Świętochowo Połazie, 
Roguszyno Leśniki

365 Ogonowski   Ksiądz Pniewnicka Roguszyno Leśniki
366 Olszewski Andrzej   Kałuska Olszewice
367 Olszewski Franciszek   Kałuska Olszewice
368 Olszewski Paweł   Kałuska Olszewice

369 Olszewski 
- Homiei Franciszek   Kałuska Olszewice

370 Olszewski 
- Homiei Stanisław   Kałuska Olszewice

371 Olszewski 
- Homiei Woyciech   Kałuska Olszewice

372 Olszewski - Kitel Stanisław   Kałuska Olszewice
373 Olszewski - Kitel Woyciech   Kałuska Olszewice
374 Orzechowski Andrzej   Czerwińska Orzechowo Stare
375 Orzechowski Dominik   Czerwińska Orzechowo Stare
376 Orzechowski Jakub   Czerwińska Orzechowo Stare
377 Orzechowski Walenty   Czerwińska Orzechowo Stare
378 Orzechowski Woyciech   Czerwińska Wąsosze
379 Orzechowski Woyciech   Czerwińska Orzechowo Stare
380 Ossoliński Antoni Starosta drohicki Liwska Ziomaki Oszczerze, Karczewiec

381 Ossoliński Kazimierz Podkomorzy 
mielnicki Niwiska Niwiska, Wyłazy, Ostrówek, Żukowo 

Ziemaki, Koty, Tymianka, Kisielany
382 Patocki Jan   Kałuska Patok
383 Patocki Maciej   Kałuska Patok
384 Patocki Marcin   Niwiska Dąbrówka Stany
385 Zawadzki Piotr    Korytnicka Jaczewo
386 Piotrowski Marcin   Kopcińska Polkowo Dażbogi
387 Pogorzelski Michał   Korytnicka Rowiska
388 Polkowski Adam   Kopcińska Polkowo Pobratymy
389 Polkowski Adam   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
390 Polkowski Andrzej   Korytnicka Zalesie
391 Polkowski Andrzej   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 
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392 Polkowski Andrzej   Korytnicka Zalesie
393 Polkowski Antoni   Niwiska Choieczno Sybillaki
394 Polkowski Antoni   Kopcińska Polkowo Pobratymy
395 Polkowski Antoni   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
396 Polkowski Benedykt   Czerwińska Strupiechowo
397 Polkowski Dominik   Grembkowska Polkowo Mroczki
398 Polkowski Felicyan   Niwiska Choieczno Sybillaki
399 Polkowski Franciszek   Niwiska Choieczno Sybillaki
400 Polkowski Franciszek   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
401 Polkowski Franciszek   Grembkowska Polkowo Mroczki
402 Polkowski Grzegorz   Czerwińska Koszewnica
403 Polkowski Ignacy   Kopcińska Polkowo Pobratymy
404 Polkowski Ignacy   Korytnicka Zalesie
405 Polkowski Jacek   Niwiska Choieczno Sybillaki
406 Polkowski Jakub   Niwiska Choieczno Cesarze
407 Polkowski Jakub   Kopcińska Polkowo Pobratymy
408 Polkowski Jakub   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
409 Polkowski Jakub   Czerwińska Koszewnica
410 Polkowski Jakub   Czerwińska Koszewnica
411 Polkowski Jakub   Czerwińska Strupiechowo
412 Polkowski Jan   Liwska Polkowo Oszczerze
413 Polkowski Jan   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
414 Polkowski Jan po Andrzeju Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
415 Polkowski Jan   Czerwińska Sulki
416 Polkowski Jan   Czerwińska Koszewnica
417 Polkowski Józef   Kopcińska Polkowo Dażbogi
418 Polkowski Józef   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
419 Polkowski Leon   Kopcińska Skubniewo
420 Polkowski Leonard   Czerwińska Koszewnica
421 Polkowski Maciej   Grembkowska Polkopwo Mroczki
422 Polkowski Maciej   Czerwińska Skarżyn
423 Polkowski Marcin   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
424 Polkowski Mateusz   Pniewnicka Noyszewo
425 Polkowski Michał   Kałuska Kruki
426 Polkowski Michał   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
427 Polkowski Michał   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
428 Polkowski Paweł   Kopcińska Skubniewo
429 Polkowski Paweł   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
430 Polkowski Piotr   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
431 Polkowski Piotr   Czerwińska Skarżyn
432 Polkowski Stanisław   Kopcińska Polkowo Dażbogi
433 Polkowski Stanisław   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
434 Polkowski Stanisław   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
435 Polkowski Stanisław   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
436 Polkowski Szymon   Kopcińska Polkowo Pobratymy
437 Polkowski Szymon   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
438 Polkowski Tomasz   Kopcińska Polkowo Pobratymy
439 Polkowski Tomasz   Kopcińska Polkowo Pobratymy
440 Polkowski Tomasz   Kopcińska Polkowo Dażbogi
441 Polkowski Tomasz   Czerwińska Koszewnica
442 Polkowski Walęty   Kopcińska Polkowo Pobratymy
443 Polkowski Wawrzeniec   Kopcińska Polkowo Pobratymy
444 Polkowski Wiktor   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
445 Polkowski Wiktor po Stanisławie Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
446 Polkowski Wiktor   Korytnicka Jaczewo
447 Polkowski Woyciech   Kopcińska Polkowo Pobratymy
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448 Polkowski Woyciech   Kopcińska Skubniewo
449 Polkowski Woyciech   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
450 Polkowski Woyciech   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
451 Polkowski Szymon   Kopcińska Polkowo Dażbogi

452 Polkowski 
- Bocian Adam   Czerwińska Strupiechowo

453 Polkowski 
- Jakubik Jan   Kopcińska Polkowo Pobratymy

454 Polkowski 
- Marcynik Jan   Kopcińska Polkowo Pobratymy

455 Połaski Aleksander   Korytnicka Gurki Grubaki
456 Połaski Antoni   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
457 Połaski Augustyn   Korytnicka Gurki Grubaki
458 Połaski Bartłomiej   Czerwińska Strupiechowo
459 Połaski Bazyli   Korytnicka Gurki Grubaki
460 Połaski Grzegorz   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
461 Połaski Józef   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
462 Połaski Józef   Korytnicka Gurki Grubaki
463 Połaski Józef   Korytnicka Gurki Grubaki
464 Połaski Kazimierz   Liwska Połazie
465 Połaski Kazimierz   Czerwińska Strupiechowo
466 Połaski Paweł   Liwska Zawady
467 Połaski Piotr   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
468 Połaski Piotr   Czerwińska Czaple
469 Połaski Stanisław   Liwska Połazie
470 Połaski Walenty   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
471 Połaski Walęty   Liwska Zawady
472 Połaski Wawrzeniec   Korytnicka Gurki Grubaki
473 Połaski Woyciech   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
474 Połaski Woyciech   Korytnicka Gurki Grubaki

475 Połaski 
- Borkowicz Jan   Liwska Połazie

476 Połaski - Gołda Jan   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka

477 Połaski 
- Wardzik Franciszek   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka

478 Popławski Benedykt 
Woyciech 

Podstarosta i Kom. 
C.W.Z.L. Korytnicka Górki Borze, Gurki Grubaki

479 Potocki   Starościc guzowski Kałuska Góyse, Grodzisk, Skruda Dolna, Połazie, 
Skruda Mała, Paprotna Wola

480 Ptaszyński Józef   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
481 Rabieński Adam   Pniewnicka Świętochów Trawy
482 Rabieński Adam   Korytnicka Rabiany
483 Rabieński Franciszek   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
484 Rabieński Jacek   Korytnicka Rabiany
485 Rabieński Jan   Korytnicka Rabiany
486 Rabieński Marcin   Korytnicka Rabiany
487 Rabieński Michał   Korytnicka Kruszewo
488 Rabieński Michał   Korytnicka Rabiany
489 Rabieński Wawrzeniec   Korytnicka Rabiany
490 Rabieński Woyciech   Korytnicka Wielądki
491 Rabieński Woyciech   Korytnicka Rabiany
492 Raczyński Antoni   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
493 Radzikowski Andrzej   Niwiska Kobyla Wólka (Jagodzińska), Ług

494 Radziwiłłowie   Książęta Pniewnicka
Pniewnik, Zakrzew, Warmiaki, 
Radoszyna, Piwki, Ruda, Strachówka, 
Osęka, Borki

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 
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495 Rogalski Józef Posesor sołectwa Korytnicka Wola Korytnicka
496 Roguski Piotr pisarz liwski Liwska Liw
497 Roguski Adam   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
498 Roguski Adam   Pniewnicka Szczurowo
499 Roguski Aleksander   Czerwińska Wąsosze
500 Roguski Andrzej   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
501 Roguski Andrzej   Czerwińska Roguszyn Wypychy
502 Roguski Antoni   Liwska Połazie
503 Roguski Antoni   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
504 Roguski Antoni   Kałuska Falbogi
505 Roguski Antoni po Kazimierzu Pniewnicka Świętochowo Połazie
506 Roguski Antoni po Wojciechu Pniewnicka Świętochowo Połazie
507 Roguski Antoni   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
508 Roguski Antoni   Czerwińska Roguszyn Wypychy
509 Roguski Baltazar   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
510 Roguski Bartłomiej   Pniewnicka Roguszyno Stare
511 Roguski Bartłomiej   Czerwińska Żabokliki
512 Roguski Bartłomiej   Czerwińska Roguszyn Wypychy
513 Roguski Fabian   Czerwińska Roguszyn Wypychy
514 Roguski Franciszek   Pniewnicka Roguszyno Decie
515 Roguski Franciszek   Czerwińska Roguszyno Dzierżki
516 Roguski Franciszek   Czerwińska Roguszyn Wypychy
517 Roguski Gabryel   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
518 Roguski Grzegorz   Liwska Rombież
519 Roguski Jacek   Czerwińska Roguszyno Dzierżki
520 Roguski Jakub Burgrabia liwski Czerwińska Roguszyno Dzierżki
521 Roguski Jan   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
522 Roguski Jan   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
523 Roguski Jan   Pniewnicka Roguszyno Stare
524 Roguski Jan   Pniewnicka Noyszewo
525 Roguski Jan   Czerwińska Roguszyno Dzierżki
526 Roguski Jan   Korytnicka Żelazowo
527 Roguski Jan Regent liwski Korytnicka Żelazowo
528 Roguski Joachim   Korytnicka Gurki Grubaki
529 Roguski Józef   Pniewnicka Roguszyno Stare
530 Roguski Józef   Korytnicka Rabiany
531 Roguski Karol   Liwska Zawady
532 Roguski Kazimierz   Pniewnicka Świętochowo Połazie
533 Roguski Kazimierz   Pniewnicka Świętochowo Połazie
534 Roguski Kazimierz   Czerwińska Roguszyno Dzierżki
535 Roguski Kazimierz   Czerwińska Roguszyn Wypychy
536 Roguski Konstanty   Czerwińska Czaple
537 Roguski Krzysztof   Kałuska Falbogi
538 Roguski Ludwik   Korytnicka Rabiany
539 Roguski Maciej   Liwska Zawady
540 Roguski Maciej   Pniewnicka Roguszyno Decie
541 Roguski Maciej   Czerwińska Roguszyno Dzierżki
542 Roguski Maciej   Czerwińska Roguszyn Wypychy
543 Roguski Maciej   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
544 Roguski Mateusz   Liwska Rombież
545 Roguski Mateusz   Pniewnicka Świętochów Stary
546 Roguski Mateusz   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
547 Roguski Mateusz Szambelan Pniewnicka Roguszyno Leśniki
548 Roguski Michał   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
549 Roguski Mikołaj   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
550 Roguski Paweł   Czerwińska Roguszyno Dzierżki
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551 Roguski Pietr   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
552 Roguski Piotr Pisarz liwski Liwska Zawady, Liw
553 Roguski Piotr   Czerwińska Roguszyn Wypychy
554 Roguski Roch   Korytnicka Kruszewo
555 Roguski Stanisław   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
556 Roguski Stanisław   Pniewnicka Roguszyno Decie
557 Roguski Stanisław   Czerwińska Czaple
558 Roguski Szymon   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
559 Roguski Szymon   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
560 Roguski Szymon   Czerwińska Czaple
561 Roguski Tomasz   Pniewnicka Świętochowo Połazie
562 Roguski Tomasz   Pniewnicka Roguszyno Decie
563 Roguski Wawrzeniec   Pniewnicka Roguszyno Stare
564 Roguski Wawrzeniec   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
565 Roguski Woyciech   Pniewnicka Świętochowo Połazie
566 Roguski Woyciech   Pniewnicka Roguszyno Stare
567 Roguski Woyciech   Czerwińska Żabokliki
568 Roguski Woyciech   Korytnicka Rabiany
569 Roguski - Koza Jan   Pniewnicka Roguszyno Decie
570 Roguski - Koza Józef   Pniewnicka Roguszyno Decie

571 Roguski 
- Krowik Józef   Pniewnicka Roguszyno Decie

572 Roguski 
- Kukółka Stanisław   Czerwińska Roguszyn Wypychy

573 Roguski - Papież Walenty   Czerwińska Roguszyno Dzierżki, Szczurów
574 Roguski - Pazdej Franciszek   Czerwińska Roguszyno Dzierżki

575 Roguski 
- Perkuła Michał   Pniewnicka Roguszyno Decie

576 Roguski - Pezik Jan   Czerwińska Czaple
577 Roguski - Pezik Jan   Czerwińska Roguszyn Wypychy
578 Roguski - Pezik Józef   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
579 Roguski - Pezik Marcin   Pniewnicka Roguszyno Leśniki

580 Roguski 
- Piskorz Stanisław   Czerwińska Roguszyn Wypychy

581 Roguski 
- Rogalik Marcin   Pniewnicka Roguszyno Leśniki

582 Roguski - Smyk Franciszek   Pniewnicka Roguszyno Stare
583 Roguski - Smyk Szymon   Pniewnicka Roguszyno Stare
584 Roguski - Smyk Walenty   Pniewnicka Roguszyno Stare
585 Roguski - Strzyż Antoni   Pniewnicka Roguszyno Stare
586 Roguski - Surek Maciej   Pniewnicka Roguszyno Leśniki

587 Roguski 
- Wiewiórka Antoni   Pniewnicka Roguszyno Leśniki

588 Roguski 
- Wiewiórka Franciszek   Pniewnicka Roguszyno Stare

589 Rola Andrzej   Liwska Rombież
590 Rostkowski Adam   Kałuska Szymony
591 Rostkowski Woyciech   Kałuska Szymony
592 Rowicki Aleksander   Korytnicka Zalesie
593 Rowicki Antoni   Korytnicka Rowiska
594 Rowicki Antoni   Korytnicka Kruszewo
595 Rowicki Baltazar   Korytnicka Rowiska
596 Rowicki Benedykt   Pniewnicka Świętochów Trawy
597 Rowicki Franciszek   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
598 Rowicki Gabryel   Korytnicka Rowiska
599 Rowicki Gabryel   Korytnicka Rabiany
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600 Rowicki Ignacy   Korytnicka Rabiany
601 Rowicki Jacek   Korytnicka Rowiska
602 Rowicki Jakub   Korytnicka Rowiska
603 Rowicki Jan   Korytnicka Gurki Grubaki
604 Rowicki Karol   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
605 Rowicki Mikołaj   Pniewnicka Świętochowo Połazie
606 Rowicki Mikołaj   Korytnicka Rowiska
607 Rowicki Piotr   Korytnicka Kruszewo
608 Rowicki Sylwester   Korytnicka Rowiska
609 Rowicki Tomasz   Pniewnicka Świętochów Trawy
610 Rowicki Tomasz   Korytnicka Zalesie
611 Rowicki Walenty   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
612 Rowicki Walenty   Korytnicka Rowiska
613 Rowicki Woyciech   Korytnicka Zalesie
614 Rowicki - Piotrak Jan   Korytnicka Rowiska

615 Rowicki 
- Siekiera Adam   Korytnicka Rowiska

616 Rowicki 
- Siekiera Szymon   Korytnicka Rowiska

617 Rowicki 
- Tomasiak Jan   Korytnicka Rowiska

618 Rowicki 
- Tomasiak Szymon   Korytnicka Rowiska

619 Rozwadowski Antoni   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
620 Rozwadowski Jan   Korytnicka Kruszewo
621 Rozwadowski Paweł   Korytnicka Kruszewo
622 Rudnicki Ludwik   Niwiska Lipniaki

623 Rudzieński Kazimierz starosta kort. Kom. 
C.W.Z.L. Kopcińska

Proszew, Wólka Proszewska, 
Kwaśnianka, Gałki, Kopcie, Polków 
Dadzbogi, Skibniewo, Suchodół

624 Rudzieński Kazimierz starosta koryt. 
Kom. C.W.Z.L. Kałuska

Kałuszyn, zawoda, Kazimierzowie, 
Mrozy, Kozławizna, Dębkowizna, 
Wola kałuska, Kruk, Olszewice, Patok, 
Gołembiowka, Choszcze

625 Rudzieński Kazimierz   Korytnicka
Korytnica, Wola Korytnicka, Katy 
Bednarze, Sakłak, Ruda, Kupce, Jugi, 
Lipniki

626 Rudzieński Adam   Kałuska Chróścice, Olszewice
627 Rusiecki Maciej   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
628 Rusinowski Paweł   Pniewnicka Świętochowo Połazie
629 Rybicki     Niwiska Grale, Kobyla Wólka, Skórzec, Ług
630 Siedziewski Jakub   Kałuska Wąsy
631 Sielawski Karol   Niwiska Lipniaki
632 Sitnicki Michał   Korytnicka Żelazowo
633 Sitnicki Paweł   Niwiska Skórzec, Ług
634 Sitnicki Walenty   Korytnicka Żelazowo
635 Skarżyński Antoni   Czerwińska Strupiechowo
636 Skarżyński Feliks   Czerwińska Wyrzyki
637 Skarżyński Grzegorz   Pniewnicka Noyszewo
638 Skarżyński Jacek   Pniewnicka Noyszewo
639 Skarżyński Jakub   Czerwińska Skarżyn
640 Skarżyński Jakub   Czerwińska Strupiechowo
641 Skarżyński Jan   Pniewnicka Noyszewo
642 Skarżyński Jan   Czerwińska Skarżyn
643 Skarżyński Kazimierz   Pniewnicka Noyszewo
644 Skarżyński Piotr   Czerwińska Skarżyn
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645 Skarżyński Szymon   Czerwińska Skarżyn
646 Skarżyński Wawrzeniec   Czerwińska Skarżyn
647 Skarżyński Woyciech   Pniewnicka Noyszewo
648 Skarżyński Woyciech   Czerwińska Skarżyn
649 Skarżyński Woyciech   Czerwińska Strupiechowo
650 Skarżyski Tomasz   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
651 Skolimowski Andrzej   Korytnicka Rowiska
652 Skolimowski Antoni   Korytnicka Zalesie
653 Skolimowski Benedykt   Korytnicka Kruszewo
654 Skolimowski Franciszek   Korytnicka Zalesie
655 Skolimowski Paweł   Pniewnicka Roguszyno Decie
656 Skolimowski Wawrzeniec   Korytnicka Zalesie
657 Skubniewski Feliks   Kałuska Olszewice
658 Skubniewski Jakub   Kałuska Olszewice
659 Skubniewski Jan   Niwiska Dąbrówka Stany
660 Skubniewski Józef   Kopcińska Skubniewo
661 Skubniewski Szymon   Kałuska Szymony
662 Skup Idzi   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
663 Skup Woyciech   Niwiska Dąbrówka Stany
664 Słowik Mikołaj   Niwiska Dąbrówka Wyłazy
665 Sobieski Józef Miecznik liwski Pniewnicka Strachówka
666 Stański Piotr   Korytnicka Rowiska
667 Strupiechowski Andrzej   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
668 Strupiechowski Antoni   Czerwińska Strupiechowo
669 Strupiechowski Jacek   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
670 Strupiechowski Jacek   Korytnicka Wielądki
671 Strupiechowski Jan   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)
672 Strupiechowski Jan   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
673 Strupiechowski Maciej   Czerwińska Strupiechowo
674 Strupiechowski Paweł   Czerwińska Orzechowo, Filipy
675 Strupiechowski Paweł   Czerwińska Strupiechowo
676 Strupiechowski Stanisław   Grembkowska Suchodół

677 Strupiechowski 
- Dzierżek Woyciech   Czerwińska Czaple

678 Strupiechowski 
- Omiecik Kazimierz   Czerwińska Strupiechowo

679 Strupiechowski 
- Omiecik Kazimierz   Czerwińska Strupiechowo

680 Strupiechowski 
- Ruta Stanisław   Czerwińska Strupiechowo

681 Strupiechowski 
- Zając Stanisław   Czerwińska Strupiechowo

682 Strupiechowski Franciszek   Czerwińska Strupiechowo
683 Suchodolski Woyciech   Czerwińska Strupiechowo

686 Świnarski Michał Sekretarz J. K. Mci Wiśniewska Czarnogłów, Wólka Czarnogłowska, 
Wyględowiek, Zimnawoda, Kluki

687 Szczurowski Jakub   Pniewnicka Szczurowo
688 Szczurowski Jan   Pniewnicka Szczurowo
689 Szczurowski Łukasz   Pniewnicka Szczurowo
690 Szczygielski     Czerwińska Borze, Sulki, Skarżyno
691 Szulborski Marcin   Czerwińska Skarżyn

692 Szydłowski Szymon Kaszt. Żarnowski Dobrzyńska
Rudzienko, Osęczyzna, Kąty, 
Ołdakowizna, Kąty Drugie, Dobre, 
Rudno

693 Szymański Jan   Kałuska Olszewice
694 Szymborski Bartłomiej   Kałuska Szymbory
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695 Szymborski Jakub   Kałuska Szymbory
696 Szymborski Woyciech   Kałuska Szymbory
697 Szymoński Franciszek   Kałuska Olszewice
698 Szymoński Grzegorz   Kałuska Szymony
699 Szymoński Józef   Kałuska Olszewice
700 Szymoński Mikołaj   Kałuska Chróścice, Olszewice
701 Szymoński Stanisław   Kałuska Szymony
702 Szymoński Szymon   Grembkowska Polków Wielki (Sagały)

703 Szymoński 
- Janusik Grzegorz   Kałuska Szymony

704 Świętochowska 
- Michalak Stanisława   Pniewnicka Świętochowo Połazie

705 Świętochowski Aleksander   Pniewnicka Świętochów Stary
706 Świętochowski Antoni   Pniewnicka Roguszyno Stare
707 Świętochowski Baltazar   Pniewnicka Świętochów Stary
708 Świętochowski Bartłomiej   Pniewnicka Świętochów Trawy
709 Świętochowski Dominik   Pniewnicka Świętochów Trawy
710 Świętochowski Franciszek   Pniewnicka Świętochów Stary
711 Świętochowski Ignacy   Pniewnicka Świętochów Stary
712 Świętochowski Ignacy   Pniewnicka Świętochów Stary
713 Świętochowski Ignacy   Pniewnicka Świętochowo Połazie
714 Świętochowski Jan   Pniewnicka Świętochów Trawy
715 Świętochowski Józef   Pniewnicka Świętochów Stary
716 Świętochowski Józef   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
717 Świętochowski Maciej   Pniewnicka Świętochów Stary
718 Świętochowski Marcin   Pniewnicka Świętochów Stary
719 Świętochowski Mateusz   Pniewnicka Świętochowo Połazie
720 Świętochowski Michał   Pniewnicka Świętochowo Połazie
721 Świętochowski Piotr   Pniewnicka Świętochów Trawy
722 Świętochowski Piotr   Pniewnicka Świętochów Trawy
723 Świętochowski Stanisław   Pniewnicka Świętochowo Połazie
724 Świętochowski Tomasz   Pniewnicka Świętochów Trawy
725 Świętochowski Wawrzeniec   Pniewnicka Świętochów Stary

726 Świętochowski 
- Michalak Franciszek   Pniewnicka Świętochowo Połazie

727 Świętochowski 
- Skonieczny Franciszek   Pniewnicka Świętochowo Połazie

728 Świętochowski 
- Skonieczny Woyciech   Pniewnicka Świętochowo Połazie

729 Tański Baltazar   Kałuska Olszewice
730 Tarkowski Stefan   Niwiska Dąbrówka Wyłazy
731 Toczyski Mateusz   Korytnicka Rabiany
732 Toczyski Samuel   Korytnicka Rabiany, Roguszyn Leśniki

733 Tomasiewicz Tadeusz Szambelan JKMci. 
Kom. C.W.Z.L. Wierzbieńska Wierzbno, Cierzpięta, Janówek, Falbogi

734 Twarowski Kazimierz   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
735 Twarowski Mateusz   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
736 Wąsowski Andrzej   Kałuska Wąsy
737 Wąsowski Andrzej   Kałuska Wąsy
738 Wąsowski Andrzej   Czerwińska Koszewnica
739 Wąsowski Antoni   Kałuska Szymony
740 Wąsowski Dominik   Czerwińska Sulki
741 Wąsowski Dominik   Czerwińska Wąsosze
742 Wąsowski Fabian   Kałuska Kluki
743 Wąsowski Franciszek   Kopcińska Polkowo Pobratymy
744 Wąsowski Grzegorz   Kałuska Wąsy, Witach
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745 Wąsowski Jacek   Kałuska Kluki
746 Wąsowski Jakub   Kałuska Wąsy
747 Wąsowski Jakub   Kałuska Szymbory
748 Wąsowski Jakub   Czerwińska Wąsosze
749 Wąsowski Jakub   Czerwińska Wąsosze
750 Wąsowski Jakub   Czerwińska Czaple
751 Wąsowski Jan   Kałuska Wąsy
752 Wąsowski Jan   Czerwińska Wąsosze
753 Wąsowski Józef   Czerwińska Orzechowo Stare
754 Wąsowski Łukasz   Czerwińska Wąsosze
755 Wąsowski Maciej   Kałuska Wąsy
756 Wąsowski Maciej   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
757 Wąsowski Marcin   Kałuska Milewo
758 Wąsowski Marcin   Kałuska Wąsy
759 Wąsowski Mateusz   Kałuska Wity
760 Wąsowski Mateusz   Czerwińska Wąsosze
761 Wąsowski Michał   Czerwińska Wąsosze
762 Wąsowski Piotr   Kałuska Mroczki, Łopuchy
763 Wąsowski Piotr   Czerwińska Wąsosze
764 Wąsowski Stanisław   Kałuska Wąsy
765 Wąsowski Stanisław   Kałuska Kluki
766 Wąsowski Stanisław   Czerwińska Wąsosze
767 Wąsowski Stanisław   Czerwińska Wąsosze
768 Wąsowski Stanisław   Czerwińska Żabokliki
769 Wąsowski Szymon   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
770 Wąsowski Tomasz   Kałuska Falbogi
771 Wąsowski Tomasz   Kałuska Wąsy
772 Wąsowski Tomasz   Czerwińska Wąsosze
773 Wąsowski Walenty   Kałuska Falbogi
774 Wąsowski Walenty   Czerwińska Orzechowo Stare
775 Wąsowski Wawrzeniec   Kałuska Falbogi
776 Wąsowski Wawrzeniec   Czerwińska Wąsosze
777 Wąsowski Wawrzeniec   Czerwińska Wąsosze
778 Wąsowski Wincenty   Kałuska Wąsy
779 Wąsowski Woyciech   Kopcińska Polkowo Pobratymy
780 Wąsowski Woyciech   Czerwińska Żabokliki
781 Wąsowski Łukasz Marcin   Kałuska Wąsy
782 Wielądek Adam   Korytnicka Wielądki
783 Wielądek Antoni   Korytnicka Wielądki
784 Wielądek Benedykt   Pniewnicka Świętochów Trawy
785 Wielądek Grzegorz   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
786 Wielądek Grzegorz   Korytnicka Wielądki
787 Wielądek Jakub   Korytnicka Kruszewo
788 Wielądek Jakub   Korytnicka Wielądki
789 Wielądek Jan   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
790 Wielądek Jan   Korytnicka Wielądki
791 Wielądek Jan   Korytnicka Wielądki
792 Wielądek Józef   Korytnicka Wielądki
793 Wielądek Maciej   Korytnicka Wielądki
794 Wielądek Marcin   Pniewnicka Roguszyno Decie
795 Wielądek Marcin   Korytnicka Wielądki
796 Wielądek Stanisław   Korytnicka Wielądki
797 Wielądek Szymon   Korytnicka Wielądki
798 Wielądek Tomasz   Korytnicka Wielądki
799 Wielądek Tomasz   Korytnicka Wielądki
800 Wielądek Waleryan   Korytnicka Wielądki
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801 Wielądek 
- Ciuziel Józef   Korytnicka Wielądki

802 Wielądek 
- Ciuziel Stanisław   Korytnicka Wielądki

803 Wielgórski Adam   Niwiska Choieczno Cesarze
804 Wielgurski Ignacy   Niwiska Gołombek
805 Wielgurski Józef   Niwiska Gołombek
806 Witkowski Kazimierz   Kałuska Falbogi
807 Witowski Andrzej   Kałuska Wity
808 Witowski Andrzej   Kałuska Wity
809 Witowski Franciszek   Kałuska Wity
810 Witowski Jakub   Kałuska Wity
811 Witowski Józef   Kałuska Wity
812 Witowski Kazimierz   Kałuska Kluki
813 Witowski Maciej   Kałuska Wity
814 Witowski Mateusz   Kałuska Wity
815 Witowski Michał   Kałuska Chróścice, Olszewice
816 Witowski Paweł   Kałuska Wity
817 Witowski Szymon   Kałuska Wity
818 Witowski Woyciech   Kałuska Kluki
819 Woiewódzki   Burgrabia drohicki Olexyńska Sosnowe
820 Wrzosek Leon   Niwiska Kobyla Wólka (Jagodzińska)
821 Wrzozek Walenty   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
822 Wyganowski Karol   Niwiska Zaliwie Piegawki
823 Wyrzyk Adam   Liwska Karczewiec
824 Wyrzyk Franciszek   Czerwińska Wyrzyki
825 Wyrzyk Jakub   Czerwińska Wyrzyki
826 Wyrzyk Marcin   Liwska Karczewiec
827 Wysocki Karol   Niwiska  
828 Zaborowski   sędzic czersk. Grembkowska Sinołęka, Groszki
829 Zaleski Andrzej   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
830 Zaleski Bartłomiej   Korytnicka Wielądki
831 Zaleski Benedykt   Czerwińska Sulki
832 Zaleski Dyonizy   Niwiska Skórzec
833 Zaleski Franciszek   Czerwińska Sulki
834 Zaleski Franciszek   Czerwińska Sulki
835 Zaleski Hilary   Pniewnicka Noyszewo
836 Zaleski Jakub   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
837 Zaleski Jakub   Czerwińska Roguszyn Wypychy
838 Zaleski Jan   Czerwińska Sulki
839 Zaleski Józef   Czerwińska Sulki
840 Zaleski Kazimierz   Czerwińska Sulki
841 Zaleski Konstanty   Czerwińska Sulki
842 Zaleski Leon   Czerwińska Sulki
843 Zaleski Maciej   Czerwińska Sulki
844 Zaleski Mateusz   Czerwińska Skarżyn
845 Zaleski Mateusz   Czerwińska Sulki
846 Zaleski Michał   Czerwińska Sulki
847 Zaleski Michał   Korytnicka Zalesie
848 Zaleski Stanisław   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
849 Zaleski Stanisław   Korytnicka Zalesie
850 Zaleski Szymon   Czerwińska Sulki
851 Zaleski Szymon   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
852 Zaleski Tomasz   Czerwińska Skarżyn
853 Zaleski Tomasz   Korytnicka Wielądki
854 Zaleski Walenty   Pniewnicka Noyszewo
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855 Zaleski Woyciech   Czerwińska Sulki
856 Zaleski Woyciech   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
857 Zaleski Woyciech   Korytnicka Zalesie
858 Zaleski - Ostasz Bartłomiej   Czerwińska Koszewnica
859 Zaleski - Ostasz Wawrzeniec   Czerwińska Skarżyn
860 Zalewski Woyciech   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
861 Zaliwski Antoni   Niwiska Zaliwie Piegawki
862 Zaliwski Ignacy   Niwiska Zaliwie Piegawki
863 Zaliwski Jakub   Niwiska Zaliwie Szpinki, Zaliwie Piegawki
864 Zaliwski Jakub   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
865 Zaliwski Krzysztof   Niwiska Dąbrówka Stany
866 Zaliwski Krzysztof   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
867 Zaliwski Leon   Kałuska Patok
868 Zaliwski Paweł   Niwiska Zaliwie Szpinki
869 Załęski Adam   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
870 Zaremba Andrzej   Niwiska Dąbrówka Stany
871 Zawadzki Józef   Korytnicka Jaczewo
872 Zawadzki Kazimierz   Korytnicka Jaczewo
873 Zawadzki Maciej   Liwska Zawady
874 Zawadzki Marcin   Liwska Zawady
875 Zawadzki Szymon   Liwska Zawady
876 Zawadzki Woyciech   Liwska Zawady
877 Zawadzki Woyciech   Pniewnicka Szczurowo
878 Zbroszek Ignacy   Kałuska Zbroszki, Szymony
879 Zbroszek Marcin   Kałuska Szymony
880 Zbroszek Michał   Kałuska Zbroszki
881 Zdzieborski Adam   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
882 Zieliński Piotr   Pniewnicka Świętochowo Połazie
883 Zieliński Szymon   Pniewnicka Roguszyno Stare, Noyszewo, Wielądki
884 Żaboklicki Antoni   Czerwińska Żabokliki
885 Żaboklicki Antoni   Czerwińska Czaple
886 Żaboklicki Bartłomiej   Czerwińska Żabokliki
887 Żaboklicki Celestyn   Pniewnicka Szczurowo
888 Żaboklicki Grzegorz   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
889 Żaboklicki Jakub   Korytnicka Kruszewo
890 Żaboklicki Jan   Niwiska Zaliwie Piegawki
891 Żaboklicki Jan   Pniewnicka Roguszyno Decie
892 Żaboklicki Jan   Czerwińska Żabokliki
893 Żaboklicki Michał   Czerwińska Roguszyn Wypychy
894 Żaboklicki Joachim   Pniewnicka Zalesie
895 Żaboklicki Józef   Korytnicka Żabokliki
896 Żaboklicki Maciej   Czerwińska Żabokliki
897 Żaboklicki Maciej   Czerwińska Kruszewo
898 Żaboklicki Paweł   Korytnicka Kruszewo
899 Żaboklicki Piotr   Korytnicka Żabokliki
900 Żaboklicki Piotr   Czerwińska Żabokliki
901 Żaboklicki Piotr   Korytnicka Wielądki
902 Żaboklicki Stanisław   Czerwińska Czaple
903 Żaboklicki Szymon   Niwiska Zaliwie Piegawki
904 Żaboklicki Szymon   Czerwińska Żabokliki
905 Żaboklicki Szymon   Korytnicka Kruszewo
906 Żaboklicki Walenty   Korytnicka Kruszewo, Krypy
907 Żaboklicki Waleryan   Liwska Połazie Ogrodzona Łąka
908 Żaboklicki Waleryan   Czerwińska Żabokliki
909 Żaboklicki Woyciech   Korytnicka Kruszewo

Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczpospolitej. 



59

910 Żaboklicki 
-Paluszek Franciszek   Czerwińska Żabokliki

911 Żaboklicki 
- Zych Franciszek   Czerwińska Żabokliki

912 Żelazowski Woyciech   Korytnicka Żelazowo
913 Żelazowski Adam   Korytnicka Żelazowo
914 Żelazowski Antoni   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
915 Żelazowski Augustyn   Korytnicka Zalesie
916 Żelazowski Fabian   Korytnicka Żelazowo
917 Żelazowski Franciszek   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
918 Żelazowski Franciszek   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
919 Żelazowski Franciszek   Korytnicka Żelazowo
920 Żelazowski Franciszek   Korytnicka Zalesie
921 Żelazowski Ignacy   Korytnicka Żelazowo
922 Żelazowski Jakub   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
923 Żelazowski Jan   Korytnicka Wielądki
924 Żelazowski Jan   Korytnicka Rabiany
925 Żelazowski Józef   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty

926 Żelazowski 
(Zielazowski) Józef   Pniewnicka Roguszyno Leśniki

927 Żelazowski Józef   Korytnicka Żelazowo
928 Żelazowski Kazimierz   Korytnicka Żelazowo
929 Żelazowski Maciej   Korytnicka Żelazowo
930 Żelazowski Michał   Pniewnicka Roguszyno Leśniki

931 Żelazowski 
(Zielazowski) Paweł   Pniewnicka Roguszyno Leśniki

932 Żelazowski Szymon   Korytnicka Zalesie
933 Żelazowski Tomasz   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
934 Żelazowski Tomasz   Korytnicka Rowiska Kęse Kownaty
935 Żelazowski Woyciech   Korytnicka Zalesie
936 Żołędowski Franciszek   Korytnicka Jaczewo
937 Żołędowski Jan   Czerwińska Krypy Stare, Mścichy
938 Żołędowski Maciej   Korytnicka Jaczewo
939 Żołędowski Mateusz   Korytnicka Jaczewo
940 Żukowski Antoni   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
941 Żukowski Jan   Niwiska Dąbrówka Stara, Niwka
942 Żukowski Józef   Niwiska Dąbrówka Stany
943 Żukowski Michał   Niwiska Dąbrówka Stany
944 Żukowski Tomasz   Pniewnicka Roguszyno Leśniki
945 Żukowski Woyciech   Kałuska Szymony

Mirosław Roguski



Ks. dr Zbigniew Rostkowski, kanclerz kurii drohiczyńskiej.

Prezentacja referatu „Biografia ks. Sergiusza Firsa Golicyna, właściciela Starejwsi.  
Prace nad wydaniem” podczas sesji naukowej „Region pogranicza mazowiecko - podla-

skiego i jego rozwój”;. Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. 15.10 2006 r.



W latach 1839-1878 dobra starowiejskie należały do rosyjskiego księcia Sergiusza 
G. Golicyna „Firsa”(1803-1868) i jego małżonki Marii Ewy(1819-1882) wywodzącej się 
z hrabiowskiego rodu Jezierskich h. Nowina1. 

Od wielu już lat postać księcia Golicyna intryguje historyków, nie tylko z racji na jego 
pochodzenie, lecz przede wszystkim ze względu na jego działalność i stosunek do Polaków. 
To ostatnie zagadnienie dochodzi do głosu bardzo szybko, zwłaszcza kiedy zaczynamy śledzić 
dzieje jego życia i pobytu w Starejwsi. Oto, sympatyk dekabrystów stał się po kilku latach 
pogromcą powstania listopadowego, a po jego upadku postanowił pozostać w Królestwie 
Polskim! Znajomość z rodziną hrabiów Jezierskich z Garbowa zakończyła się związkiem mał-
żeńskim z ich córką. Losy się tak potoczyły, że carski oficer wyznania prawosławnego w dniu 
30 października 1836 r. stanął stanął przed ołtarzem w kościele katolickim w Garbowie, aby 
poślubić polską hrabiankę2.

Co więcej, po roku czasu z dniem 31 marca 1837 r. wycofał się z czynnej służby woj-
skowej w randze sztabskapitana artylerii, zachowując prawo do noszenia munduru3. Według 

1 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL). Zespół USC Garbów (dalej: USCG), sygn. 10, Księga 
urodzeń parafii Garbów 1819, s. 11. M. M. Golicyn podaje natomiast, że urodziła się w 1816 r. 
Н. Н. Голицын, Матерiалы дла полной родословной росписи князей Голицыныхъ, Кіевъ 
1880, s. 45. W późniejszym wydaniu podał właściwą datę. Zob. H. H. Голицын, Родъ князей 
Голицыныхъ, t. I, С.-Петербуръ 1892, s. 203.

2 APL. USCG, sygn. 59. Księga Małżeństw parafii Garbów 1836, s. 129. Niektórzy niesłusznie podają, 
iż książę S. Golicyn poślubił Marię Jezierską w 1837 r. Zob. Е. Алекcандрович, Голицын, князь 
Сергей Григоръевич, w: Русский Биографический Словарь, t. V, red. А. А. Половцов, (dalej: 
RBS), Санкт Петербург 1896 - 1918; reprint: Москва 1997, s. 194.

3 APL. USCG, sygn. 225. Akta Urodzenia. Małżeństw i Zejścia Parafii Garbowskiej 1838, s. 71; 
zob. tamże, sygn. 59. dz. cyt., s. 129; Е. Алекcандрович, Голицын, князь Сергей Григоръевич, 
dz. cyt., s. 193; А. C. Немзер, Голицын Сергей Григорьевич, w: Русские писатели 1800-1917. 
Биографический Слоаръ, t. I, red. П. А. Николаев (dalej: RP), Москва 1989, s. 609. M. M. Golicyn 
podaje natomiast, że odszedł z armii w randze podpułkownika. Н. Н. Голицын, Матерiалы 
дла полной родословной росписи князей Голицыныхъ, dz. cyt., s. 45. Jednak w późniejszym 
opracowaniu skorygował on te dane. Zob. H. H. Голицын, Родъ князей Голицыныхъ, dz. cyt., 
s. 203.

Materiały sesji historycznej     „Rocznik Liwski” t. IV: 2008/9
Region pogranicza mazowiecko - podlaskiego i jego rozwój”;.
Liw 2006 r.
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Kontakty księcia Sergiusza G. Golicyna z ziemianami  
powiatu węgrowskiego i sokołowskiego.

APL. USCG, sygn. 59. Księga Małżeństw parafii Garbów 1836, s. 129. Niektórzy niesłusznie podają, 
iż książę S. Golicyn poślubił Marię Jezierską w 1837 r. Zob. Е. Алекcандрович, Голицын, князь Сергей 
Григоръевич, w: Русский Биографический Словарь, t. V, red. А. А. Половцов, (dalej: RBS), Санкт 
Петербург 1896 - 1918; reprint: Москва 1997, s. 194.
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oficjalnej wersji uczynił to z powodu choroby i racji rodzinnych. Jednak powyższe i następne 
wydarzenia powalają snuć domysły, że książę Golicyn zaczął inaczej patrzeć na Polaków 
i sprawy polskie.

Wydaje się zatem, że warto spojrzeć na jego relacje z podlaskim ziemianami w okresie 
starowiejskim, aby odczytać ducha ówczesnej epoki, aby lepiej zrozumieć zachowania ludzi, 
którzy żyli pod rządami carskiej władzy na pograniczu różnych kultur i narodowości. Postać 
księcia Golicyna tym bardziej zaciekawia, gdyż przez wiele lat była nieznana dla polskiego 
społeczeństwa, a przecież jej przybycie do Starejwsi zapoczątkowało czas największego roz-
woju kulturalnego i gospodarczego w tym zakątku zachodniego Podlasia.

Aby przynajmniej w części odpowiedzieć na powyższe zagadnienia, w niniejszej pre-
zentacji zostaną ukazane kontakty księcia Golicyna z ziemianami żyjącymi w powiatach: 
sokołowskim i węgrowskim.

1. Książę Golicyn a ziemiaństwo węgrowskie.

Śledząc życiorys księcia Golicyna z łatwością można zauważyć, iż od wczesnej młodości 
cieszył się on ogromną popularnością4. Tę pozycję zawdzięczał nie tylko arystokratycznemu 
pochodzeniu, lecz przede wszystkim swoim uzdolnieniom muzycznym i literackim. Jak po-
kazują liczne świadectwa był on chętnie widziany w każdym towarzystwie z racji na wielkie 
poczucie humoru, błyskotliwy dowcip, a także zdolności krasomówcze i muzyczne5. 

Właścicielem dóbr starowiejskich na Podlasiu stał się poprzez związek małżeński z Marią 
Ewą z hrabiów Jezierskich h. Nowina6. Jej ojciec nabył ten majątek 10 sierpnia 1839 r. w posagu 
ślubnym dla swojej córki. Do Starejwsi przybył razem ze swoją małżonką prawdopodobnie 
pod koniec 1839 r. Natychmiast przystąpił do przebudowy magnackiej rezydencji w duchu 
późnego gotyku angielskiego, nadając jej w latach 1840 - 1843 kształt zamku w stylu elż-
bietańskim, który wówczas był bardzo popularny w kręgach romantyków. Dzieło to zlecił 
architektowi z Warszawy - Ludwikowi Franciszkowi Martyniemu (Martiniemu), mianując 
go budowniczym (architektem) w swoich dobrach7.

4 Н. К. Ламан, А. Н. Борисова, Князъ Лев Сергеевич Голицын. Выдающийся русский винодел, 
Москва 2000, s. 21; Е. Алекcандрович, Голицын, князь Сергей Григоръевич, dz cyt., s. 193.

5 Л. А. Перфильева, Загадочная болдинская соседка или „зубриловские” Голицыны вкругу 
знакомых А. С. Пушкина 1830-х годов (Болдинские чтеня), Нижний Новгород 1994, s. 120-
121; М. Н. Лонгинов, Анекдот о Пушкине, „Библиографические записки” 1 (1858), s. 494-
496; cyt. za: Е. Алекcандрович, Голицын, князь Сергей Григоръевич, dz. cyt., s. 193; zob. Б. А. 
Введенский, Лонгинов Михаил Николаевивич, w: Болшая Советская Энциклопедия, t. XXV, 
red. С. И. Вавилов (dalej: BSE), Moskwa 19542, s. 389.

6 Z. Rostkowski, Dobra starowiejskie w latach rządów Sergiusza i Marii z Jezierskich Golicynów 
(1839-1878), „Rocznik Liwski” 1 (2005/2006) I, s. 237-259.

7 Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie (dalej: ADD). Zespół Akt Parafii Stara Wieś (dalej: APSW), 
sygn. I/B/7, Akta cywilno-kościelne urodzonych w parafii Stara Wieś z lat 1838 - 1843, s. 105. 
176 - 177; tamże, sygn. I/B/8, Księga chrztów parafii Stara Wieś z lat 1840-1858, s. 13; S. Łoza, 
Martini Ludwik Franciszek [w:] Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 194; zob. 
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Jednocześnie w środku borów starowiejskich przy trakcie węgrowskim wzniósł nowy 
zakład przemysłowy, w którym jesienią 1842 r. rozpoczęto produkcję szkła8. To z kolei spo-
wodowało gwałtowny rozwój osadnictwa. Na początku lat czterdziestych XIX w. pojawiły się 
w okolicach huty nowe kolonie i osady: Grygrów, Żulin, Golicynów (dzisiaj: Gruszczyno), 
Huta Golicynów (dzisiaj: Huta Gruszczyno), Syberia, Piaski (później: Marianów), Błotki 
i Kazimierzów. Razem z żoną starał się rozwijać nie tylko gospodarkę rolno-spożywczą, lecz 
także życie społeczno - kulturalne.

Znaczącym dziełem księcia Sergiusza i jego małżonki Marii stał się nowy, murowany 
kościół, wzniesiony w Starejwsi w latach 1866 - 1869 pod kierunkiem warszawskiego ar-
chitekta Bolesława Podczaszyńskiego (1822 - 1876). Wbrew wcześniejszym obawom nie 
prowadził rusyfikacji polskiego społeczeństwa ani nie stosował paskiewiczowskich metod9. 
Wręcz przeciwnie, utrzymywał przytułek dla ubogich przy kościele parafialnym i troszczył się 
w swoich dobrach o edukację dzieci i młodzieży. Dlatego też popierał powstawanie szkółek 
elementarnych w Golicynowie i Starejwsi (początkowo tajnych), a także w Żulinie - z języ-
kiem niemieckim nauczania (nie założył szkoły rządowej!)10. Wszystko, co uczynił w tym 
okresie należy więc uznać, jeśli nie jako wyraz sympatii, to z pewnością lojalności względem 
Polaków i ich kultury. Na dowód tego szybko nauczył się języka polskiego oraz poprawnej 
wymowy, do tego stopnia, że podczas towarzyskich spotkań zachwycał wszystkich swoją 
erudycją i kulturą. 

W życiu towarzyskim książę Golicyn był bardzo czynny, uprzejmy, gościnny, wesoły 
i bardzo dowcipny11. Często organizował w swojej odnowionej rezydencji wieczory muzyczne 
i literackie, bale, zjazdy oraz zabawy12. W salonach pałacu starowiejskiego gościli przedsta-
wiciele świata polityki i kultury.13. Sztuczne ognie pokazywane podczas organizowanych 
imprez były widoczne nawet w Węgrowie14. Książę Golicyn starał się zawsze swoją obecnością 
wprowadzić miły nastrój. Czynił to między innymi za pomocą różnych magicznych sztuczek, 
których nauczył się podczas pobytów w Paryżu i służby wojskowej. Kiedy zbyt mocno ulegał 

Z. Rostkowski, Ludwik Franciszek Martini (1818-1895), budowniczy w dobrach starowiejskich, 
Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego 8-9 (2003), s. 69-85.

8 Z. Rostkowski, „Huta Szklana Golicynów” w powiecie węgrowskim w latach 1840 - 1878, „Wschodni 
Rocznik Humanistyczny” 3 (2006), s. 157-187.

9 A. Kołodziejczyk, Między powstaniami, [w:] Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, 
red. A. Kołodziejczyk i in., Węgrów 1991, s. 130.

10 Z. Rostkowski, Szkolnictwo w dobrach starowiejskich w XVIII i XIX wieku, „Bibliotekarz Podlaski” 
6 (2003), s. 51-63.

11 P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, Wrocław 1966, s. 435-436; Archiwum Jana 
Niemojewskiego w Warszawie (dalej: AJNW). Teczka Rodziny Niemojewskich (dalej: TRN). 
Wspomnienia i notatki o rodzinie Niemojewskich opisane przez Henryka Potockiego z Chrzą-
stowa, [br.r.m.].

12 Н. К. Ламан, А. Н. Борисова, dz. cyt., s. 25.
13 T. Wyszomirski, Z przeszłości Węgrowa (fragmenty), [b. m .r.], s. 64.
14 A. Kołodziejczyk, Między powstaniami, dz. cyt., s. 130.
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hazardowi szybko reflektował się mówiąc, iż „nie wypada mu używać gier w karty”, chociaż 
je lubił od czasów petersburskich15. 

Nie ulega wątpliwości, że wielki wpływ na zmianę postawy księcia Sergiusza Golicyna 
wobec Polaków wywarła jego żona Maria, która była znana ze swoich patriotycznych i reli-
gijnych uczuć16. 

Jednak należy powiedzieć, że pomimo tak dużego zaangażowania na rzecz ożywienia 
gospodarczego powiatu węgrowskiego, część ziemiaństwa podlaskiego odnosiła się jednak 
z dużą rezerwą do nowego właściciela Starejwsi. Książę Firs, który został wychowany w oto-
czeniu arystokratycznym, bardzo mocno przeżywał każdy nietakt i uchybienie ze strony 
miejscowych notabli. Ze swej starał się przestrzegać przyjętych zasad, szanować polski język, 
kulturę i tradycje narodowe. Nie zważając na brak zaufania ze strony części ziemiaństwa pod-
laskiego, nawiązywał kontakty z okoliczną szlachtą i chętnie składał wizyty swoim sąsiadom. 
Różnymi sposobami starał się przezwyciężać nieufność względem siebie i uprzedzenia ze 
strony polskiego ziemiaństwa, które były całkowicie zrozumiałe w kontekście stłumionego 
niedawno Powstania Styczniowego. 

Postawę nieufności względem dziedzica starowiejskiego, który - jak było wszystkim 
wiadomo - przybył z głębi Rosji, demonstrował między innymi Prot Adam Lelewel (1790-
1884), dziedzic Woli Cygowskiej i poseł na sejm z powiatu węgrowskiego (od 1825). Pierwszy 
raz gościł u Marii Golicyn w pałacu starowiejskim od 5 do 8 października 1858 r. Umyślnie 
wybrał ten czas, ponieważ wiedział, że wówczas jej mąż będzie nieobecny. Jednak książę, nie 
zważając na zachowanie się posła powiatu węgrowskiego, zawsze starałsię ofiarować mu (np. 
z okazji jego imienin) różne krzewy, astry i ananasy. Ale nawet takie gesty nie ociepliły wza-
jemnych kontaktów, ponieważ – jak pokazywało życie – Prot Lelewel stale odwlekał kolejne 
wizyty tłumacząc krótko: „nie dozwalała tego godność, a bardziej zwyczaj”.

Książę dostrzegał te wyrazy braku zaufania i z bólem skarżył się przyjacielowi Ludwikowi 
Kamińskiemu (1786-1867) mieszkającemu w pobliskich Górkach Borzych: „Pojechałbym 
do Lelewela, ale wiem, że mi wizyty nie odda”17. Podobną i wydaje się, że nieuzasadnioną 
nieufność do dziedzica starowiejskiego demonstrował również inny ziemianin powiatu 
węgrowskiego- właściciel dóbr Kamionna Antoni Godlewski (1826-1899)18. Pomimo są-
siedzkich wizyt księcia i jego małżonki Marii, Godlewski nie chciał składać rewizyt sąsiadowi 
rosyjskiego pochodzenia. Książę odbierał to z nieukrywaną goryczą, mówiąc nieraz: „Nie 
idzie o mnie, bierz diabli Moskala, ale przecież moja żona była u nich”19. 

15 P. Lelewel, dz. cyt., s. 436.
16 M. I. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski i in., Znane i nieznane rezydencje, ludzie, wydarzenia, Warszawa 

2001, s. 68.
17 P. Lelewel, dz. cyt., s. 435. 464.
18 Cz. Strzeszewski, Godlewski Antoni (1826-1899), w: Polski Słownik Biograficzny, t. VIII (dalej: 

PSB), Wrocław Kraków Warszawa 1959 - 1960, s. 171.
19 P. Lelewel, dz. cyt., s. 436.
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Jednak nie możemy uogólniać powyższych zachować, ponieważ większość relacji miała 
charakter pozytywny, a nawet przyjacielski. Do grona przyjaciół dziedzica starowiejskiego 
należeli z powiatu węgrowskiego przede wszystkim: Ludwik Kamiński z Górek Borzych oraz 
Wacław Popiel (1811-1899) z Turny20. Z tych dwóch szczególnie bliskie kontakty utrzymywał 
książę z Ludwikiem Kamińskim - poetą, tłumaczem i byłym pułkownikiem wojsk polskich21. 
Wspomniany dziedzic majątku Górki Borze w latach 1806-1815 był oficerem wojsk Księstwa 
Warszawskiego, wicegubernatorem Warszawy (1830), a w okresie powstania listopadowego 
podszefem sztabu generalnego. Swoją służbę okupił najpierw więzieniem w Kaliszu, a na-
stępnie zesłaniem do Wiatki na Syberii22. 

Jednak jego przeszłość - ku naszemu zadziwieniu - nie przeszkadzała rosyjskiemu ary-
stokracie nawiązać i utrzymywać z nim dobrosąsiedzkie stosunki. Co więcej, książę Golicyn 
- jak pisał Prot Lelewel - zazwyczaj „mając gościa w domu, dla uprzyjemnienia mu chwil 
przyzywał do towarzystwa Kamińskiego”23. Przyjazne relacje wzmacniały dodatkowo wspólne 
zainteresowania, a mianowicie zamiłowanie do sztuki ogrodniczej. Dziedzic Górek intere-
sował się florą i utrzymywał przy domu kosztowną oranżerię z rzadkimi roślinami. Książę 
Golicyn ze swej strony przywoził co roku z Paryża różne, nowe odmiany, którymi dzielił się 
przede wszystkim z Kamińskim i Lelewelem, a także z innymi sąsiadami i znajomymi24. 

Wśród ziemian węgrowskich zaprzyjaźnionych z dworem starowiejskim znajdowała-
się od początku rodzina hrabiów Łubieńskich, którzy byli właścicielami Kolana, Węgrowa 
i Ruchny25. Było to zupełnie zrozumiałe, a nawet naturalne, ponieważ starsza siostra księżnej 
Marii – Amelia /Amalia/ (1816-1885) wyszła za mąż za Seweryna hr. Łubieńskiego (1812-
1855) z Kolana, wnuka Feliksa Łubieńskiego (1758-1848), byłego ministra sprawiedliwości 

20 G. Ryżewski, W dobie powstań narodowych, w: Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. 
G. Ryżewski, Białystok Sokołów Podlaski, 2006, s. 400; A. Kołodziejczyk, Władysław Rawicz - na-
czelnik cywilny województwa podlaskiego [w:] Powstanie Styczniowe na południowym Podlasiu, 
red. A. Kołodziejczyk, Węgrów 1994, s. 70.

21 P. Lelewel, dz. cyt., s. 435; zob. E. Rabowicz, Kamiński Ludwik (1786 - 1867), PSB t. XI, s. 574 
- 577.

22 E. Rabowicz, Kamiński Ludwik (1786 - 1867), PSB t. XI, s. 574 - 577; P. Lelewel, dz. cyt., s. 435 
- 436; 

 A. Kołodziejczyk, Między powstaniami, dz. cyt., s. 130.
23 P. Lelewel, dz. cyt., s. 436.
24 E. Rabowicz, dz. cyt., s. 576; P. Lelewel, dz. cyt., s. 373. 435. Owocami z oranżerii starowiejskiej 

została obdarowana przez księcia Firsa również żona cara Aleksandra II - Maria Aleksandrowna 
(1824 - 1880). Wczesną wiosną 1856 r. przybyła do Warszawy, aby wziąć udział w jednym z trzech 
oficjalnych balów zorganizowanych przez miasto, szlachtę i księcia Michała D. Gorczakowa (1793-
1861). Ale cesarzowa pomyliła się i - zamiast podziękować dziedzicowi ze Starejwsi, podziękowała 
jego stryjowi - Aleksandrowi S. Golicynowi gubernatorowi Kalisza. To gaffé mocno dotknęło 
ofiarodawcę ze Starejwsi. Ale z drugiej jednak strony to wydarzenie pokazuje, , że książę Sergiusz 
Golicyn nie należał do grona bywalców w carskich salonach. Zob. P. Lelewel, dz. cyt., s. 436.

25 T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 158-176.
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w Księstwie Warszawskim (1807 - 1813)26. Dzięki temu w kręgu znajomych księcia Firsa 
znajomych znaleźli się także: ks. bp Tadeusz Łubieński (1794-1861), sufragan włocławski 
(sufragan kujawsko - kaliski z nominacji cara) oraz generał Jan Łubieński (1786-1878), znany 
szeroko jako mason, właściciel majątków w Węgrowie, Okuniewie, Roskoszy i Ruchnie27. 
Nic więc dziwnego, że dwaj synowie tego ostatniego: Władysław (1817 - 1880) i Stanisław 
mieszkający w pobliskim majątku Ruchna, jak też Łubieńscy z Kolana, byli częstymi gośćmi 
w Starejwsi zwłaszcza w czasie uroczystości rodzinnych.

Potwierdzeniem tego był między innymi chrzest pierwszego syna księcia Golicyna 
– Grzegorza – Juliusza (1838 - 1907), którego do chrztu św. w kościele parafialnym w Garbo-
wie trzymał szwagier księcia - Seweryn Pomian hr. Łubieński. Innym razem, kiedy 14 sierpnia 
1841 r. podawano do chrztu w kościele w Starejwsi córkę starowiejskiego architekta Ludwika 
Franciszka Martiniego (1818 - 1895) - Mariannę Wandę, funkcję rodziców chrzestnych pełnili: 
książę Sergiusz oraz jego szwagierka Amelia Łubieńskaz hrabiów Jezierskich28. 

Szczególnie bliskie relacje łączyły książąt Golicynów z właścicielem majątku Ruchna- 
Stanisławem Łubieńskim. Kiedy 19 lipca 1843 r., odbywały się chrzciny Władysława 
Martiniego- drugiego dziecka architekta starowiejskiego - funkcję ojca chrzestnego, obok 
księżnej Marii Golicyn, pełnił wspomniany hrabia Łubieński29. On też ponownie towarzyszył 
księżnej w obrzędzie chrztu osiemnastoletniej Dyny Janklownej (ur. 1824), która z wyznania 
mojżeszowego nawróciła się na katolicyzm30.

Z właścicielami Starejwsi przyjaźnił się również, z racji na własne powiązania z rodziną 
Łubieńskich, dziedzic pobliskiego majątku Turna - Wacław Popiel h. Sulima (1811 - 1899), 
syn Konstantego (1774 - 1847) i Zofii Badeni (zm. 1859)31. W 1838 r. poślubił on w Guzowie 
Ewelinę/Ewę (1816 - 1901), córkę Jana hr. Łubieńskiego i Anny z Klickich (1790 - 1837), 
dziedziców Okuniewa, Roskoszy i Ruchny. Dzięki temu pozostawał w bardzo bliskich kon-
taktach z dworem starowiejskim. Kiedy córka księcia Firsa - Maria Rummerskirch (1841-
1896) podczas pobytu w Starejwsi urodziła mu wnuczkę, wówczas Wacław Popiel pełnił 
(obok księżnej Marii) funkcję ojca chrzestnego. Na uroczystość chrzcielną zorganizowaną 

26 T. Mencel, Łubieński Feliks Franciszek, PSB t. XVIII, s. 478 - 480.
27 M. Żywczyński, Łubieński Tadeusz, PSB t. XVIII, s. 501 - 502; M. Manteufflowa, Łubieński Jan, 

PSB t. XVIII, s. 485-486; A. Kołodziejczyk, W latach Królestwa Kongresowego, w: Węgrów - dzieje 
miasta i okolic w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk i in., Węgrów 1991, s. 95.

28 Obrzęd chrztu odbył się 18 sierpnia w miejscowym kościele. Zob. ADD. ZAPSW, sygn. I/B/8, dz. 
cyt., s. 13V; tamże, sygn. I/B/7, dz. cyt., s. 105.

29 ADD. ZAPSW, sygn. I/B/7, dz. cyt., s. 176 - 177.
30 ADD. ZAPSW, sygn. I/B/8, dz. cyt., s. 20.
31 Zob. S. Rudnik, „Panowie” na Turnie, „Heritage. Zabytki” 4 - 9 (2002), s. 39; N. Kicka, Pamiętniki, 

Warszawa 1972, s. 638; T. Zielińska, dz. cyt., s. 171; S. Uruski, Popiel h. Sulima, Rodzina. Herbarz 
szlachty polskiej, t. XIV, oprac. A. A. Kosiński, A. Włodarski (dalej: Uruski), Warszawa 1917, s. 245. 
Wacław Popiel w 1876 r. pełnił funkcję sędziego pokoju. Zob. Archiwum Państwowe w Siedlcach 
(dalej: APS). Hipoteka w Węgrowie (dalej: HW). 164. Dokumenty do Księgi Hipotecznej 393, 
Stara Wieś (1840-1893), s. Litt. 4 T.
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w niecały miesiąc później (13 lipca 1871) przybyli: wspomniany kawaler hrabia Stanisław 
Łubieński z Ruchny oraz Anna Krasnokucka32. 

Wiele okazji do kantaków z ziemiaństwem podlaskim dawało księciu Towarzystwo 
Rolnicze, które - na mocy ukazu cara Aleksandra II - zostało powołane w powiecie wę-
growskim w 1858 r. Jego głównym celem było podniesienie poziomu rolnictwa oraz stanu 
ekonomicznego kraju poprzez stosowanie nowoczesnych metod gospodarowania, a także 
rozwiązanie kwestii chłopskiej przez oczynszowanie poddanych bądź też ich uwłaszczenie 
- za stosownym odszkodowaniem33. Jednym z pierwszych na Podlasiu, który powyższe idee 
wcielał w życie, był właściciel majątków w Ceranowie i Sterdyni Ludwik Górski34.

W latach 1858 - 1861 do Towarzystwa Rolniczego w powiecie węgrowskim należeli: wspo-
mniany Ludwik Górski z Ceranowa Władysław Rawicz z Grochowa, ks. kan. Ignacy Jemielitty 
(1802 - 1879) z Węgrowa, Konstanty Cielecki (ur. 1813) z Paplina, August Hirschman (zm. 
1861) z Sokołowa Podlaskiego, hrabia Adam Roniker (1818 - 1873) z Korytnicy, a także książę 
Sergiusz Golicyn ze Starej Wsi35. Jednak po trzech latach działalność Towarzystwa Rolniczego 
w Królestwie Polskim przerwał ukaz carski. W powiecie węgrowskim Towarzystwo Rolnicze 
zostało rozwiązane z dniem 6 kwietnia 1861 r.

Przynależność dziedzica starowiejskiego do powyższej ziemiańskiej organizacji, pomi-
mo tak krótkiego czasu, ukazała kolejny raz jego otwartość na sprawy polskie oraz troskę 
o rozwiązywanie kwestii społecznych.

2. Książę Golicyn a ziemiaństwo sokołowskie.

Kontakty starowiejskiego dziedzica i jego małżonki Marii nie ograniczały się jedynie 
do najbliższych siedzib ziemiańskich i arystokratycznych. Obejmowały one także tereny 
powiatu sokołowskiego.

Wiele wydarzeń wskazuje na to, że książę Firs wraz z małżonką utrzymywał ożywione 
relacje z Sewerynem Dorią-Dernałowiczem (1833 - 1924), dziedzicem Zabłocia, Wiktoryna, 
Repek i Wyroząb k. Sokołowa Podlaskiego36. Wydaje się, że początek tej znajomości należy 
datować na rok 1863, kiedy to bogaty szlachcic z kresów wschodnich Rzeczypospolitej poślu-

32 ADD. ZAPSW, sygn. I/B/12b, Fragment księgi urodzeń i chrztów parafii Stara Wieś z lat 1869-1870, 
s. 40.

33 T. Łepkowski (red.), Towarzystwo Rolnicze, Słownik Historii Polski, red. T. Łepkowski (dalej: 
SHP),Warszawa 19736, s. 500; R. Łąkowski, Towarzystwo Rolnicze, Encyklopedia Powszechna PWN, 
t. I-IV, red. R. Łąkowski (dalej: EPWN), Warszawa 19873, s. 517; I. Kostrowicka, Z. Landau i in., 
Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 19844, s. 104-106.

34 M. Górska, Gdybym mniej kochała. Dziennik lat 1889-1895, Warszawa 1996, s. 62.
35 A. Kołodziejczyk, Między powstaniami, dz. cyt., s. 132.
36 Seweryn Doria-Dernałowicz urodził się 06.10.1833 r. w Rohiniu. W czasie powstania styczniowego 

wspierał oddział ks. Stanisława Brzóski (1834 - 1865). Był prezesem Towarzystwa Dobroczynności 
i jednym z założycieli Klubu Myśliwskiego w Warszawie. Wspomagał rozbudowę kościoła para-
fialnego w Mińsku, gdzie zmarł 30.01.1924 r. Został pochowany w podziemiach kościoła w Wy-
rozębach. Zob. S. Uruski, Dernałowicz h. Lubicz, Uruski t. IV, cz. 1, s. 155-156; Z. Dernałowicz, 
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bił w Warszawie bliską sobie krewną (druga linia) Ewę Dernałowicz (1844 - 1907)37. A warto 
wiedzieć, że jej opiekunem był nie kto inny, jak tylko sam dziedzic Sterdyni i Ceranowa 
Ludwik Górski (1816-1908), notabene brat Konstantego Górskiego (1827 - 1901), którego 
poślubiła córka dziedzica starowiejskiego - Julia (1840 - 1914)38. 

Dzięki tym koligacjom zostały nawiązane bardzo bliskie relacje, nie tylko towarzyskie, 
lecz także rodzinne. W późniejszych, kryzysowych czasach księżna Maria Golicyn często 
korzystała z tej znajomości, prowadząc i rozwijając różne interesy oraz inwestycje gospodar-
cze. Wielokrotnie też zaciągała pożyczki u dziedzica Repek i Wyroząb. Taki przypadek miał 
miejsce w Warszawie 15 maja 1868 r., którego to dnia pożyczyła u niego aż dwanaście tysięcy 
rubli srebrnych39. Dwa lata późnej zamożny właściciel Repek zakupił od stryjecznego brata 
księżnej Golicyn - hrabiego Karola Jezierskiego (1819-1899) dobra mińskie k. Warszawy40. 
To wydarzenie jeszcze bardziej zbliżyło księżną Golicyn (wówczas już wdowę) do rodziny 
Dernałowiczów.

Kolejną rodziną, z którą książę Sergiusz utrzymywał szczególnie ożywione i serdeczne 
kontakty, był ród Rawiczów - właścicieli Niecieczy i Grochowa k. Sokołowa Podlaskiego41. 
Stosunki z tą rodziną najwymowniej pokazują, jakie było wówczas nastawienie rosyjskiego 
arystokraty względem polskiego społeczeństwa i jego narodowych interesów. Najmocniej 
pokazała to historia związana z ostatnim dziedzicem Grochowa - Władysławem Aleksandrem 
Rawiczem (1832-1863)42. W czasie Powstania Styczniowego, a dokładnie od 29 lipca 1863 r. 
pełnił on funkcję naczelnika cywilnego województwa podlaskiego. Jednak po dwóch mie-
siącach działalności 27 września 1863 r. został aresztowany przez wojska rosyjskie w ma-
jątku Proszew. Przyczynił się do tego jego dotychczasowy przyjaciel - ziemianin, malarz 
Maksymilian Oborski (1809-1878), który w zamian za zdradę Rawicza otrzymał obietnicę, że 
jego syn wyjdzie na wolność. Władze carskie wykorzystały łatwowierność Oborskiego, który 

Drzewo genealogiczne rodziny Dernałowiczów herbu Lubicz, Warszawa 1979 (mps); B. Niemirka, 
Biogram Seweryna Doria - Dernałowicza (1833 - 1924), [br. R .m.], s. 1 - 3 (mps).

37 Ewa Maria Konstancja Dernałowicz, córka Tadeusza (1794-1862) i jego drugiej żony Józefy z d. 
Kuszell (zm. 1847), urodziła się 3 (lub 5) listopada 1844 r. Poślubiła Seweryna za specjalną dyspen-
są, ponieważ była jego bliską krewną. W małżeństwie z nim miała siedmioro dzieci: Marię (1864 
- 1935), Jadwigę (1865 -1866), Helenę (1867 - 1868), Pelagię (1869 -1938), Józefę (1871-1938), 
Tadeusza (1872 - 1873) i Stanisława (1879-1918). Zmarła 12.02.1907 r. w Mińsku Mazowieckim 
i została pochowana w podziemiach kościoła w Wyrozębach. Zob. Z. Dernałowicz, dz. cyt.; 
B. Niemirka, dz. cyt., s. 1 - 2.

38 M. Górska, Gdybym mniej kochała. Dziennik lat 1889 - 1895, dz. cyt., s. 19.
39 APS. HW, sygn. 164. Dokumenty do Księgi Hipotecznej 393, dz. cyt., Litt. 2 Y. 3 A. 
40 B. Niemirka, dz. cyt., s. 2.
41 G. Ryżewski, W dobie powstań narodowych, w: Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. 

G. Ryżewski, Białystok Sokołów Podlaski, 2006, s. 400.
42 A. Kołodziejczyk, Władysław Rawicz - naczelnik cywilny województwa podlaskiego, dz. cyt., 

s. 66-86; tenże, Węgrów i okolice w latach 1864-1914, dz. cyt., s. 158.
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nie wiedział wówczas o ucieczce syna z niewoli rosyjskiej43. Kiedy żołnierze carscy znaleźli 
zakopane w piwnicy dworu proszewskiego archiwum powstańcze, los Władysława Rawicza 
był przesądzony. W dniu 19 listopada 1863 r. Naczelny Sąd Polowy skazał go na karę śmierci 
przez powieszenie na rynku siedleckim. Na wiadomość o tym wyroku różne środowiska 
rozpoczęły usilne starania o ułaskawienie powstańca lub przynajmniej złagodzenie wyroku. 
Należeli do nich między innymi chłopi z Grochowa oraz ziemianin z Ceranowa Ludwik 
Górski. Pukano nawet do drzwi żony Karola I (1864-1891) królowej wirtemberskiej Olgi 
Nikołajewny (1822-1892), aby wstawiła się u swego brata cara Aleksandra II (1818-1881). Do 
grona życzliwych arystokratów dołączył również książę Sergiusz Golicyn znany w środowisku 
ziemiańskim z życzliwości dla polskich powstańców44. Aby uzyskać ułaskawienie wybrał 
się osobiście do Warszawy do generała hrabiego Fiodora F. Berga (1794-1874), ówczesnego 
namiestnika Królestwa Polskiego (1863-1874). Ale ta misja nie przyniosła żadnych rezulta-
tów. Wówczas książę, nie zważając na trudy udał się do Petersburga bezpośrednio na dwór 
cara Aleksandra II. Tam też, dzięki własnym zabiegom i wpływom uzyskał ułaskawienie dla 
skazańca z Grochowa45. 

W tym czasie dyplomatyczne zabiegi o uwolnienie polskiego powstańca czyniły również: 
żona księcia i jego najstarsza córka Julia. Na czas Powstania Styczniowego wróciły z Paryża 
do Warszawy, aby osobiście pukać do drzwi namiestnika Królestwa Polskiego i wspierać 
działania starowiejskiego dworu 46. Ale namiestnik Fiodor F. Berg chcąc udowodnić wszyst-
kim, że nie podlega żadnym wpływom, przyspieszył termin egzekucji. Władysław Rawicz 
został powieszony w Siedlcach w dniu 21 listopada 1863 roku, a jego ciało wrzucono do dołu 
z wapnem, aby zatrzeć wszelkie śladu po wielkim Polaku47. Kiedy książę Sergiusz Golicyn 
wrócił z Petersburga z oczekiwanym ułaskawieniem - jego przyjaciel już nie żył48. 

Książę Firs swoją postawą - kontrowersyjną jak na Rosjanina i byłego dekabrystę - zadzi-
wił wówczas wszystkie środowiska. Rosyjski poeta i publicysta Mikołaj W. Berg (1823 - 1884) 
z oburzeniem pisał o starowiejskim dziedzicu w swoich „Zapiskach o powstaniu polskim 
1863 i 1864 roku” wydanych w latach 1898-1899. Dziwił się, że książę nie zważał na swoje 

43 Maksymilian Oborski został wkrótce zesłany na 10 lat pobytu na Syberii. Por. A. Kołodziejczyk, 
Węgrów i okolice w latach 1864-1914, dz. cyt., s. 158; tenże, Władysław Rawicz - naczelnik cywilny 
województwa podlaskiego, dz. cyt., s. 77-78.

44 AJNW. TRN. Wspomnienia i notatki o rodzinie Niemojewskich opisane przez Henryka Potockiego 
z Chrząstowa, [br.r.m.]; G. Ryżewski, dz. cyt., s. 401.

45 A. Kołodziejczyk, Władysław Rawicz - naczelnik cywilny województwa podlaskiego, dz. cyt., 
s. 80.

46 J. Maliszewski, Władysław Rawicz w Powstaniu Styczniowem na Podlasiu, Warszawa 1935, s. 36, 
76, 94; A. Kołodziejczyk, Węgrów i okolice w latach 1864-1914, dz. cyt., s. 158.

47 A. Kołodziejczyk, Władysław Rawicz - naczelnik cywilny województwa podlaskiego, w dz. cyt., 
s. 81.

48 M. Górska, Gdybym mniej kochała. Dziennik lat 1889-1895, dz. cyt., s. 19.
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rosyjskie pochodzenie i wbrew interesom Rosji świadczył pomoc polskim powstańcom49. 
Z naszej jednak pozycji ta postawa zasługuje na uznanie, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, 
że jeszcze nie tak dawno tłumił on zbrojnie powstanie listopadowe. Należy przypuszczać, 
że na tak radykalną zmianę zachowania się księcia wpłynęło wiele czynników: małżeństwo 
z polską hrabianką, jej religijność i patriotyzm, a także pobyt w Starejwsi i kontakty z pol-
skimi ziemianami.

Zakończenie

Wiek dziewiętnasty na Podlasiu to czas powstań narodowych, szerzenia idei pracy 
organicznej a także dalszy okres wzajemnego przenikania różnych kultur i narodowości. 
Skutki tego były jednak różne: raz kończyło się to wzajemnym ubogacaniem i poszerza-
niem horyzontów, innym razem uprzedzeniami i napięciami. Wielokrotnie doświadczył 
tego książę Golicyn w kontaktach z ziemianami powiatu węgrowskiego (zob. Godlewski, 
Lelewel). Z drugiej strony w jego postawie uderza zaskakująca otwartość a także troska 
o dobro społeczeństwa polskiego w tym nawet o losy powstańców. Widać to między innymi 
w zakładaniu elementarnych szkółek, rozwijaniu przemysłu, budowie plebanii i kościoła 
Starejwsi, działalności w Towarzystwie Rolniczym, itd. Do tego wszystkiego musimy jeszcze 
dodać doskonałą znajomość języka polskiego oraz starania o rozwój kulturalny, społeczny 
i gospodarczy Podlasia. 

Wujeczny brat starowiejskiego dziedzica - hrabia Włodzimierz Sołłohub - tak pisał 
później o życiu księcia Sergiusza: „Poślubiwszy hrabinę Jezierską, przeniósł się w okolice 
Warszawy i najlepszą oceną, która może być zawarta w mowie pogrzebowej jest ta, że w trud-
nych politycznie czasach potrafił on zjednać przyjacielskie usposobienie Polaków, zachowując 
jednocześnie nienaruszonymi wszystkie swoje relacje z Rosjanami”50. 

Przyglądając się więc życiu i działalności księcia Sergiusza G. Golicyna dochodzimy do 
wniosku, że należy unikać jednoznacznych sądów na temat ludzkich postaw i zachowań. 
Co więcej, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności oraz uwarunkowania, w których 
przyszło żyć i działać ludziom danej epoki. Analiza kontaktów księcia Sergiusza Golicyna 
z ziemianami powiatu węgrowskiego i sokołowskiego pokazuje, że powyższe stwierdzenia nie 
zawsze były uwzględniane, do czego przyczyniły się zapewne bolesne wspomnienia związane 
zwłaszcza z brutalnymi metodami tłumienia narodowych powstań. 

Najlepiej jednak różne opinie i uprzedzenia weryfikowało życie codzienne i wzajemne 
relacje międzyludzkie. Potwierdzają to kontakty dziedzica starowiejskiego z okolicznym zie-
miaństwem, które – jak pokazała historia - rozwijały się na wielu płaszczyznach: rodzinnej, 
gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturalnych. Dzisiaj można powiedzieć, że na trwałe 
wpisały się one w historię Podlasia zachodniego. 

49 Н. Н. Голицын, Матерiалы для полной родословной росписи князей Голицыныхъ, dz. cyt., 
s. 170

50 В. А. Соллогуб, Воспоминания (Русские Мемуралы, red. Д. Тевекелян), 
 Москва 1998, s. 243. 
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Neogotycki pałac w Starejwsi, 
 rys. Wojciech Dunaj.

Zbigniew Rostkowski 





Za sześć lat będziemy obchodzili okrągłą – sześćsetną rocznicę pierwszej wzmianki 
o Węgrowie. Warto więc już dzisiaj zacząć przygotowywać się do jej obchodów. Niniejszy 
artykuł ma za zadanie omówienie dokumentu, w którym właśnie pojawiła się po raz pierw-
szy informacja o tej miejscowości. Chodzi tu o dokument fundacyjny pierwszego kościoła 
w Węgrowie, wystawiony przez wojewodę czerskiego księcia mazowieckiego Janusza – Piotra 
Pilikowica lub Pilika.

Dokument ten, jakkolwiek od dawna wiedziano o jego istnieniu, nie był do tej pory 
bliżej znany z tego względu, że nie tylko nie zachował się jego oryginał, ale w obecnej chwili 
dysponujemy tylko jednym znanym jego odpisem i to przechowywanym w miejscu, gdzie 
trudno go odnaleźć. Prowadziłem poszukiwania kopii dokumentu już od kilku lat w związku 
z badaniami nad powstaniem i rozwojem sieci kościelnej na Podlasiu. Jego pełną kopię udało 
się odnaleźć jedynie w Archiwum Radziwiłłów przechowywanym w AGAD, w dziale VIII., 
zawierającym materiały dotyczące kościołów leżących w dobrach tej rodziny, lub z którymi 
w jakikolwiek sposób byli oni powiązani. Nie jest to odpis bezpośrednio z oryginału, a z księgi 
konsystorza janowskiego z czasów biskupa Pawła Holszańskiego, dzisiaj zaginionej, do której 
był wpisany 11 sierpnia 1531 roku1. Odpis ten pochodzi z pierwszej połowy XVII w., z czasów 
gdy Węgrów należał do Radziwiłłów.

Wystawcą omawianego dokumentu jest Piotr Pilik zwany też Pilikowicem, gdyż przy-
domek ten (Pilik) nosił już jego ojciec Jan, który zginął w 1399 r. pod Worsklą. Pochodził 
on z rodu pieczętującego się herbem Rogala, który w czasach księcia Janusza osiągnął na 
Mazowszu duże znaczenie i sprawował liczne urzędy2. 

Jak wspomniałem, Piotr Pilik był synem Jana, wojewody czerskiego, poległego w roku 
1399 pod Worsklą. Pisał się ze Skuł, leżących w ziemi czerskiej. W latach 1381-1398 był 
marszałkiem dworu księcia Janusza I Starszego; od 1385 r. podstolim warszawskim; w latach 
1390-1400 podkomorzym zakroczymskim; wreszcie od 1400 r. aż do śmierci sprawował 

1 Archiwum Główne Akt Dawnych (dal. AGAD) w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów, dz. VIII, 
sygn. 601, s. 1-2.

2 L. Białkowski, Ród Czamborów - Rogalów w dawnych wiekach, /w:/ „Rocznik Towarzystwa 
Heraldycznego we Lwowie”, t. VI, 1928, s. 91-93; informacje dra. K. Pacuskiego z Warszawy.

Materiały z sesji  historycznej  „Rocznik Liwski” t. IV: 2008/9
Szlachta i ziemiaństwo ziemi liwskiej  i powiatu węgrowskiego, XV – XIX w.
Liw 2007

Tomasz Jaszczołt 
Uniwersytet w Białymstoku
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urząd wojewody czerskiego. Należał przez cały czas do elity dworskiej ks. Janusza3. Był m. in. 
świadkiem ogłoszenia statutów przez księcia Janusza w latach 1406, 1410, 14214. Świadczył 
też w 1414 r. na przywileju tego władcy dla szlachty ziemi czerskiej i warszawskiej5. 

 
Pieczęć woskowa wojewody Pilika ze Skuł (herb Rogala).

Jako przedstawiciel księcia mazowieckiego brał udział w rozmowach polsko-krzyżac-
kich w 1422 r. i przywiesił do dokumentu traktatu melneńskiego swoją pieczęć, która jest 
zachowana do dziś6. W 1425 r. książę Janusz pozwolił mu na założenie na prawie niemieckim 
miasta Rażny w powiecie kamienieckim7. Tego roku towarzyszył ks. Januszowi na zjeździe 
z Władysławem Jagiełłą w Łęczycy. W r. 1428 jako jeden z najznaczniejszych dostojników 
Mazowsza Wschodniego wymieniony był wśród składających hołd Ofce i Bolesławowi, 
wnukom Janusza I8. Po śmierci księcia Janusza w 1429 r. pozostawał w kręgu dworskim 
regentki księżnej Anny świadcząc na dokumentach wystawionych w tym czasie. Piotr Pilik 
posiadał na Mazowszu znaczne dobra ziemskie. Oprócz wspomnianego klucza Rażny posia-
dał w ziemi czerskiej i warszawskiej wsie: Skuły, Słubicę, Rudę, Dobrzyszewo, Byczynę, Wolę 
Chynowską, Chynowo, Krężel, Chabdzin i Kaczkowo. W Chynowie Piotr Pilik ufundował 
w 1434 r. kościół pod wezwaniem Św. Trójcy. W 1432 r. darował swoim bratankom Janowi 
i Abrahamowi z Łosia swoje dobra9. Piotr dokonał tej darowizny, gdyż nie posiadał z żoną 
Dorotą potomstwa10. 

Wiemy jednak z omawianego dokumentu, że Piotr posiadał dobra także w ziemi drohic-
kiej na Podlasiu. Jak wynika z jego treści, oprócz Węgrowa były to wsie Ruchna i Jartypory. 

3 Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI, s. 279.
4 Iura Masoviae Terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, t. I (1228-1471), opr. 

J. Sawicki, Warszawa 1972, s. 91, 94, 
5 Tamże, s. 98.
6 Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskego z 1422 roku, wyd. P. Nowak, P. Pokora, 

Poznań 2004, s. 36. Tam też wizerunek jego pieczęci przywieszonej do dokumentu.
7 Metryka Księstwa Mazowieckiego, t. I, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1918, s. 13, nr 89.
8 tamże, s. 134, nr 829.
9 Metryka Księstwa Mazowieckiego, t. II, wyd. A. Włodarski, Warszawa 1930, s. 82, nr 430.
10 A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1913, t. XVI, s. 8.
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Wsi Szaruty w tym czasie jeszcze nie było. Na tym miejscu w 1414 r. rosła jeszcze dąbrowa. 
Nie jest do końca jasne, w jaki sposób i kiedy Piotr Pilik wszedł w posiadanie wymienionych 
dóbr. Najprawdopodobniej otrzymał je z nadania księcia mazowieckiego Janusza, który 
od 1390 do co najmniej 1401 r. posiadał ziemię drohicką11. Nie jest jednak wykluczone, że 
darczyńcą mógł być już wielki książę litewski Witold, który już w 1405 r. posiadał to tery-
torium12. Piotr Pilik pozostawał w dobrych stosunkach także z tym władcą, skoro w 1407 r. 
występował w jego otoczeniu w Wilnie świadcząc na jednym z przywilejów Witolda dla 
Wojciecha Moniwida13. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że ojciec Piotra zginął walcząc 
w szeregach wojsk Witoldowych. Być może w ten sposób Witold chciał wynagrodzić za jego 
zasługi żyjącego syna.

 
Wielki książę litewski Witold, repr. Drzeworytu (A. Gwagnin, 1611)

Możliwy jest również trzeci wariant, że dobra węgrowskie posiadał już ojciec Piotra, Jan 
Pilik. Pośrednio przemawiałaby za tym wzmianka w dokumencie o prawie chełmińskim, 
którym objęte były te dobra. Prawo to mogło być nadane tylko przez książąt mazowieckich, 
a dokładniej przez Janusza Starszego władającego Podlasiem, jak wspomniałem, co najmniej 
do 1401 r.

Omawiany dokument został spisany w Węgrowie w niedzielę zwaną w kalendarzu ła-
cińskim Ad tibi levavi domine czyli pierwszą niedzielę adwentu, która w 1414 roku wypadała 
2 grudnia14. 

11 M. Radoch, W sprawie daty nadania przez Władysława Jagiełłę ziemi drohickiej księciu mazowiec-
kiemu Januszowi I, [w:] Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI 
wieku, Olsztyn 2002, s. 11-20.

12 W tym roku pojawiają się pierwsze nadania księcia Witolda na rzecz rycerstwa w ziemi drohickiej, 
na wieś Czaple dla braci Henryka, Piotrasza, Marcina i Andrzeja z Sarnowa (Vitoldiana, wyd. 
J. Ochmański, Poznań 1986, s. 84), na Głuchowo dla Macieja ze Świeciechowa (AGAD, Terr. Droh., 
2, k. 379-379 v)

13 Vitoldiana, s. 72, nr 70.
14 B. Włodarski, Chronologia polska, Warszawa 1957, s. 232, 383.
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Jak zapisano w arendzie Piotr Pilikowic (Pielkonis) mając na względzie zbawienie duszy 
swojej, swoich przodków jak i potomków, oraz dbając o rozkrzewienie chwały boskiej wśród 
nowych chrześcijan ufundował w swojej wsi Węgrowie kaplicę czyli kościół ku czci Niepokalanej 
Maryi Panny, apostołów Piotra, Pawła i Andrzeja oraz męczennicy Katarzyny i uposażył go 
odpowiednio, z którego to uposażenia miał się utrzymywać proboszcz, jego wikariusze 
oraz słudzy kościelni.

Wyraźnie wymieniono, kto miał zostać pierwszym plebanem kościoła. Był to ksiądz 
Piotr Stołoński (Stołowski?) z Piaseczna, który najwidoczniej musiał być znanym wcześniej 
fundatorowi, skoro zyskał jego uznanie jako kapłan i został prezentowany do nowo fundo-
wanego kościoła.

Co złożyło się na uposażenie nowego kościoła? Najpierw Piotr Pilik ofiarował trzy place 
w samym Węgrowie, na których pozwolił plebanowi osadzić karczmarzy albo ogrodników, 
następnie gaj ciągnący się od rzeczki Czerwonki aż do strumienia przepływającego przez 
wieś Ruchna z pozwoleniem wycinania drzew na potrzeby kościoła. 

Znacznie rozleglejsze było nadanie dwudziestu włók dąbrowy zwanej Szaruty czyli ob-
szaru, na którym później powstała wieś o tej nazwie. W dokumencie zawarto jednocześnie 
klauzulę, że jeśli pleban lub jego następcy wykarczują tę dąbrowę i osadzą na niej kmieci, 
wówczas będą oni objęci prawem chełmińskim tak jak kmiecie w innych wsiach Piotra Pilika, 
nie będą jednak dawali żadnych świadczeń w naturze, ani w pieniądzach oraz nie będą pra-
cowali na rzecz dziedzica. Będą też mieli wójta, powoływanego przez plebana, który będzie 
ich sądził według prawa chełmińskiego

Następnie Piotr Pilik ofiarował trzech zagrodników, którzy mieli pracować na rzecz 
plebana i również byli uwolnieni od dawania świadczeń na rzecz dziedzica, także i oni mieli 
być objęci prawem chełmińskim.

Nieodłącznym elementem uposażenia kościoła w ówczesnych realiach były dziesięciny. 
W XV w. przeważnie były one dawane w naturze. Tak było i w fundacji węgrowskiej. Kmiecie 
z dóbr węgrowskich Piotra Pilika, a więc z samego Węgrowa oraz Ruchny i Jartypor mieli 
dawać każdego roku z każdej włóki po pół kopy żyta oraz po kopie pszenicy i owsa.

Piotr Pilik dobrowolnie ustanowił też zakład (vadium) w wysokości 1000 florenów, który 
miał być zapłacony biskupowi diecezji, w której znajdował się Węgrów, jeśliby dacji i nie 
wywiązywali się ze świadczeń na rzecz kościoła, do których się zobowiązali.

Pleban i jego następcy otrzymali bogate jak na warunki podlaskie uposażenie, ale wiązały 
się z nim też obowiązki. Najważniejszym z nich był oczywiście obowiązek odprawiania mszy 
świętych, których pleban i dwaj jego wikariusze mieli odprawiać trzy tygodniowo.

W formule koroboracyjnej znalazła się wzmianka o przywieszeniu pieczęci przez funda-
tora. Najpewniej była ona identyczna z tą, którą możemy oglądać przy dokumencie traktatu 
melneńskiego. Przy spisaniu dokumentu byli obecni też świadkowie, jak zazwyczaj bywało 
przy dokumentach tej wagi. W dokumencie jest ich wymienionych tylko trzech, ale na pewno 
było ich więcej na co wskazuje formuła „i w obecności wielu innych godnych wiary”.

Na pierwszym miejscu został wymieniony biskup włodzimierski Grzegorz, rządca die-
cezji, w której znajdował się wówczas Węgrów. Grzegorz był biskupem od 1400 r. wcześniej 
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był przeorem dominikanów w Łucku. Został prekonizowany na biskupa dzięki wstawien-
nictwu ks. Witolda15. Żył jeszcze w 1424 r., gdy erygował parafię w pobliskim Sokołowie 
Podlaskim16. Drugi z kolei świadek to Pomścibor z Chamska, podkomorzy ciechanowski 
z rodu Boleściców17. W kopii został błędnie zapisany z imieniem „Ścibor”, jednak przypi-
sany do niego urząd pozwala bez żadnych wątpliwości zidentyfikować go z Pomściborem 
z Chamska. Pomścibor był w tym czasie rządcą zamku w pobliskim Liwie18, stąd nie dziwi jego 
obecność. Pomścibor świadczył też rok później na dokumencie fundacyjnym też występuje 
pod błędnym imieniem Ścibor19.

Wreszcie trzeci i ostatni świadek to Pretor, wojewoda drohicki. Ze względu na bardzo 
rzadko występujące imię możemy go identyfikować z Prejtorem z Brześcia, który otrzymał 
w 1401 r. Korczew na Podlasiu20 i był protoplastą rodziny Korczewskich herbu Prus21. Tytuł 
wojewoda nie był tu jednak adekwatny i równoznaczny z urzędem sprawowanym przez 
Piotra Pilika. Na Podlasiu w pierwszej połowie XV w. mianem wojewodów określano także 
starostów22.

Reasumując, dokument Piotra Pilika z 1414 r. jest bardzo ważnym źródłem dającym 
poznać początki historii Węgrowa i okolic, przekazującym nieznane skądinąd informacje. 
W podtytule zawarłem informację, że jest to najstarsza fundacja szlachecka na Podlasiu, gdyż 
tak w istocie było. Do tej pory za taką była uważana fundacja kościoła w Mordach, rzekomo 
z 1408 r. Jak wykazałem w innym miejscu, jej faktyczna data jest co najmniej dwadzieścia 
lat późniejsza, zatem pogląd ten należało zweryfikować23. Rok późniejsza od Węgrowa jest 
fundacja Mikołaja Sepieńskiego24 w Sokołowie Podlaskim. W 1419 r. istniał już, fundowa-
ny przez miejscowych dziedziców, kościół w Kożuchówku, który też mógł być fundowany 

15 W. Abraham, Buczkowski (de Butzkow) Grzegorz, łaciński biskup włodzimierski w latach 1400-1424, 
[w:] PSB, t. III, 1937, s. 86-87; K. R. Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 
2001, s. 22-26.

16 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 149, k. 226-233; AGAD, Kapicjana, p. 6, s. 626-628.
17 M. Wilska, Pomścibor z Chamska, [w:] PSB, t. XXVII, 1982, s. 395-396.
18 K. Pacuski, Elita władzy ziemi liwskiej w XV w. [w:] „Rocznik Liwski”, red. A. Rogalski, t. I, Liw 

2006, s. 81.
19 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 149, k. 226 - 233; AGAD, Kapicjana, p. 6, s. 623-626.
20 Archiwum Państwowe w Krakowie, dok. perg. nr 867. Dokument wydany przez S. Szybkowskiego: 

Dokument księcia mazowieckiego Janusza I dla Pretora z Brześci z 9 VI 1401 roku [w:] Komturzy, 
rajcy, żupani. Studia z dziejów średniowiecza, nr 11, 2005, s. 497 - 505.

21 Bliżej o tej rodzinie: T. Jaszczołt, Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na począt-
ku XVI w. – okolice Sokołowa, Węgrowa i Mord, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic; red. 
G. Ryżewski, Białystok – Sokołów Podlaski 2006, s. 192 - 195.

22 Urzędnicy podlascy XIV-XVIII w., Kórnik 1994, s. 90.
23 T. Jaszczołt, Dokument fundacyjny pierwszego kościoła w Mordach i data jego wystawienia, [w:] 

Małe miasta. Religie, Lublin - Supraśl 2006, s. 41 - 56.
24 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 149, k. 226 - 233; AGAD, Kapicjana, p. 6, s. 623 - 626.
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zaraz po Węgrowie25. Z 1419 r. znamy dokument fundacyjny kościoła w Kuczynie koło 
Ciechanowca26.

Nie wiemy, co się stało z oryginałem dokumentu. Z pewnością był on przechowywany 
na plebanii. W 1531 r. był oblatowany w aktach konsystorza janowskiego27. Z chwilą przejęcia 
dóbr plebańskich przez innowierców w 1558 r. mógł trafić w ich ręce. Po powrocie katoli-
ków do Węgrowa zapewne został odzyskany. W 1647 r. pleban węgrowski Kasper Zaliwski 
posługiwał się nim jako dowodem w procesie z Bogusławem Radziwiłłem, właścicielem 
Węgrowa28. Mógł wtedy trafić do akt trybunału lubelskiego, jako załącznik do akt proceso-
wych. Tam zapewne pozostał i został przekazany z resztą akt i dokumentów do Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie, gdzie w 1944 podzielił los ogromnej większości 
zasobu tego archiwum.

Nieco zagadkowo brzmi zapis Aleksandra Jabłonowskiego, który znał dokument Piotra 
Pilika z 1414 r., cytował go i jako miejsce gdzie korzystał z niego podał Archiwum hrabiów 
Ostrowskich z Korczewa; uznał nawet ten dokument za oryginał29 choć bardzo wątpliwe, żeby 
nim był. Nie dowiemy się jednak, jak było naprawdę, gdyż archiwum korczewskie również 
zostało spalone przez Niemców30. 

 
Wizerunek księcia Janusza I Starszego  

wg jego pieczęci większej używanej w latach 1374 -1381

25 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 3, k. 52.
26 Tamże.
27 Świadczy o tym dopisek przy kopii w AGAD: Ita est per me Nicolaum Petruszewski dioecesis luce-

oriensis clericum Apostolicum auctoritate publicum et actorum huiusmodi notarium ex vero origi-
nali rescriptum ingrossatum de quoquidem fidem facio, praesentibus Joanne Czambor in Wągrowo, 
Bartholomeo in Sokolowo vicariis nec non Simone Paplinski et Laurentio Zeleznicki nobilibus et aliis 
testibus circa praemissa adhibitis. Anno Domini M XXXI, die 11 Augusti ad acta ingrossatum.

28 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, D 27, k. 169.
29 A. Jabłonowski, Podlasie, cz. 2, s. 214 - 215, cz. 3, s. 245.
30 Wiktoryn Kuczyński, Pamiętnik (1668-1737), opr. pod red. J. Maroszka, Białystok 1999, s. 13.

dokument Piotra Pilika, wojewody czerskiego, z 1414 r. dla kościoła w Węgrowie. 
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Aneks

Piotr Pilik, wojewoda czerski funduje i uposaża kościół w Węgrowie 2 XII 1414
Kopia: AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. VIII, nr 601, s. 1-2

In nomine domini amen

Cum cunctorum memoria perit, nisi testibus veridicibus et scriptis ea quae in ipse agnorum 
fuerint roborata. Proinde noc Petrus Pielkonis31 palatinus serenissimi principis et domini domini 
Joannis Senioris ducis Mazoviae, haeres de Wągrowo, notum facimus vniversis et singulis, tam 
praesentibus, quam futuris, ad quos praesentes devenerint publicere cognoscendum, quia ex 
salubrii consilio nostrorum amicorum, ob respectum salutis animae nostrae et praedecessorum 
nostrorum, succesorumque nostrorum. Cupientes Laudem divinam valor novos Christianos 
propter animam Lucrifacendem, videlicet in Wągrowo capellam seu ecclesiam in honorem 
illibatae et gloriosae Virginis Mariae, beatorumque Petri et Pauli, Andreae apostolorum et 
Catherinae virginis et martyriis, fundavimus et praesentibus fundamus ipsam donea bonis, de 
quibus rector ecclesiae, vicarii, ministrique cuis laudentes, tenentes coram ipsam permanentes, 
in amictu victualibusque possint in perpetuum permanere. Quia capellam et Ecclesiam domini 
Petro alias Stholonski dicto, presbytero de Piaseczno32, principali plebano damus et per praesentes 
conferimus. Bona vero et dotaciones per nos datae ad praedictam capellam in Wągrowo sequente 
hoc: primo damus in eadem nostra villa Wągrowo tres areas in cuibus dominus Petrus vel 
successores eius possunt tabernatores vel hortulanos locare, et ex opposito earundem areum 
domini plebani adiungimus quendam circuitum mericae qua in longitudinem currit a fluvio 
usque ad fluvium qui per Ruchna currit, incipiendo a curia nostra usque ad viam quae tendit 
ad capellam nostram. Quam circuitum dominus plebanus pro agro prout extirpere et excendere 
atque secundum libitum et voluntatem suam facere et in eadem secare. Adiungimus etiam et 
damus praedicto Petro et posteribus eius in Wągrowo viginti mansos in nostra merica, alius 
videlicet Sarutim cognominata, culmensis mensurae, quorum mansorum principium debet 
habere a facie mansorum qui de Ruchna current usque ad flumen quod dicitur Węgier Patok, 
et ab eodem fluvio specialiter debent fieri. Ceterum si praedictus dominus vel successores eius 
cmethones in eadem mericae alias Sarutim dicta locabit, tunc praedicti cmethones nobis nullos 
labores, exactiones et contributiones dare tenebuntur, sed a toto gravamine a nobis sunt exempti. 
Insuper eodem gaudebunt praedicti inhabitatores in Sarutim iure culmensi quo nostrae aliquae 
villae gaudent, et non aliter de se querulenti nisi iure culmensi coram advocato domini plebani 
debet fieri. Etiam adiunctis tribus hortulanis qui resident in Wągrowo cum aliis si locabuntur, 
de quibus si fuerint aliqui hortulani vel tabernatores in eadem merica locati de eisdem non nos 
censum vel aliquas contributiones de bonis recipere, sed dominus plebanus secundum ipsius 

31 Piotr Pilikowic ze Skuł, herbu Rogala, wojewoda mazowiecki ks. Janusza I Starszego  
w l. 1402-1434.

32 Piotr Stołoński z Piaseczna, pleban w Węgrowie, skądinąd nieznany.

Tomasz Jaszczołt 
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ordinem debet recipere et levare et eidem praedicti tres si residebunt in eisdem tribus areis 
iure culmensi gaudere, quomodo nostra villa Wągrowo dudum gaudet. Tum etiam decimam 
manipularem omnis granis et seminis de Ruchna et Jartipori tam ex aratura praediis meorum, 
quam etiam ex colonis specificando decimam cassulam omnis grani et semini ex prediis et 
colonis vero de quilibet mansi mediam sexagenam silliginis, totidem tritici etiam et aveni, 
similiter ex villa nostra Wągrowo, et hoc sub vadio mille florenorum pro mensa episcopali 
singulis anno extradere tenebuntur

[2] Adiungimus eidem domino Petro et posteritati eius nostra in haereditate arbores pro 
sua residente excidendum pro reaedificio bene comparendi vel ex veteri reformandi. Habebit 
etiam supranominatus dominus Petrus et sui successores una cum hominibus nostro in iure 
residentis omnes utilitates, prata, pascua, ligna et silvis et boris et mericis nostris, sine omni 
impedimento, excidendi et ad demum ducendum indocunt indigebunt. Ratione cuius donationis, 
fundacionis et errectionis capellae seu ecclesiae praedictus dominus plebanus et successores 
eius duos vicarios debet habere quorum mus tunc temporis fuerit hebdomadarius missam pro 
defunctis una cum vigiliis, secunda feria si aptus fient et aliam missam sabbatho de domina 
debebit habere in perpetuum. In cuius res et testimonium sigillum nostrum et praesentibus est 
appensum. Actum et datum in Wągrowo, Dominica die qua cantatur in ecclesiae „Domine ad Te 
levavi”, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo quarto. Praesentibus venerabilibus, 
nobilibus et honestis viris domonis praesentis: reverendissimo in Christo Patre et Domino 
Gregorio episcopo wladimiriensi33, nobili domino Styborio succamerario czechonoviensi34, 
Preitorone palatino drohiciensi35 et aliis quam pluribus ad praemissam fidedignis.

 
Najdawniejszy (być może pierwszy) wizerunek pieczętny herbu Wegrowa 

( wg E. Rimŝa, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2006).

33 Grzegorz z Buczkowa, biskup włodzimierski w latach 1400-1424.
34 Pomścibor z Chamska, herbu Bolesta, podkomorzy ciechanowski 1414-1430, chorąży wyszogrodzki 

1431, chorąży warszawski 1432-1433, cześnik ciechanowski 1433, kasztelan liwski 1434.
35 Prejtor z Brześca i Korczewa, herbu Prus, rycerz znany od 1401 r., wojewoda (starosta) drohicki 

od 1414.

dokument Piotra Pilika, wojewody czerskiego, z 1414 r. dla kościoła w Węgrowie. 



Zagadnienie ikonografii oraz genezy herbu ziemi liwskiej – czarny pół - Niedźwiedź 
i czerwony pół - Orzeł, w srebrnym polu, zwieńczone wspólną koroną – jest niemal nieobecne 
w literaturze przedmiotu. Jedyna wzmianka o wartości naukowej dotycząca tego herbu znaj-
duje się w monografii „Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje” autorstwa wybitnego 
badacza polskich herbów ziemskich, Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. W pracy tej Kuczyński 
tylko przygodnie wzmiankuje o herbie ziemi liwskiej, przedstawiając jego ikonografię oraz 
próbując wyjaśnić, jakie czynniki mogły wpłynąć na jego genezę1.

Poświęcona tylko temu zagadnieniu i – na miarę możliwości – wyczerpująca próba 
zbadania omawianych zagadnień została podjęta dopiero w artykule mojego autorstwa, za-
tytułowanym „Herb ziemi liwskiej”2. W studium tym przede wszystkim szczegółowo została 
omówiona kwestia genezy herbu, rozpatrywana w ścisłym związku z dziejami ziemi liwskiej. 
Szczególny nacisk położony tu został na sam proces formowania się ziemi jako jednostki 
administracyjnej oraz na okoliczności, w jakich doszło do inkorporacji tego obszaru do 
Korony Polskiej. Druga część pracy poświęcona została zagadnieniu ikonografii herbu. Tutaj 
z kolei została podjęta próba wyjaśnienia symboliki godła oraz omówienia jego różnych 
przedstawień na kartach staropolskich herbarzy i dzieł historiograficznych, zawierających 
role herbów ziemskich.

Niniejsza praca ma na celu przede wszystkim zarysowanie problemu ikonografii herbu 
ziemi liwskiej na tle polskiej heraldyki terytorialnej, podsumowując przy tym poczynione 
już na ten temat ustalenia. Szczególny wpływ na ikonografię tego herbu wywarła jednak jego 
geneza i bez przedstawienia okoliczności, jakie doprowadziły do jego powstania, nie sposób 
mówić o symbolice i treści ideowej. Stąd też i ta kwestia zostanie tutaj w sposób należyty 
omówiona.

Herb ziemski stanowił symbol wspólnoty terytorialnej z jej własnym samorządem 
i hierarchią urzędów, zaświadczał więc o jej podmiotowości polityczno - administracyjnej. 
Wspólnoty o takim charakterze legitymowały się najczęściej dawną, sięgającą średniowiecza 
tradycją, samodzielnej bądź częściowo samodzielnej, politycznej egzystencji, najczęściej 

1 S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 102.
2 J. Rogulski, Herb ziemi liwskiej [w:] Arma terrarum et baronum. Studia heraldyczne, red. 

W. Drelicharz, Kraków 2009, s. 9–50.

„Rocznik Liwski” t. IV: 2008/9

Jakub Rogulski 
Uniwersytet Jagielloński
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będącej efektem podziałów dynastycznych. Z takich działów wykształciła się następnie sta-
ropolska struktura administracyjna, składająca się z województw i ziem. I tak jak dawne, 
politycznie odrębne działy dynastyczne posiadały swoje własne herby, będące – zgodnie 
z ówczesną doktryną polityczno-prawną3 – herbami panujących tam aktualnie władców, 
tak wywodzące się z nich jednostki administracyjne miały niejako prawo używania swoich 
herbów ziemskich.

Do polskiej roli herbowej znaki prowincji i ziem jako składników terytorialnych państwa 
dołączyły za panowania Kazimierza Wielkiego4. W liczbie sześciu herbów – państwowego, 
a zarazem województwa krakowskiego, Kujaw oraz województw łęczyckiego i sieradzkiego, 
województwa ruskiego, województwa kaliskiego5, województwa sandomierskiego oraz zie-
mi dobrzyńskiej, utworzyły one pierwszy polski zespół herbów ziemskich. Podstawowym 
wykładnikiem koncepcji ideowej tego zespołu było wyeksponowanie idei jedności państwa 
złożonego z rozmaitych prowincji i ziem, które w państwową jedność spajała osoba króla. 
Stąd też, za wyjątkiem godła województwa sandomierskiego6, wszystkie pozostałe godła wyżej 
wymienionych herbów były ukoronowane, co z jednej strony stanowiło ich udostojnienie, 
z drugiej natomiast podkreślało koronny charakter właściwych im ziem jako konstytutywnych 
członów Królestwa Polskiego.

Wraz z rozwojem terytorialnym państwa i podporządkowywaniem Koronie nowych 
obszarów zespół heraldyki ziemskiej powiększał się o znaki tych ziem. Jednakże sam akt 
inkorporacji bądź zhołdowania nowej prowincji nie powodował natychmiastowej kreacji jej 
nowego, ziemskiego herbu. Jako że w średniowieczu władza państwowa była zobligowana, 
aby w trosce o sprawność organizacyjną pospolitego ruszenia narzucać arbitralnie swojemu 
rycerstwu znaki chorągiewne7, stąd też i później, już w czasach nowożytnych, pewne upraw-
nienia w tym względzie musiała zachować. Mimo to w dawnej Polsce nie istniał urząd odpo-
wiedzialny za stan i uzupełnianie polskiej roli herbowej wedle stałych zasad, jakim w innym 
krajach był urząd herolda. I choć przypuszcza się, że większość herbów ziemskich powstała 
w otoczeniu króla i jego kancelarii, to jednak brak osoby za to odpowiedzialnej skutkował 
w polskiej heraldyce ziemskiej pewnym chaosem i brakiem stałych reguł.

W rezultacie do kreacji herbu nowo przyłączonej, bądź zhołdowanej ziemi mogło 
dojść znacznie później, najczęściej pod wpływem potrzeby chwili i naglących okoliczności. 

3 J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa 1970, s. 114.
4 S. K. Kuczyński, dz. cyt., s. 11.
5 Według R. Marciniaka (O rzekomym herbie Wielkopolski XIV i XV wieku, „Rocznik Historyczny”, 

R. 65: 1999, s. 59) w Kazimierzowski zespole herb województwa kaliskiego na zasadzie pars pro 
toto pełnił funkcje herbu całej Wielkopolski, składającej się z dwóch województw – kaliskiego 
i poznańskiego. Jednocześnie badacz przypuszcza, że istniał już w tym czasie osobny herb wo-
jewództwa poznańskiego – w polu czerwonym Orzeł biały. Jednak ze względu na bliskie podo-
bieństwo ikonografii względem herbu państwowego i województwa krakowskiego nie znalazł się 
w tym zespole (tamże).

6 S. K. Kuczyński tłumaczy ten fakt odmiennością tematyczną godła (dz. cyt., s. 21).
7 R. Marciniak, dz. cyt., s. 56.
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Najlepszym tego przykładem są egzekwie królewskie po śmierci Zygmunta I w 1548 roku, 
w których, zgodnie z opracowanym „Ordo pompae funebris serenissimi Sigismundi Regis 
Poloniae”, musiało wziąć udział trzydziestu jeden chorążych ziemskich niosących rzecz jasna 
chorągwie z godłami swoich ziem8. I dopiero przy tej okazji – jak przypuszcza Stefan Krzysztof 
Kuczyński – utworzono herby dużo wcześniej inkorporowanych do Korony województw 
rawskiego i płockiego oraz księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego9.

Z kolei czynnikiem znacznie przyspieszającym kreację herbu mogła być chęć wyekspo-
nowania konkretnej treści ideowej. Przykładem może tutaj być herb Prus Królewskich wpro-
wadzony tuż po akcie inkorporacji tej prowincji do Korony (6 marca 1454 roku), powstały 
poprzez uszlachetnienie godła koroną na szyi Orła oraz ludzką ręką w zbroi wyrastającą 
z prawego skrzydła, wywodzącą się z herbu litewskiego Pogoni, w sposób niezwykle dobitny 
wyrażał – cytując Sylwiusza Mikuckiego – „przynależność ziem [tym] herbem objętych do 
króla polskiego i opiekę monarszą dynastii Jagiellonów nad nimi”10.

Chociaż za przyczyną opisanego wyżej nieporządku przy wprowadzaniu nowych ziem-
skich znaków zdarzały się przypadki prowizorycznego i przypadkowego akceptowania herbów 
pochodzących z różnych ośrodków i tradycji, to jednak komponując nowe herby ziemskie, 
starano się najczęściej sięgać do dawniejszych tradycji heraldycznych o ile, rzecz jasna, na 
danym obszarze tradycje takie występowały. Dopiero poprzez rozmaite zabiegi nadawano 
motywom czerpanym z tej tradycji charakter koronnego znaku ziemskiego. Nowe herby 
ziemskie, powstałe w określonych czasach, to jest za panowania poszczególnych władców, 
wykazują między sobą znaczące podobieństwa, tak że można mówić o pewnych wiodących 
w danym okresie zabiegach konstrukcyjnych. Można przypuszczać, że były to świadome 
próby ujęcia w pewne stałe reguły sposób tworzenia nowych herbów. Zwraca uwaga fakt, 
że zjawisko to można dostrzec za panowania władców, którzy próbowali reformować wiele 
dziedzin życia państwowego. I tak, o czym już wyżej była mowa, za Kazimierza Wielkiego 
można zaobserwować koronowanie godeł; następnie, za czasów Kazimierza Jagiellończyka, 
w ikonografii nowych herbów ziemskich pojawia się korona na szyi Orła, jak w opisanym 
wyżej herbie Prus Królewskich, oraz Jelenia w herbie województwa lubelskiego; wreszcie 
Orły występujące w ikonografii herbów ziemskich powstałych za Zygmunta I, takich jak 
herb Prus Książęcych, województw: płockiego i rawskiego oraz księstw Oświęcimskiego 
i Zatorskiego, posiadają przydaną na piersi literę – monogram króla lub inicjał nazwy danego 
województwa lub księstwa11.

8 S. K. Kuczyński, dz. cyt., s. 159.
9 Przypuszcza tak przede wszystkim S. K. Kuczyński, biorąc za punkt wyjścia to, że herby te po raz 

pierwszy są wzmiankowane właśnie w opisie konduktu pogrzebowego po śmierci Zygmunta I w 
kronice Marcina Bielskiego (1551) oraz fakt niezwykle zbliżonej kompozycji ich godeł, co również 
wskazuje na podobny czas i jeden ośrodek, z którego herby mogły wyjść (dz. cyt., s. 92).

10 S. Mikucki, Herb Pomorza polskiego w świetle źródeł, cz. I, Do czasów Długosza, „Sprawozdania 
Gimnazjum w Tarnowskich Górach” za lata 1927–1928, s. 15.

11 J. Rogulski, dz. cyt., s. 32, 35.

Jakub Rogulski 
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Prędzej czy później każde województwo dawnej Rzeczypospolitej musiało w taki czy inny 
sposób uzyskać swój własny znak ziemski, wykorzystywany w ceremoniale państwowym i na 
wielu obszarach życia publicznego. Nieco inaczej rzecz się miała z ziemiami, które wchodziły 
w skład województw – mając możliwość używania herbu wojewódzkiego, nie musiały one 
posiadać swojego własnego herbu. Mimo to, jak można przypuszczać, w przypadku ziem 
o dłuższej tradycji samoistnej egzystencji politycznej, gdzie dominowało poczucie politycz-
no-terytorialnej odrębności i w efekcie silniejsza tożsamość ziemska, takie odrębne herby 
się pojawiły. Jako przykład można tu przytoczyć ziemię dobrzyńską, wieluńską, spiską czy 
ziemie województwa ruskiego12. Z kolei ziemie, które, jak się wydaje, zostały utworzone przede 
wszystkim w wyniku zaspokojenia potrzeb natury sądowo-administracyjnej zamieszkującej 
dane województwo licznej szlachty (jak w przypadku województwa podlaskiego składającego 
się z trzech ziem: drohickiej, bielskiej i mielnickiej) – własne herby ziem nie powstały. Mimo 
to w heraldyce ziemskiej w Koronie panowała na ogół zasada, że poza kilkoma wyjątkami 
zarówno województwa, jak i ziemie swoje własne herby posiadały.

Na tak zarysowanym tle szczególną uwagę przykuwa województwo mazowieckie. 
Utworzone w 1529 roku z inkorporowanej trzy lata wcześniej do Korony tzw. dzielnicy 
mazowieckiej, to jest władztwa ostatnich Piastów mazowieckich, Stanisława I i Janusza III, 
województwo to składało się z dziesięciu ziem, z których dziewięć używało tego samego, 
właściwego dla całego województwa herbu – Orła białego w polu czerwonym, który wywodził 
się z książęcego herbu Piastów mazowieckich.

Odmienność Mazowsza w tym względzie należy wytłumaczyć przede wszystkim pewnym 
opóźnieniem w rozwoju heraldyki ziemskiej na tym obszarze. Żywotność dynastii i płynność 
ciągłych podziałów dynastycznych stanowiły istotną przeszkodę w uformowaniu się odręb-
nych, stabilnych znaków poszczególnych dzielnic czy ziem13. Niemniej istotny wpływ na tę 
sytuację miał również fakt, że Piastowie mazowieccy używali bardzo ograniczonego zestawu 
motywów heraldycznych. Szczególnym zwłaszcza przywiązaniem darzyli jedno godło, wspo-
mnianego Orła. Jedynym motywem odmiennym od tego wyobrażenia był Smok uskrzydlony 
(Draco volens) używany przez książąt czerskich. Po raz pierwszy Smok pojawia się na pie-
częci herbowej księcia Trojdena I, pochodzącej sprzed 18 października 1329 roku14. Mimo 
że okazał się bardzo trwałym wyobrażeniem w sfragistyce książąt mazowieckich, występuje 
bowiem jeszcze na pieczęciach Janusza III15, czyli aż do wygaśnięcia dynastii, to jednak jako 
samoistne wyobrażenie napieczętne funkcjonowało tylko przejściowo, od około roku 1329 
do przełomu lat 1352 i 1353. W tym okresie Smok uskrzydlony, jako jedyne godło książąt 

12 Trudno takie cechy przypisać utworzonej w 1676 roku konstytucją sejmową ziemi żydaczowskiej. 
Własny herb tej ziemi należy tłumaczyć dążeniem do zrównania tej ziemi w prawach z pozosta-
łymi ziemia województwa ruskiego, które wszystkie posiadały od dawana swój własny herb (S. 
K. Kuczyński, dz. cyt., s. 105).

13 J. Rogulski, dz. cyt., s. 13
14 S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978, s. 160.
15 Pieczęć herbowa średnia (1524–1526). Tamże, s. 390.
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czerskich, był jednocześnie godłem ziemi czerskiej. Jak jednak przypuszcza Stefan Krzysztof 
Kuczyński, w chwili złożenia przez książąt czerskich hołdu Kazimierzowi Wielkiemu, co 
według Janusza Grabowskiego nastąpiło na przełomie 1352 i 1353 roku16, doszło do nadania 
lennikowi uszczerbionego herbu suwerena, czyli nieukoronowanego Orła17. Od tego momentu 
godłem książąt czerskich, a więc i dzielnicy czerskiej, stał się ten herb, natomiast Smok stał 
się motywem drugorzędnym, występującym tylko na pieczęciach i to w zestawieniu z Orłem, 
najczęściej na czteropolowej tarczy w formie skwadrowanej18, zajmując przy tym zwykle pola 
pośledniejsze (2. i 3.). W rezultacie, motyw ten nie pojawił się w żadnym herbie ziemskim 
z obszaru historycznego Mazowsza.

W związku z tym, że – jak już wspomniano – w średniowieczu herb księcia był zaraz 
herbem całego władztwa, w którym ten książę panował, herb książąt mazowieckich – Orzeł 
biały – był jednocześnie herbem wszystkich ziem, które na to władztwo księcia się składały. 
Taka zależność utrzymywała się rzecz jasna do momentu wygaśnięcia mazowieckiej linii 
Piastów, to jest do śmierci książąt Stanisława I (8 VIII 1524)19 i Janusza III (10 III 1526)20. 
Kiedy w wyniku tych zdarzeń doszło do inkorporacji do Korony dzielnicy mazowieckiej 
z zachowaniem całej jej struktury, wydaje się, że dotychczasową funkcję książęcego herbu, 
reprezentującego nie tylko całą dzielnicę, lecz również wchodzące w jego skład ziemie, przejął 
herb ziemski województwa utworzonego w miejsce księstwa. W rezultacie wszystkie ziemie 
dawnego władztwa książąt mazowieckich po 1526 roku nadal używały jednego herbu, lecz 
nie był to już herb tych książąt, tylko ziemski herb województwa koronnego. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że o pewnej ciągłości między tym nowym znakiem ziemskim a jego ksią-
żęcym poprzednikiem świadczy mitra książęca wieńczącą tarczę herbową znaku ziemskiego, 
którą kładziono na jego wielu przedstawieniach21.

16 J. Grabowski, Między Polską, Luksemburgami, Litwą a zakonem krzyżackim. Uwagi nad zhołdowa-
niem Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów: 
materiały z sympozjum, Toruń, 14-15 grudnia 1995 r., red. K. Zielińska - Melkowska, Toruń 1997, 
s. 134-135.

17 S. K. Kuczyński, dz. cyt., s. 163-164.
18 W takiej formie na pieczęciach: herbowej średniej (1379? – 1429) Janusza I (S. K. Kuczyński, dz. cyt., 

s. 331); pieszej większej (1429/1430, do 1471), herbowej (1429/1430? – po 10 V 1439) i herbowej 
średniej (? – 1454; do 1471) Bolesława IV (tamże, s. 363-368); konnej większej (1471/1472–1503?) 
i herbowej średniej (1471/1472? – 1503, do 1518) Konrada III (tamże, s. 374); herbowej średniej 
(1518–1524) książąt Stanisława I i Janusza III (tamże, s. 388), herbowej średniej (1524–1526) 
Janusza III (tamże, s. 390).

19 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 2005, s. 934; K. Jasiński, Rodowód Piastów mazowieckich, 
Poznań-Wrocław 1998, s. 202.

20 O. Balzer, dz. cyt., s. 937; K. Jasiński, dz. cyt., s. 204.
21 S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 90. Według Kuczyńskiego mitra była kładziona dla od-

różnienia herbu województwa mazowieckiego od poznańskiego, również przedstawiającego Orła 
białego w polu czerwonym.
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Jak już wiadomo, herb województwa mazowieckiego nie stał się herbem jednej tylko 
spośród jego dziesięciu składowych ziem, to jest ziemi liwskiej. Na podstawie powyższych 
rozważań dotyczących szczególnego faktu używania przez wszystkie ziemie dawnej dzielnicy 
mazowieckiej wspólnego herbu, czy to książęcego, czy wojewódzkiego, nasuwa się przy-
puszczenie, że ziemia liwska niejako musiała w jakiś sposób wyłamać się z tej heraldycznej 
zależności. Doprowadzić do takiej sytuacji mogły przede wszystkim wydarzenia natury 
politycznej.

Taką hipotezę w pierwszym rzędzie potwierdza analiza okoliczności powstania in-
nych herbów ziemskich z terenu historycznego Mazowsza. Mowa tutaj przede wszystkim 
o herbach województw rawskiego i płockiego, a także województwa bełskiego, które z tego 
względu, że w latach 1387–1462 władali nim książęta mazowieccy22, długo było traktowane 
jako ziemia mazowiecka23. Wszystkie te obszary wcielono do Korony w innym czasie niż 
Księstwo Mazowieckie to jest w 1462 roku (Księstwo Rawskie i ziemia bełska) 24 oraz w 1495 
roku (Księstwo Płockie). Utworzone z tych prowincji województwa koronne uzyskały swoje 
własne herby, choć trzeba zaznaczyć, o czym już wyżej wspomniano, że sam akt kreacji tych 
znaków jest znacznie późniejszy (pierwsza połowa XVI wieku)25.

Ponieważ ziemia liwska, tak jak województwa rawskie, płockie i bełskie, posiadała swój 
własny herb, co tak wyraźnie odróżniało ją na tle pozostałych dziewięciu ziem województwa 
mazowieckiego, należy przypuszczać, że podobnie jak w przypadku województw rawskie-
go, płockiego i bełskiego doszło między dziejami politycznymi tej ziemi a pozostałej części 
Księstwa Mazowieckiego do rozbieżności związanej z aktem włączenia tego obszaru do 
Korony. Jako że do 1526 roku ziemia liwska należała do władztwa ostatnich książąt mazo-
wieckich, Stanisława I i Janusza III, okoliczności, które mogły skutkować zróżnicowaniem 
heraldycznym tej ziemi, należy szukać po śmierci tych książąt.

22 Dzieje Mazowsza, red. H. Samsonowicz, t. I,Pułtusk 2006, s. 287. Piastowie mazowieccy uzyskali 
tę ziemię w 1387 roku w wyniku ślubu Siemowita IV z siostrą Władysława Jagiełły, Aleksandrą 
(tamże).

23 W kwietniu 1526 roku, po śmierci Janusza III, komisarze królewscy na sejmie warszawskim 
nawoływali szlachtę mazowiecką, aby za przykładem wcześniej wcielonych ziem mazowieckich: 
rawskiej, płockiej i bełskiej, szlachta Mazowsza przyłączyła się pod jednymi prawami do Korony 
(F. Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania książąt, Warszawa 1858, s. 377–378).

24 Oddzielnych wyjaśnień wymaga w tym miejscu ziemia sochaczewska, stanowiąca część Księstwa 
Rawskiego, która z tej przyczyny, że w 1451 roku została przez księcia Władysława I nadana w doży-
wocie jego żonie Annie, córce Konrada V oleśnickiego, nie została w 1462 roku razem z księstwem 
włączona do Korony (Dzieje Mazowsza, s. 315-316). Ziemia ta dopiero po śmierci wspomnianej 
księżnej w 1476 roku została inkorporowana i jako wcześniejsza część Księstwa Rawskiego przy-
łączona do utworzonego w jego miejsce województwa rawskiego. Brak osobnego herbu tej ziemi 
należy tłumaczyć późną kreacją herbu województwa rawskiego, utworzonego dopiero w pierwszej 
połowie XVI wieku. W tym czasie ziemia sochaczewska była już integralną częścią województwa 
rawskiego, nie pojawiła się zatem konieczność utworzenia dla niej osobnego znaku ziemskiego.

25 Por. przyp. 7.
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Zgodnie z układami homagialnymi, po wygaśnięciu mazowieckiej linii Piastów dzielnicę 
mazowiecką miał odziedziczyć król polski. Jednakże siostra zmarłych książąt, Anna, mimo 
że jako kobieta nie miała żadnych praw do dziedziczenia po starszych braciach, podjęła 
ostentacyjne działania, mające na celu podkreślenie, że to jej, jako ostatniej przedstawicielce 
Piastów mazowieckich, należy się sukcesja w księstwie26. Jednocześnie zyskała całkowite 
poparcie dostojników księstwa, urzędników ziemskich, posłów i tłumów szlacheckich, obec-
nych na zwołanym przez nią w drugiej połowie kwietnia 1526 r. sejmie mazowieckim. W tej 
sytuacji Zygmunt I, przy gasnącym zapale szlachty mazowieckiej i bierności samej księżnej 
(która – jak sugeruje część opracowań27 – kierowała się motywami czysto majątkowymi, nie 
przejawiając przy tym żadnych ambicji politycznych) szybko wkroczył do Warszawy; poczuł 
się jednak zmuszonym, aby wyznaczyć Annie, do czasu jej zamążpójścia, zabezpieczenie 
zadowalające i ją, i rycerstwo mazowieckie28. W rezultacie Zygmunt I listem z kancelarii 
królewskiej z dnia 10 września 1526 roku nadał Annie „zamek liwski z obojem miastem 
i wsiami z dawna do niego należącymi […], wraz z czynszem naszym ze wsi szlacheckich, 
ziemi lub powiatu liwskiego zwykle przypadającym”29. Pomijając szereg pomniejszych mia-
steczek i wsi oraz innych uprawnień książęcych przyznanych Annie30, można stwierdzić, że 
pozostawiając tej księżnej zarząd nad majątkiem książęcym oraz pobór tak zwanego czynszu 
książęcego, który od czasów Siemowita III był na Mazowszu podatkiem powszechnym31, 
król podporządkowywał księżnej hierarchię urzędników administracyjno-gospodarczych 
oraz przypuszczalnie – jako że urzędnicy ziemscy partycypowali w dochodach ściąganych 
przez księcia i nominalnie obsługiwali dwór książęcy – hierarchię urzędników ziemskich. 
W ten sposób, chociaż Zygmunt I zachował dla siebie jak najszerszą zwierzchność formalno-

26 Anna przyjęła tytuł „jedynej księżnej, dziedziczki Mazowsza”, zwołała sejm mazowiecki oraz przejęła 
najwyższą władzę sądowniczą w księstwie (F. Bostel, Ostatnia księżna mazowiecka, „Kwartalnik 
Historyczny”, R. 6: 1892, s. 498 – 526).

27 E. Maleczyńska, Książęce lenno mazowieckie 1351-1526, Lwów 1929, K. Bąkowski, Stanowisko 
Albrechta brandenburskiego wobec wcielenie Mazowsza, „Przegląd Historyczny”, T. 22: 1920, 
s. 28-54.

28 Według Cztery wieki Mazowsza, Szkice z dziejów 1526-1914, oprac. I. Gieysztorowa, A. Zahorski, 
J. Łukaszewicz, Warszawa 1968, s. 13 wyznaczenie stosownego zabezpieczenia Anny było wa-
runkiem wstępnym dla przyjęcia w trzy dni po tym akcie przysięgi na wierność od dostojników, 
urzędników i szlachty całego Mazowsza.

29 Cyt. za: A. Pawiński, Ostatnia księżna mazowiecka, obrazek z dziejów XVI wieku, Warszawa 1892, 
s. 96.

30 Szczegółowo na ten temat F. Bostel, dz. cyt., s. 500 i n.; F. Kozłowski, dz. cyt., s. 379 i n.
31 J. Senkowski, Skarbowość Mazowsza od końca XIV do 1526 roku, Warszawa 1965.
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prawną nad dobrami nadawanymi Annie32, księżna, skupiając w swym ręku najważniejsze 
uprawnienia książęce, uzyskiwała w ziemi liwskiej władztwo terytorialne33.

Podczas gdy pozostałych dziewięć ziem dzielnicy mazowieckiej zostało w 1526 roku 
ostatecznie wcielonych do Korony i zorganizowanych w nowe województwo, ziemia liwska 
jako władztwo terytorialne ostatniej przedstawicielki mazowieckiej linii Piastów, a tym samym 
jako ostatnia namiastka niezależności Księstwa Mazowieckiego uniknęła pełnego włącze-
nia do Królestwa Polskiego. Miało to nastąpić dopiero w chwili wyjścia za mąż Anny, wraz 
z objęciem przez króla polskiego nadanych jej dóbr i książęcych uprawnień. Przypuszczalnie 
wtedy też pojawić się miała otwarta kwestia herbu ziemskiego dla ziemi liwskiej, wyłączonej 
z zależności heraldycznej względem herbu województwa mazowieckiego34.

Wydaje się, że okoliczności, w jakich doszło do przejęcia przez Zygmunta Starego dóbr 
nadanych Annie, doprowadziły bezpośrednio do samego faktu kreacji herbu ziemi liwskiej. 
Były to okoliczności szczególne, o znamionach skandalu, niosące ze sobą niemałe niebezpie-
czeństwo dla Królestwa Polskiego, które skutkowały niezwykle szybkim utworzeniem herbu 
o wyjątkowej, bardzo wymownej ikonografii.

Zygmunt Stary, wyznaczając Annie tak bogate zabezpieczenie, w pewnym stopniu po-
twierdzał istnienie jakichś praw księżnej do Księstwa Mazowieckiego, a przynajmniej do jego 
części, szczególnie zaś ziemi liwskiej. W 1497 roku ojciec Anny, książę Konrad III, nadał swojej 
żonie,a matce tej księżnej, Annie z Radziwiłłów, również ziemie liwską i to na tak rozległych 
uprawnieniach, że zdaniem Ewy Maleczyńskiej, dawało to Radziwiłłom wręcz możliwość 
późniejszego ubiegania się o zapisane dobra35. Wszystkie te kwestie prawe nie były sprawą 
marginalną, a po ślubie Anny ze Stanisławem ze Sprowy Odrowążem w lutym 1536 roku, stały 
się przy zdecydowanym poparciu szlachty liwskiej bardzo mocnym punktem oparcia opozy-
cji przed ustąpieniem Anny z nadanych przez króla dóbr. Anna, mimo że działała w celach 
ściśle majątkowych, na każdym kroku podkreślała swoje dziedziczne prawa do Mazowsza36. 
Co niezwykle znaczące, Zygmunt I w instrukcji dla swoich pełnomocników wysyłanych do 
Anny nakazał im doprowadzić do tego, aby księżna zrzekła się przed sądem ziemskim war-
szawskim wszelkich praw do spadku po ojcu i matce i zeznała, że król w zupełności zadowolił 
jej pretensje odnośnie Księstwa Mazowieckiego37. Sam król potwierdzał tym samym prawa 
Anny. Kiedy pełnomocnicy króla nie potrafili w żaden sposób wpłynąć na Annę, król wy-
słał na Mazowsze ze specjalną misją swojego zaufanego dworzanina, wojskiego łęczyckiego, 

32 Król nie przyznał księżnej pełnej władzy książęcej („omne ius ducale”, „plenum ius et dominium”), 
a więc Anna nie miała prawa sądzenia rycerstwa z ziemi liwskiej, chociaż przypuszczalnie posiadała 
prawo mianowania urzędników 

 sądu ziemskiego.
33 J. Rogulski, dz. cyt., s. 26 – 28.
34 Tamże, s. 28.
35 E. Maleczyńska, dz. cyt., s. 142.
36 Tamże, s. 70.
37 F. Bostel, dz. cyt., s. 502.
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Tomasza Sobockiego. I ten jednak, próbując tym razem odwoływać się bezpośrednio do 
szlachty, natrafił na zacięty opór przywiązanego do rodzimej dynastii rycerstwa38.

Przewlekający się konflikt z Anną stawał się bardzo niewygodny, a nawet niebezpieczny 
dla Zygmunta I. Zawzięty opór księżnej niósł ze sobą groźbę ponownego podniesienia rosz-
czeń do Mazowsza przez Albrechta Hohenzollerna i cesarza Ferdynanda I – władców, którzy 
takie działania podjęli już przy okazji inkorporacji dzielnicy mazowieckiej w 1526 roku39. 
Mimo bardzo napiętej sytuacji Zygmunt I nie doprowadził do drastycznego rozwiązania 
i cały konflikt udało się rozwiązać na drodze sądowej. Sąd sejmowy z przełomu 1536 i 1537 
roku, wydając surowy wyrok przeciw Annie i jej mężowi, nakazał przede wszystkim księżnej 
ustąpienie z zajmowanych przez nią dóbr mazowieckich. Początek 1537 roku przyniósł więc 
ostateczne rozwiązanie przedłużającej się i tak problematycznej sprawy włączenia Mazowsza 
do Korony. Po jedenastu latach cała dzielnica mazowiecka znalazła się pod panowaniem 
króla polskiego40.

Opisane wyżej wypadki w sposób szczególny wpłynęły nie tylko na przyspieszenie 
kreacji herbu ziemi liwskiej, lecz również na jego ikonografię. Odpowiednia kompozycja 
godła mogła być dla króla i jego otoczenia poprzez wyeksponowanie konkretnych treści, 
świetnym narzędziem nie tylko ideowej polemiki z roszczeniami Anny, lecz także sposobem 
na pokrzyżowanie ewentualnego wystąpienia elektora brandenburskiego i cesarza. Dlatego 
też wydaje się, że szybka i w pełni podkreślająca polskie prawa do ziemi liwskiej kompozy-
cja herbu stała się w okresie konfliktu Zygmunta Starego z Anną i tuż po jego zakończeniu, 
sprawą szczególnie pilną.

Można więc przypuszczać, że herb ziemi liwskiej powstał już około 1536 roku. Natomiast 
terminus ad quem powstania tego znaku wyznacza data wydania „Kroniki wszytkiego świata” 
pióra Marcina Bielskiego, to jest rok 1551. Kronika ta jest bowiem najstarszym przekazem, 
w którym pojawia się opis herbu ziemi liwskiej. Przy okazji relacji z ceremonii pogrzebu 
króla Zygmunta I z dnia 26 lipca 1548 roku, autor wymienia i blazonuje herby wszystkich 
ziem, które znalazły się na chorągwiach ziemskich niesionych w kondukcie żałobnym41. 
Wśród nich pojawia się także herb ziemi liwskiej, który od tej chwili występuje na kartach 
wszystkich staropolskich herbarzy i kronik, zawierających role polskich herbów ziemskich. 
Za ramy czasowe powstania tego herbu wypada przyjąć lata 1536 – 1551.

Mając na uwadze przytoczone wcześniej okoliczności związane z przejęciem przez króla 
polskiego ziemi liwskiej, zdecydowano się na wyjątkową konstrukcję godła tej ziemi – hybrydę 
heraldyczną – która bardzo wymownie i jasno nawiązuje do ziemskiej heraldyki koronnej. 
Taka budowa godła w pierwszym rzędzie odwołuje się do herbów terytorialnych województw 
kujawskich (brzeskie kujawskie i inowrocławskie) oraz województw łęczyckiego i sieradz-
kiego, czyli centralnych ziem Królestwa Polskiego. Lecz zarazem, hybryda w herbie ziemi 

38 A. Pawiński, dz. cyt., s. 132.
39 K. Bąkowski, dz. cyt., s. 30.
40 F. Bostel, dz. cyt., s. 521.
41 M. Bielski, Kronika, list 425. Por. przyp. 7.
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liwskiej odwołuje się do herbu, z którego wyżej wymienione herby się wywodzą – to jest do 
herbu Piastów kujawskich – linii, która doprowadziła do zjednoczenia państwa. Herb ten, jak 
dowodzi Zenon Piech, pełnił w heraldyce polskiej od czasów regencji Elżbiety Łokietkówny 
podwójną funkcję – znaku zarówno ziemskiego, jak i rodowego42, i był nośnikiem tradycji 
piastowskiej, do której odwoływali się Jagiellonowie43. Wprowadzając wymienioną hybrydę 
do herbu ziemi liwskiej, podkreślono zatem prawa do tej ziemi nie tylko Korony Polskiej, 
lecz także Zygmunta I jako przedstawiciela dynastii Jagiellonów.

Bardzo ważna jest w tym miejscu symbolika korony wieńczącej hybrydę. Jak już wyżej 
wspomniano od czasów Kazimierza Wielkiego, kiedy ukształtował się pierwszy zespół pol-
skich herbów ziemskich, ukoronowanie godła było zabiegiem mającym na celu podkreślenie 
faktu, że dana ziemia jest konstytutywnym członem zjednoczonego Królestwa Polskiego, 
które w jedność spaja osoba władcy. I w tym przypadku, korona wieńcząca hybrydę godła 
liwskiego, choć – jak się zdaje – zaczerpnięta drogą analogii z godła kujawsko – sieradzko - 
łęczyckiego, miała podobny ideowy wydźwięk. O tym, że taką treść miało przekazywać godło 
ziemi liwskiej, świadczy fakt, że zastosowana w nim hybryda była ściśle wzorowana na godle 
Piastów kujawskich i wywodzących się z niego herbów terytorialnych. Najdobitniej o tym 
przesądza położenie pół - Orła – znajduje się on po heraldycznej lewej stronie tak samo jak 
we wspomnianych wyżej herbach, mimo iż w XVI wieku ranga orła, najbardziej zaszczytnego 
motywu w heraldyce polskiej wymagała, aby znajdował się on po godniejszej, czyli prawej 
stronie44. Tak samo w przypadku pozostałych godeł hybrydowych, pół-Orła z herbu ziemi 
liwskiej nie zdobi żadna przepaska, a wszystkie te wyobrażenia wieńczy wspomniana wyżej 
korona45. Tym więc, co odróżnia herb ziemi liwskiej od herbów Kujaw i województw łęczyc-
kiego i sieradzkiego, jest obecność w polu prawym pół - Niedźwiedzia. ( W opisach herbów 
stosuje się dla podobnych hybryd także określenia: połuniedźwiedź, połuorzeł, połulew,; zob. 
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie...dz. cyt.; przyp. Redakcji).

42 Z. Piech, Symbole władcy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, 
[w:] Imagines potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV 
w. (z przykładem czeskim i ruskim), Warszawa 1994, s. 123.

43 Świadczy o tym obecność herbu Piastów kujawskich na tumbie grobowej Kazimierza Jagiellończyka 
(P. Skubiszewski, Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957, s. 106, przyp. 150).

44 Stąd późniejsze pomyłki w siedemnastowiecznych przedstawieniach tych herbów, gdzie pół-Orzeł 
znajdował się po prawej stronie, natomiast druga część hybrydy po lewej (A. Gwagnin, Sarmatiae 
Europae descriptio, Spira 1581, f. 38; J. A. Gorczyn, Herby Królestwa Polskiego, Kraków 1653, 
s. 31).

45 J. Rogulski, dz. cyt., s. 40–41.
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Herb ziemi liwskiej wg Gwagnina, rys. S. Kobyliński..  
Herb ziemi sieradzkiej, drzeworyt. Repr. z: A. Gwagnin,  

Krótkie zebranie kroniki Polskiej, 1611 r.

Jak już wyżej wspomniano, bardzo częstą metodą tworzenia staropolskich herbów ziem-
skich było wykorzystanie dawniejszej tradycji heraldycznej istniejącej na danym obszarze. 
Stąd też znajdujący się w godle ziemi liwskiej motyw akwilarny jest nie tylko wiernym od-
wzorowaniem jednego z elementów hybrydy kujawsko – sieradzko - łęczyckiej. Symbolika 
pół - Orła stanowi przede wszystkim nawiązanie do tradycyjnej ikonografii mazowieckiej. 
O ile jednak w przypadku województw rawskiego i płockiego, a także księstw: oświęcimskiego 
i zatorskiego, zabiegiem przydającym dawniejszej książęcej tradycji charakter znaku ziemskie-
go było przydanie na pierś orła litery, o tyle z powodu hybrydowej konstrukcji godła ziemi 
liwskiego, będącej być może przeszkodą natury technicznej, takiego zabiegu nie zastosowano. 
Użycie motywu niedźwiedzia w prawym polu herbu ziemi liwskiej nie tylko odróżnia ten herb 
od znaków wywodzących się z herbu Piastów kujawskich, lecz również może być traktowane 
jako zabieg – znacznie dobitniejszy i wymowniejszy od przydania litery – za którego sprawą 
książęce godło Piastów mazowieckich stało się herbem ściśle ziemskim.

Znacznie więcej trudności przysparza wyjaśnienie przyczyn użycia motywu niedźwie-
dzia w godle ziemi liwskiej oraz symboliki tego przedmiotu heraldycznego. Wyobrażenie 
niedźwiedzia jest w polskiej heraldyce terytorialnej niezwykle rzadkie – pojawia się tylko 
w ikonografii powstałego w XV wieku herbu ziemi chełmskiej (Niedźwiedź kroczący między 
trzema drzewami). Natomiast jest to motyw bardo często spotykany w heraldyce ziemskiej 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niedźwiedź jako godło występuje w herbie województwa 
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kijowskiego46, smoleńskiego47 i Księstwa Żmudzkiego. Jako jedno z wiodących wyobrażeń 
heraldyki litewskiej, za czasów Witolda wykorzystywane w heraldycznej realizacji programu 
wewnętrznej konsolidacji państwa litewskiego48, Niedźwiedzia traktowano nawet jako jedno 
z godeł państwowych Litwy49. Trudno jednak przypuszczać, aby pół-Niedźwiedź w godle 
ziemi liwskiej oddawał jakiś związek tej ziemi z Litwą, gdyż Liw nigdy nie był częścią tego 
państwa. Była ta jednak ziemia granicząca z Litwą i być może jakąś rolę odegrały w tym 
przypadku wzorce czerpane z terytorialnej heraldyki litewskiej.

Bardziej prawdopodobną hipotezą wydaje się jednak, że inspiracją dla wykorzystania 
motywu niedźwiedzia w herbie ziemi liwskiej były warunki środowiska naturalnego tej 
ziemi50. Należy zauważyć, że w polskiej heraldyce ziemskiej zdarzały się przypadki, gdy 
o wyborze godła decydował charakter geograficzno-środowiskowy danego obszaru. Jak 
utrzymuje Ryszard Marciniak, w taki sposób powstała Turza Głowa – herb województwa 
kaliskiego. Jako że obszar ten w XIII wieku gęsto porastały lasy, w których licznie występowały 
tury, książę Bolesław Pobożny wybrały to właśnie zwierzę – nota bene jako symbol dzielno-
ści i wspaniałomyślności – na znak chorągiewny rycerstwa z tej ziemi51. Podobną sytuację 
można zaobserwować w ikonografii wspomnianego już wyżej herbu ziemi chełmskiej, gdzie 
trzy drzewa i kroczący między nimi niedźwiedź symbolicznie oddają faunę i florę tej ziemi. 
Z kolei godłem sąsiadującego z ziemią chełmską województwa lubelskiego jest inny motyw 
zoomorficzny – Jeleń biegnący, z koroną na szyi.

Ziemia liwska granicząca tak z ziemią chełmską, jak z województwem lubelskim, znajdo-
wała się na obszarze o takich samych warunkach naturalnych. Gęste lasy z mnogo występującą 
zwierzyną stanowiły niemal oczywistą inspirację dla wykorzystania w ikonografii leżących 
na tych obszarach ziem rozmaitych motywów zoomorficznych, zwłaszcza tak popularnych 

46 Po raz pierwszy niedźwiedź jako godło ziemi kijowskiej pojawia się na wielkoksiążęcej pieczęci 
Witolda z 1401 roku (S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 38). Natomiast w 1506 roku na 
pieczęci wielkiej litewskiej Zygmunta I jako godła z czasem wyparło niedźwiedzia (tamże, s. 97). 
tego województwa użyto przedstawienia archanioła, które okazało się trwalsze. 

47 Jako herb ziemi smoleńskiej motyw ten funkcjonował do utraty Smoleńska na rzecz Rosji w 1514 
roku. Heraldyka carska nie podtrzymała tego motywu, podobnie jak polska po odzyskaniu ziemi 
smoleńskiej w 1611 roku (S. K. Kuczyński, dz. cyt., s. 99).

48 Tamże, s. 39.
49 Kronika Marcina Bielskiego podaje, że na pogrzebie Zygmunta I w 1548 roku chorągiew ze znakiem 

czarnego 
 Niedźwiedzia w zielonym polu niesiono tuż za Pogonią i Kolumnami (M. Bielski, Kronika, list 

425). Za Bielskim, 
 Bartosz Paprocki w „Gnieździe cnoty” użył niedźwiedzia jako godła całej Litwy (B. Paprocki, 

Gniazdo cnoty, Kraków 1578, f. 1225).
50 J. Rogulski, dz. cyt., s. 42.
51 R. Marciniak, dz. cyt., s. 59.
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w heraldyce i bogatych w symbolikę jak niedźwiedź. W tym kontekście, obecność w godle 
ziemi liwskiej tego motywu wydaje się znacznie mniej zaskakująca52.

Na zakończenie można pokusić się o próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, od kogo 
mógł wyjść projekt takiego herbu ziemi liwskiej. Można domniemywać, że niemałą rolę 
przy jego komponowaniu odegrał bliski dworzanin króla, wspomniany już wyżej wojski 
łęczycki, Tomasz Sobocki(ok.1508-1547) 53. Pochodzący z Soboty w ziemi łęczyckiej, świet-
nie wykształcony54, z pewnością orientował się w zagadnieniach ustroju państwa polskiego, 
a jako poseł królewski miał rozeznanie w sprawach zagranicznych. Z pewną dozą prawdo-
podobieństwa można więc domniemywać, że ten zaufany stronnik królewski, szczerze zain-
teresowany zakończeniem konfliktu po myśli Zygmunta I i świadomy możliwych reperkusji 
międzynarodowych, wyszedł z inicjatywą wyrażenia poprzez kompozycję godła ziemi liwskiej 
konkretnej treści ideowej, proponując zaczerpnięcie wzorca z heraldyki terytorialnej jego 
ojczystej ziemi łęczyckiej55.

52 J. Rogulski, dz. cyt., s. 43.
53 H. Kowalska, Tomasz Sobocki, [w:] Polski Słownik Biograficzny Wrocław - Warszawa - Kraków, 

T. 39, s. 557.
54 Studiował w Wittenberdze. Według Justusa Decjusza był nawet wychowankiem Filipa Melanchtona 

(tamże).
55 J. Rogulski, dz. cyt., s. 31.
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 O ile obecność dostojników państwowych jest czymś zwyczajnym dla stolic i znaczniej-
szych miast danego kraju, o tyle ich nawet krótki pobyt w miasteczkach czy wsiach nabiera 
rangi wydarzenia historycznego, zwłaszcza, jeśli dotyczy głów państwa - prezydentów, pre-
mierów itp. Wizyty królewskie miały i mają jeszcze większe znaczenie, gdyż korona to nie 
tylko znak doczesnej władzy monarszej. Noszący ją był jednocześnie Bożym pomazańcem, 
pełniącym swój urząd nie tylko w wyniku decyzji narodu czy z racji dziedziczonych praw, ale 
także z woli samego Boga. Stąd zwykły przejazd króla czy królowej przez jakaś okolice wspo-
minany jest przez wieki, a miejsca związane z obecnością monarchy obrastają legendami.

Węgrów, położony przy szlaku wiodącym z Mazowsza na Ruś i Litwę, z pewnością nie-
raz znalazł się na trasie podróży królewskich, jednak w historii miasta wspomina się tylko 
pobyt Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ostatni król polski kilkakrotnie zatrzymywał się 
w grodzie nad Liwcem. Dzięki kronikarzom miejscowego klasztoru reformatów wydarzenia 
te znamy nie z legend i zniekształcających rzeczywistość opowieści, ale możemy dowiedzieć 
się o nich z zapisków naocznych świadków.

W kronice węgrowskiego konwentu franciszkańskiego, pochodzącej z 2 poł. XVIII w., 
spisano pięć wizyt Stanisława Augusta Poniatowskiego- dwie w 1775 r., dwie w 1784 r. i jed-
na w roku 1793. Cenne dla poznania przeszłości regionu źródło obecnie przechowywane 
jest w Archiwum OO. Franciszkanów Reformatów w Krakowie w zespole Akt Reformatów 
Węgrowskich pod sygnaturą ARW nr 4. Kronika, której pełny tytuł brzmi „Acta Conventus 
Vęgroviensis dispositione Venerabilis Diffinitorii sub ministro provinciali Admodum 
Rewerendo Patre Cherubino Górkowski annotari inchoata Anno Dni 1760”, obejmuje lata 
1760-1860.

Pobyt w Węgrowie w 1775 r. związany był z podróżą monarchy do jego siostry, Izabelli 
Elżbiety Branickiej (1730-1807), mieszkającej w Białymstoku. Chwilom spędzonym wtedy 
w Węgrowie poświęcono w kronice klasztornej następujące słowa: „Tegoż miesiąca września 
Dnia 6 Najjaśniejszy Król Polski. Stanisław August. Ojciec Ojczyzny udał się z Warszawy 
w asyście jazdy godnej swego Majestatu, przez Węgrów do Białegostoku, do rodzonej sio-
stry swojej Branickiej, żony zmarłego Księcia Branickiego. Zatrzymał się w Węgrowie kilka 
godzin, jednakże po obiedzie udał się w dalszą drogę. Podjęty został z uszanowaniem przez 
mieszkańców tegoż miasta, jak też przez żydów, którzy wyszli mu naprzeciw z arką pod 
baldachimem (w arce tej złożyli przykazania Boże), przemawiając do Najjaśniejszego Króla 

Materiały sesji historycznej   „Rocznik Liwski” t. IV: 2008/9
Jan Paweł Woronicz- prymas Królestwa Polskiego, proboszcz liwski.
Liw, 2007

Ks. mgr Zenon Czumaj (kom i wyd.) 
Drohiczyn

Król Stanisław August Poniatowski w Węgrowie (1784 r.)  
z kronik węgrowskiego klasztoru oo. reformatów
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w osobie pewnego Rabina. Wracawszy z Białegostoku przybył do Węgrowa dnia 17 tegoż 
miesiąca. Wyszli Mu naprzeciw jaśnie wielmożni Panowie Ossolińscy - Aleksander, miecznik 
Wlk. Księstwa Litewskiego i Antoni, starosta sulejowski. Wielmożni Panowie starostowie - 
sandomierski i drohicki. Wielmożny Pan Franciszek Kossowski, sędzia drohicki. (...) Potem 
przybył \król\ do Węgrowa i przenocował w kamienicy obok kościoła Wielebnych Ojców 
Życia Wspólnego (księży komunistów- Z.C.) , a nazajutrz po późnym śniadaniu udał się 
do Warszawy”. (ARK, ARW nr 4, s. 77) Pobyt ten miał jednak charakter bardziej prywatny, 
gdyż monarcha był zmęczony, a ponadto obawiał się panującej wówczas w mieście epidemii 
dezynterii.

Bardziej zdawkowo kronikarz klasztorny potraktował ostatnia wizytę Stanisława Augusta 
w dniach 6 - 7 kwietnia 1793 r., gdy król jechał na sejm rozbiorowy do Grodna. Wiadomo, 
że przed wyjazdem uczestniczył on we mszy w tutejszym kościele farnym. 

 

Bazylika mniejsza w Węgrowie, dawna fara (1703 –1707); p. w. Wniebowzięcia NMP  
oraz św. Apostołów: Piotra, Pawła i Andrzeja, fot . R. Postek, 2008 r.

Najwięcej szczegółów przekazano z wizyty jesienią 1784 r.; z pewnością dlatego, że mo-
narcha gościł wtedy także w klasztorze reformatów. Ze spotkań z zakonnikami utrwalono 
niemal każde słowo i każdy gest władcy. W kronice została także zamieszczona przemowa 
o. Feliksa Synakiewicza, definitora prowincji pruskiej reformatów (do niej należał konwent 
węgrowski) przebywającego w Węgrowie w latach 1784 – 1786. Warto zauważyć, że była to 
postać dosyć znana. Jako głośny kaznodzieja wydał on drukiem kilka zbiorów kazań, mowy 
jak również tłumaczył na język polski dzieła z dziedziny duchowości. Był też (już po pobycie 
w Węgrowie) nadwornym teologiem Poniatowskiego, do czego przyczyniły się, być może 
opisane spotkania. Zakonnik piszący kronikę wyraża się o ojcu Synakiewiczu z wielkim 
szacunkiem, a czasem nawet można odnieść wrażenie, że głównym bohaterem opisywanych 
wydarzeń jest definitor, a nie król.

Król Stanisław August Poniatowski w Węgrowie (1784 r.) 
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Wizycie królewskiej w Węgrowie w 1784 r. poświęcił niegdyś krótki artykuł ks Ludwik 
Zalewski, publikując go pt. Król Stanisław August w Węgrowie ( Pamiętnik Lubelski, t. 2, 
1931-1934, Lublin 1935, s 273 - 275). Przytacza on tekst notatki, zapisanej na karcie oprawnej 
osiemnastowiecznego dziełka L. C. Sapeckiego „Różaniec kaznodziejski’’. Starodruk ten, wy-
dany w l720 r. w Krakowie, był pierwotnie własnością konwentu węgrowskiego, a po kasacie 
klasztoru w 1864 r. podzielił los tutejszego księgozbioru i znalazł się ostatecznie w bibliotece 
seminarium duchownego w Lublinie. Porównanie tej notatki z opisem z kroniki klasztornej 
nie pozostawia wątpliwości, iż są to dwie wersje tego samego tekstu. Wersja ,,lubelska”, któ-
ra można znaleźć w książce poświęconej dziejom Węgrowa (S. Kosiński i T. Swat. Rozwój 
i upadek [w:] Węgrów dzieje miasta i okolic w latach 1441 – 1944, Węgrów 1991, s. 69 i 71), 
znacznie krótsza i uboższa w szczegóły, jest zapewne (zakładając, że L. Zalewski poprawnie 
przytoczył treść zapisu) szczegółami rzeczowymi, jak godzina przybycia króla do miasta 
w drodze do Grodna, czy wysokość sumy ofiarowanej przez monarchę konwentowi.

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym źródle wiedzy na temat pobytu Poniatowskiego 
w Węgrowie w roku 1784. Jest nim Diariusz podróży najjaśniejszego Stanisława Augusta, 
króla polskiego, na sejm Grodzieński, zacząwszy od dnia wyjazdu to jest 26 miesiąca sierpnia 
r. 1784 aż po przybycia do Grodna autorstwa biskupa Adama Naruszewicza, wydany drukiem 
w tymże 1784 r. w Warszawie. Wprawdzie względem postoju w granicznym mieście Podlasia 
autor Diariusza ogranicza się jedynie do stwierdzenia: (...) z rana, o godzinie ósmej, ruszył 
Najjaśniejszy Pan z Węgrowa do Sokołowa...(cytat za L. Zalewskim. dz. cyt., s. 274), to jed-
nak opisy orszaku królewskiego, używanych pojazdów, itp. byłyby cennym uzupełnieniem 
obrazu tego historycznego dla Węgrowa wydarzenia (zob. T. Samojlik, Stanisław August 
Poniatowski w Puszczy Białowieskie], ,, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” nr 1/2005, 
R. 53, s. 35- 52).
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Przedstawione spostrzeżenia, jak również trudność w dostępie do wspomnianego opisu 
(praca T. Wyszomirskiego istnieje tylko w nielicznych kopiach), skłaniają do edycji tekstu 
w oparciu o oryginał z archiwum reformackiego w Krakowie.

Opisanie bytności wjazdu do Węgrowa JKMci1 i wizyty kościoła naszego2

Dnia 27 Augusti3 1784, o godzinie drugiej poobiedniej przybył Najjaśniejszy Pan do 
Węgrowa i w nim, w kamienicy J[aśnie] Pana Meysnera, pocztmagistra, zanocował.

Synagoga4 wystawiła bramę tryumfalną, łokci dwanaście5 długą i szeroką; kobiercami-
lustrami [i] materiami wewnątrz przybraną, płótnem kupieckim z wierzchu okrytą, świer-
kiem i jarzębiną przypstrzoną, na śród bruku w ulicy od miasta Liwa prosto synagogi: przez 
którą [bramę] Najjaśniejszy Pan przejeżdżając, witany był od rabina. Kapela na skrzypcach 
[i] cymbałach grała, [będąc] na chórku po prawej ręce od miasta, na trzy łokcie6 wysokości, 
przystawionym.

Miasto Węgrów drugą bramę tryumfalną wspaniale wystawiło - 4 kolumny pogrzebowe 
z konwentu7 pożyczone, przystawione ku oknom kamienicy Pana Meysnera, mająca latarnie 
w różnych kolorach, więcej nad 100 lampami ozdobioną. Papierowe wisiały nad niemi: 
herb „Ciołek” Najjaśniejszego Pana8 i te litery wielkie wyzłacane: V.S.A.R. („Vivat Stanislaus 
Augustus Rex9). Ta brama wystawiona była przy kamienicy pana Berta, burmistrza. Nie 
wszystkie lampy palić się mogły dla wiatru gwałtownego.

1 JKMci- Jego Królewskiej Mości.
2 Poniższy opis poprzedza krótkie wprowadzenie w jęz. łac., którego niemal dosłowne tłumaczenie 

zawarto w tekście polskim: Hanc Anno 1784. celebrata sunt Comitia Regni Grodnae in Provincia 
M.D.Litt., qua felici successa peracta sunt sine ulla interruptione et impeditione sub auspica-
tissinio Dominio Serenissimi Stanislai Augusti Regis. Idem Rex Clementissimus per Civitatem 
Vegroviensem transibat magno apparatu die 27. Augusti venit Vęgroviam, hora 2. postmeridiana, 
stationem in lapidea Dni Meysner, magistri postae, pernoctans apud eundem. Convolarunt omnes 
magnates et incolae Terrae Livensis, plurimi de Terra Drohicensi salutatum Regem Serenissimum. 
Quem nepter etiam Conventus salutant oratione brevi dicta per R. Patrem Felicem Synakiewicz, 
Definitorem Provinciae aut valem STL, actualem Studii Philosophii Prefectum. Qui cum notitia 
Superioris Krealis assumptii in socios VVPPbus Hypolito Jaczewski et Iustino Obrębski, Lectoribus 
Philosophiae nec non VP. Cypriano, concionatore, perrerit ad locum stationes mox post horam 
prandii secundum, deferens merenda Serenissimo Domino poma et pyra, cui sequentem sermo-
nem salutatorium deposuit. [s. 106]. Po wstępie łacińskim zamieszczono tekst przemowy o. F 
Synakiewicza, w niniejszej edycji przeniesiony dalej (zob. przyp. 48).

3 Tj. sierpnia.
4 Gmina żydowska.
5 Ok. 6, 85 m.
6 Ok. 1,70 m.
7 Reformatów.
8 Herb rodu Poniatowskich.
9 Niech żyje król Stanisław August(łac.)
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Kapela z Niwisk10 s. p. JW11 Ossolińskiego12, biskupa kijowskiego, całą noc przy bramie 
koncerty przygrywała. Wszystko zgoła wspaniałą i króla godną prezentowało figurę.

 Dwie Ziemie zjechały się na powitanie Najjaśniejszego Pana: Liwska prawie cała 
i Drohicka. JW. Krzysztof Cieszkowski13, kasztelan liwski, kawaler Orderu Św. Stanisława 
M.[ęczennika], syndyk14 nasz siennicki15, dobrodziej nieoszacowany - jako senator z swojej 
osoby złożył powitanie króla, lecz Ziemia Liwska żadnego nie mówiła, przestawszy na samym 
ukłonie. [108]

Pod ten czas w konwencie węgrowskim mieszkający RP16 Feliks Synakiewicz, defini-
tor17 aktualny prowincyi. STL18 i Prefekt Studii Philosophici19, wziąwszy koszyk wyboru 
jabłek i gruszek, kwiatkami przybrany, serwetami okryty, poszedł z ojcami lektorami filozofii 
Hipolitem Jaczewskim20, Justynem Obrębskim21 i Cyprianem22, kaznodzieją, do kamienicy 
na pocztę, gdzie przyszedłszy przed obecność Najjaśniejszego Króla Pana, miał do niego 
mowę- witającą, którą [król] przez JW Adama Naruszewicza23 sekretarza Rady Nieustającej, 
biskupa koadiutora łuckiego, kazał sobie oddać. Tę, u stołu siedząc, czytał. Na którą Najja-
śniejszy Pan krotkiemi odpowiedział słowami:

10 Niwiski- wieś w woj. maz., gm. Mokobody, 12 km na pn. zach. od Siedlec.
11 JW.- Jaśnie Wielmożny
12 . Ignacy Franciszek Ossoliński h. Topór – ur. 1730 r., s. Józefa i Teresy z Siennickich, bp kijowski 

od 1774., zm. 7 VIII 1784 r. (20 dni przed opisywanym wydarzeniem).
13 Krzysztof Cieszkowski h. Dołęga – ur. ok. 1730 r., s. Ignacego i Franciszki z Suffczyńskich, kaszt. liwski  

 w l. 1778-1795, zm. w 1803 r., pochowany w ufundowanym przez siebie kościele ks. w Skórcu.
14 Syndyk apostolski - zarządca dóbr klasztornych, troszczący się o sprawy gospodarcze konwentu.
15 W Siennicy k/Mińska Maz. klasztor oo. reformatów funkcjonował w l. 1750- 1864.
16 RP (Reverendus Pater) - Wielebny Ojciec (łac.)
17 Definitor prowincji - urzędowy doradca prowincjała, w zakonach franciszkańskich często od-

powiedzialny za formację. Od 1750 r. węgrowski klasztor wchodził w skład prowincji pruskiej 
pw. Wniebowzięcia NMP.

18 . STL (Sanctae Theleogiae Lector) – Lektor Św. Teologii: wykładowca dyscyplin teologicznych
19 . PSP- Prefekt Studium Filozofii. Od 1760 r. w konwencie węgrowskim funkcjonowało studium 

filozoficzne dla kleryków reformackich, przygotowujących się do kapłaństwa.
20 O. Hipolit Jaczewski - wykładowca filozofii w Węgrowie (dla kleryków reformackich) w latach 1780 

– 1785; jednocześnie w l. 1780 – 1781 pełnił funkcję egzaminatora; prawdopodobnie pochodził 
z parafii Korytnica

21 . O. Justyn Obrębski – wykładowca filozofii w Węgrowie w l. 1782 – 1787; w 1786r. był też klasztornym  
 bibliotekarzem; pochodził zapewne z par. Niegów lub Klembów

22 . O. Cyprian Lenderblat przebywał w Węgrowie w l. 1784 – 1785, pełniąc w klasztorze funkcję 
kaznodziei niedzielnego (byli jeszcze świąteczni i ferialni, tj. głoszący nauki w dni powszednie).

23 Adam Stanisław Naruszewicz h. Wadwicz – ur. 1733 r., b. jezuita, bp. smoleński w l. 1788 – 1790 
i łucki od 1790 r.; sekretarz Rady Nieustającej w l. 1781 – 1786; historyk ( autor m.in. „Historii na-
rodu polskiego”), poeta i tłumacz, bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; 
zm. 1796 r. w Janowie Podl.
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 - Ten mię najlepiej życzy, kto mi u Boga wyprosi to, czego mi życzy. Jakoż ja mam na-
dzieję w modlitwach Wać Panów.

 Jabłka i gruszki zaraz odebrał JW Grzybowski24 podkomorzy liwski, które oddane są 
królewskiemu dworowi. Z armatek ustawicznie strzelano.

 Po zakończonym obiedzie odwiedzał Najjaśniejszy Pan z całą przytomną25 assystencją 
senatorów, orderowych, urzędników, generałów etc. kościół XX Kommunistów26, o czym 
mając wiadomość, otworzyliśmy bramę cmentarzową, kratki27 kościelne ubrali, cyborium28 
odkryli, świece jarzące zastawili i kobierzec przy kratkach na gradusach29 rozpostarli i czeka-
liśmy przed bramą cmentarza30 przybycia królewskiego.

Wszedłszy na cmentarz Najjaśniejszy Pan pyta zaraz R. Patrem Definitorem31:
- Jak się Wać Pan zowiesz?
- Feliks Synakiewicz.
- Czy nie Litwin?
- Z województwa chełmińskiego, prowincyi pruskiej.
 Król idąc patrzył na kościół przez lornetkę, a w tym zaraz za królem idący R. Pater 

Defnitor (bo przytomni panowie kazali dla explikacyi32) mówi:
- Najjaśniejszy Panie! Roku jednego był tak świętokradzki piorun, że świętemu Piotrowi 

rękę odciął. 
Pyta król:
 - Gdzie?
Panowie pokazali na facjacie statuę kamienną św. Piotra z Alkantary33.
Idąc ku schodom galeryi kościoła obaczył okna grobowe i pyta:
-A to na co te okna? 
Odpowiedzieli panowie:

24 Stanisław Grzybowski h. Prus II - wojski 1761 - 1765; stolnik 1768 - 1777 i podkomorzy liwski 
1777 - 1788.

25 Przytomną - obecną (strpol.).
26 Instytut Księży Życia Wspólnego (in. księża komuniści, bartoszkowie) - rzymskokatolickie zgro-

madzenie kapłańskie, zajmujące się przede wszystkim nauczaniem. W Węgrowie działali w l. 
1711-1839, prowadząc szkołę średnią i seminarium duchowne

27 Kratki - balustrada przed gł. ołtarzem, oddzielająca prezbiterium nawy (pospolite określenie, 
używane na tych terenach do poł. XX w.).

28 Cyborium - inna nazwa tabernakulum (dziś raczej nieużywana), gdzie przechowuje się Najśw. 
Sakrament.

29 Tj. na stopniach.
30 Plac przykościelny; tu - dziedziniec przed świątynią.
31 Wielebnego Ojca Definitora. (łac.)
32 Tj. do wyjaśnianiu jako oprowadzający (z łac. explictio - objaśnienie).
33 Św. Piotr z Alkantary - hiszpański franciszkanin ur. w 1499 r., inicjator odnowy duchowej w swoim 

zakonie, której skutkiem było powstanie jego nowej gałęzi – reformatów; zm. w 1561 r.; beatyfi-
kowany w 1622 r.; kanonizowany w 1669 r.; patron węgrowskiego kościoła oo. reformatów.
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- To jest okno grobowe.
 Wszedłszy do kościoła, klęknął najpierwej przy gradusach u kratek wielkiego ołtarza 

na kobiercach, oddając przykładne adoracją Sanctissimo34. Powstał i czytał nadgrobek na 
mauzoleum Krasińskich, fundatorów, przy którym będący R. Pater Definitor mówił:

- Najjaśniejszy Panie! I tu są skutki świętokradzkiego piorunu. Porysował to mauzoleum 
na murze.

Po tym pokazał kopułę kościoła, na optykę malowaną35, której się Najjaśniejszy Pan 
przypatrywał. Dalej mówił:

- Najjaśniejszy Panie! Pierwszą w tym kościele osobliwością jest chór murowany, żadnego 
filaru wspierającego nie mający.

I ten oglądał, mówiąc ad RP Definitorem36 :
- Czemu Wać Panowie organu nie macie? Odpowiedział:
- Są nam przez zakonne prawa zakazane.
 Oddawszy powtórną adoracją Sanctissimo [109] przez przyklęknięcie, wychodził z ko-

ścioła, mówiąc po cichu do swego faworyta, JPana Wojciecha Komarzewskiego37, generała:
- Panie Wojciechu! Jak mi ten Ksiądz na wszystko dobrze odpowiada. Wesoły jest 

i żwawy.
Odpowiedział JPan Generał:
- Prawda, Najjaśniejszy Panie, że żwawy!
Słyszał ten dyskurs JPan Baltazar Cieszkowski38, stolnikowicz liwski i nam o tym 

powiadał.
Wychodząc z kościoła dał jałmużny zł 5 konwentowi JW Ks. Naruszewicz, biskup 

mówiąc:
-Kazał wam dać król na wołu. Gdy już był Najjaśniejszy Pan na środku cmentarza, a RP 

Feliks zaraz, szedł za nim, obraca się król i mówi do niego:
− Macie, słyszę, u siebie fabrykę sukienną. Rad bym ją widział. Odpowiedział RP 

Feliks:
-Wasza Królewska Mość zastaniesz nie w dobrym porządku. 
 Odpowiedział król:
− Nic to nie szkodzi. Prowadź mię Wać Pan! I kazał Reverendo Patri 39 iść przed sobą 

miedzy dwoma szambelanami.

34 Najświętszemu Sakramentowi (łac.).
35 Tzn. z zastosowaniem zasad malarstwa iluzjonistycznego.
36 ...do Wielebnego Ojca Definitora (łac.).
37 Prawdopodobnie kronikarz pomylił imię i chodzi o Jana Komarzewskiego (1744 - 1810), przyjaciela 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, generała i szefa królewskiej Kancelarii Wojskowej w l. 1776-
1788, mineraloga, członka londyńskiego Royal Society i Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół 
Nauk.

38 Baltazar Cieszkowski h. Dołęga - s. Michała Cieszkowskiego, stolnika w 1765 r. i chorążego ziemi 
liwskiej 1777 – 1787 ; komornik ziemski liwski 1789 - 1790

39 Wielebnemu Ojcu (łac.).
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Szedł przez furtę gankiem przy kościele na podwórze. Dochodząc ku sadzawce, na 
której pływało więcej jak sto gęsi tego dnia z kwesty przypędzonych, szedł zaraz za królem 
cum Patre

 
Kościół poreformacki w Węgrowie (1693-1706), fot. R.Postek

 Definitore40 JW Kuszel41, stolnik podlaski, poseł na sejm, kawaler, który widząc gęsi, 
mówi w głos:

- Najjaśniejszy Panie! W tej sadzawce kąpią się reformaci. Odpowiedział mu R. P. 
Feliks:

- Nie, Panie! Tu się gęsi płuczą.
Na którą odpowiedź obejrzał się król i uśmiechając mówił:
- Skąd ci reformaci tak wiele gęsi napędzili? Odpowiedział o. Definitor:
- To jest cała prowizyja roczna z kwesty z łaski dobrodziejów. 
Mówi dalej JW Pan Stolnik:
- Wać Panowie tak wiele gęsi nie zjecie. Odpowiedział o. Feliks:
- Panie! Jeżeli nie zjemy, to z resztą w komin.

40 z Ojcem Definitorem (łac.)
41 Franciszek Kuszell h. Drogosław – ur. ok. 1748 r., s. Michała Kuszlla i Teresy z Ossolińskich, wła-

ściciel m.in. Kamionnej k/Łochowa oraz licznych dóbr na Podlasiu, stolnik podl. 1775-1794, zm. 
po 1804 r.
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Po tych dyskursach wszedł Najjaśniejszy Pan do oficyny za sadzawką będącej, do której 
gdy miał wchodzić, zawołał jeden z szambelanów:

- Najjaśniejszy Panie! Głowa! - ostrzegając, żeby się o niski uszak drzwi nie uderzył. 
Wszedłszy, zastał magistra oficyny, brata Gotfryda Tylkowicza, przy piecu stojącego, do 
którego mówił, uchiliwszy kapelusz:

- Kłaniam Wać Panu!
 Oglądał robotę robiącego na koniku42 chłopca. Oglądał warsztat, ale próżny, przy którym 

stał worek z wełną. Wziął Najjaśniejszy Pan z worka w rękę swoją kawałek wełny i oglądając 
mówił:

- Co to za pokora!
Król, generał Szydłowski43, starosta mielnicki i o. Definitor tylko byli w izbie: wszyscy 

inni stali w sieniach i przed oficyną. Brat magister officinae ten kawałek wełny schował dla 
pamiętnika, mając to sobie za wielki honor. Gdy odchodził temi samemi drogami z konwentu, 
zebraliśmy się wszyscy odprowadzając do Bramy Cmętarza, przy której krótki komplement 
mówi do króla RP Definitor, polecając całą prowincją najmożniejszej i najwyższej Jego pro-
tekcyi. In crastinum44 o godzinie ósmej rano wyjeżdżał do Grodna. Myśmy stali w otwartej 
bramie nisko nakłonieni, a król jadąc w jednym pojeździe z JW45 Chreptowiczem pod-
kanclerzem litewskim obok, z Naruszewiczem, biskupem i JW Komarzewskim, Generałem 
w przodzie [110] siedzącemi, kapelusza uchylił. Pułk ułański assystował i przez cały 
czas towarzystwo stało na kresach w Węgrowie, którzy listy odwozili od stacyi do stacyi.  
 [Mowa powitalna o. Feliksa Synakiewicza]46 

Najjaśniejszy Królu. Panie mój miłościwy! 
Powtórnym losem łaskawego nieba uszczęśliwiony, że mi PM47 osobę na tym miejscu 

oglądać i witać pozwolono jest, najpierwszym stanu mego obowiązkiem osądziłem złożyć 
pod najniższym stopniem Tronu W[aszej] K[rólewskiej] M[ości] najuroczystsze wyznanie 
wierności i poddaństwa.

Raczyż tylko darować jednemu z najwierniejszych słudze, że niosę przed Twój Majestat 
styl i sposób mówienia w słowiech bez wyboru i gładkości. Serce (które za Ciebie, Królu. Panie 

42 Chodzi tu o tkanie na kołowrotku. 
43 Adam Jakub Szydłowski h. Lubicz – s. Teodora i Teresy z Witkowskich, starosta mielnicki, gene-

rał wojsk koronnych 1783-1787, właściciel m.in. Repek k/Sokołowa Podl., zm. w 1820 r. (ostatni 
świecki pochowany pod kościołem reformackim w Węgrowie).

44 nazajutrz (łac.)
45 Joachim Litawor Chreptowicz h. Odrowąż – ur. 1729 r. stolnik nowogródzki, od 1773 r. podkanc-

lerzy litewski, a w 1792 r. mianowany przez targowiczan kanclerzem wielkim litewskim, członek 
KEN, Rady Nieustającej i Straży Praw, jeden z najwybitniejszych polskich fizjokratów; po ostatnim 
rozbiorze zajął się pracą naukową; zm. w 1812 r.

46 Zamieszczona na s.106. kroniki klasztornej, pomiędzy wstępem w jęz. łacińskim a opisem 
po polsku.

47 PL (Plenus Maiestati) – Pełen Majestatu (z łac.).
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mój, w tym samym momencie jest gotowe na ofiarę) najmożniejszym życzeniem swoim to 
wszystko zastąpi.

Skierowałeś, Najjaśniejszy i Najmiłościwszy Panie, kroki Twoje na złożenie walnej obra-
dy dla powszechnego dobra Narodu, nic nie przepuszczając najszacowniejszemu zdrowiu 
swojemu. Bogowie mądrości, od których w najwyższym stopniu posiadasz mądrość, niechaj 
w Tobie dary swoje powiększą, a najwyższy królów Anioł prostuje drogi Twoje w najpilniej-
szej straży.

Uwieczniłeś wielkie twoje Imię w całej Europie przez dzieła najlepszych królów i ojców 
Ojczyzny godne. O Bogowie życia, (jeżeli można)! Uwiecznijcie i wy drogie Króla Pana 
mojego zdrowie. Niech ta najczystsza i nieoszacowana wielkich Jagiełłów krew żyje wieki 
niezmierzone.

Bogowie skarbów niechaj Ci darują wieki złote, a ten Bóg Najwyższy, który nie losowi 
urodzenia, lecz cnocie i najwyższym zasługom Twoim dał koronę, niechaj wielkie Imię 
Stanisława Augusta wszystkim nieprzyjaciołom straszne uczyni, ażeby jako WKM wszyst-
kim innym mocarstwom tronem, mądrością, miłością ludu powszechną wyrównywa, tak 
wszystkie inne najwaleczniejszemi zwycięstwy przewyższał. 

Przy oddawaniu daru ta ofiara zakonnego ubóstwa naszego, którą składam u Tronu 
Twojego, niechaj będzie najdokładniejszym dowodem naszej królowi wierności. 

Dat bene, dat multum pauper, qui quid quid habet dat. Dat pyra, poma. Dat hic, cui 
desunt aurea dona48. Przyjmnij! królu w szacunku ten owoc niedrogi! Wszystko co ma - to 
daje Reformat ubogi. 

Powrót Najjaśn. króla z Grodna przez Węgrów do Warszawy49

Po zakończonym szczęśliwie sejmie50, przybył Najjaśniejszy Pan dnia 30 listopada 1784 
o godzinie drugiej do Węgrowa i stanął w tej samej kamienicy u JPana Meysnera. pocztmagi-
stra, kawalera bezżennego. Zaraz w pół godziny wybrał się R.P Definitor z Ojcami Lektorami 
i o. Piotrem Rząśnickim51, wziąwszy z sobą koszyk najwyborniejszych jabłek i gruszek Król 
wyszedłszy, zaraz siadł do obiadu, a myśmy czekali czasu wolniejszego. Po obiedzie pozwo-
lono nam wniść do pokoju.

48 „Daje dobrze, daje wiele ubogi, który daje, cokolwiek posiada./ Daje gruszki, jabłka. Daje 
ten, któremu brak złotego daru.” (łac.).

49 W kronice klasztornej ten fragment następuje bezpośrednio po opisie pobytu w drodze do Grodna 
(zob. przyp. 48).

50 Przed przyjazdem do Węgrowa Król Stanisław August przebywał przez 10 dni w Białymstoku 
u swej siostry, Izabeli Branickiej.

51 O. Piotr Rząśnicki w konwencie węgrowskim przebywał w 1784 r..

Król Stanisław August Poniatowski w Węgrowie (1784 r.) 
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Ks. Proboszcz, Leo Belowski52 i ks. Prefekt Szkół, Białobrzeski53 przybyli z studentami. 
Dwóch z nich – JPan Ciołkowski54, pisarzewicz z Płockiego i IPan Jaczewski55, pisarzewicz 
ziemski liwski - czytali pisane powitanie. Pierwszy solute56, ale cały półarkuszek, tak długi, 
aż król z nogi na nogę przystępował, a JW Naruszewicz. biskup, odezwał się do studenta:

- Oddaj WPan resztę Najjaśniejszemu Panu! 
Na co król:
- Niechaj już skończy!
I skończył. Drugi miał tylko czternaście wierszy. 
Po tych studentach RP Feliks miał krótką mowę Najjaśniejszego Pana witającą, której 

(ten) z pilnością słuchał. Po zakończonej mowie oddawał koszyk z jabłkami i gruszkami, 
na których leżały opłatki na kolendę tasiemkami jedwabnemi czerwonemi związane. Na 
wierzchu opłatków leżał orzeł odmalowany na papierze z rozciągnionemi skrzydłami, napis 
mający. Na piersiach orła białego odmalowany był herb Domu Królewskiego „Ciołek”, nad 
którym w cyrkuł57 były napisane wiersze, stosowne do herbu i berła.

 Król Jego Mość, kazawszy koszyk postawić na stole, uśmiechając się odpowiedział 
wielką łaskawością:

- Przyjmuję z tej szczęśliwej i poświęconej ręki. Wiersze kończące mowę tę były: Suscipe 
pro Strena, quoque defert munera Pauper

Ordo plura megat, non Tibi plura fero58.
Przyjm królu te w kolędzie ubogie ofiary.
Nad to nie ma Stan więcej, te w dań składamy dary.
Pod skrzydłami orła napis:
“Et fovet et blandis peremtes protegit alis”59 (Ovidius60).
[s. 111]
Nad herbem królewskim na piersiach orła napis:
„Effulsitque novis Taurus spectabilis Astris

52 Ks. Leon Belowski - w latach ok1770- 1790 prepozyt węgrowski, przełożony tutejszego domu ks. 
ks. komunistów i zwierzchnik szkół, prowadzonych przez ich zgromadzenie w Węgrowie

53 Ks. Jakub Białobrzeski - ur. 1759 r. w Białobrzegach n/Pilicą, prepozyt węgrowski i przełożony 
miejscowego domu ks. ks. komunistów w l. 1800-1831; kanonik brzeski i (od 1882 r.) katedralny 
janowski, profesor szkół węgrowskich od 1783 r., oficjał okręgowy węgrowski od 1819 r.

54 Franciszek Ciołkowski h. Jastrzębiec, komornik graniczny wyszogrodzki od 1759 r., od 1769 r. 
pisarz grodzki płocki; później sędzia ziemi płockiej; żonaty z Barbarą z Glinków pozostawił czterech 
synów: Ignacego, Jakuba, Antoniego i Józefa. W tekście wspomniany jeden z nich.

55 Jaczewski -. s. Antoniego Jaczewskiego, pisarza ziemi liwskiej w l. 1777 - 1786. 
56 Solute - lekko, swobodnie, bez trudu (łac.).
57 Wpisane w krąg.
58 Swobodne tłumaczenie podane w kolejnych wierszach.
59 „I strzeże, i od różnorakich fałszywych pochlebstw zabójców osłania” (łac.).
60 Owidiusz (Publius Ovidius Naso) - ur. 43 r. a. Ch., poeta rzymski z czasów Oktawiana Augusta, 

zm. 17/18 r. p. Ch.
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Regalesque addet stellas et Regia Iura
Iupiter: A raro Taurum insignivit honore.”61 (Iovianus Pontus62)
 Po odejściu naszym Najjaśniejszy Pan przysłał dono gratuiti63 zł 8. Nazajutrz odjeż-

dżając z Węgrowa o godzinie ósmej, gdy siadał do pojazdu obejrzał się wkoło na Węgrów, 
mówiąc głośno:

- Adieu, Węgrów!64

 Pierwszy raz, przejeżdżając przez Węgrów do Grodna w tak dobrym był humorze 
Najjaśniejszy Pan, że w równym Dwór Królewski nie widział tego Monarchy. 

Crescat, fenescat, detescat sitque eius memoria in benedictione semper65

61 I zajaśniał Taurus [Byk] nowymi gwiazdy wspaniałymi/ I przyoblekł się w insygnia i prawa królew-
skie/ Jowisz - od niezwykłego Taurusa czcią wyróżniony.” (łac.; aluzja do herbu Poniatowskich).

62 Giovanni Giovano Pontano – ur. 1429 r. w Cerreto k/ Spoleto, włoski polityk, humanista i poeta, 
zm. 1503 r. w Neapolu. 

63 Ofiara, dosł. „dar z łaski” (łac.).
64 „Żegnaj, Węgrowie!”(franc.).
65 „Oby wzrósł, umocnił się i zszedł, a pamięć jego niech będzie zawsze błogosławiona!” (łac.).



Od najdawniejszych czasów w każdej społeczności miejsce składania ciał lub prochów 
zmarłych było otaczane wyjątkowym szacunkiem. W chrześcijaństw ie, które stanowi podsta-
wę kultury duchowej współczesnej Europy (jeśli nawet niektórzy próbują się od tych „korzeni” 
dystansować), jest ono symbolem łączności między żyjącymi w doczesności a tymi, którzy 
przeszli już do wieczności. W Kościele katolickim cmentarzom, obok kościołów i kaplic, 
przysługuje określenie „miejsca święte” ale nawet w społeczeństwach zsekularyzowanych 
brak poszanowania dla nekropolii jest przyjmowany co najmniej jako coś niestosownego.

Wśród wielkiej liczby cmentarzy niektóre mają wyjątkowe znaczenie, np. Cmentarz 
Łyczakowski we Lwowie, cmentarz na Rossie w Wilnie czy warszawskie Powązki. Wśród 
nich są tzw. nekropolie narodowe i to zarówno uświęcone tradycją wieków (archikatedra 
na Wawelu), jak też powstające obecnie (krypta wznoszonej Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie). Oprócz tego są oczywiście nekropolie „regionalne” i do takich można za-
liczyć podziemia kościoła pw. Świętych Piotra z Alkantary i Antoniego z Padwy w Węgro-
wie. Świątynia ta, ufundowana przy klasztorze oo. reformatów przez Jana Bonawenturę 
(Dobrogosta) Krasińskiego (budowa uwieńczona konsekracją w 1711 r.) zajmowała szcze-
gólne miejsce w życiu religijno - społecznym pogranicza Mazowsza i Podlasia1.

Z klasztorem związane były tak okoliczne rody magnackie, jak i zwykła szlachta zagro-
dowa, mieszczanie czy chłopi. Do III. zakonu św. Franciszka przy węgrowskim klasztorze 
należeli także duchowni z pobliskich parafii diecezji łuckiej, płockiej i poznańskiej (Węgrów aż 
do ostatniego rozbioru leżał na pograniczu tych trzech diecezji)22. Przez pochówek w krypcie 
kościoła klasztornego związek z tutejszym konwentem franciszkańskim niejako przedłużał 
się „na wieki”.

Wewnątrz samej świątyni można zobaczyć nagrobek jej fundatora i epitafium serca 
Marii (Marianny) Krasińskiej z Czarnkowskich, tymczasem do dziś zachowało się w pod-
ziemiach jeszcze ponad pięćdziesiąt trumien ze zmumifikowanymi ciałami oraz złożone 

1 Por. I. G. Chomiuk OFM, Zarys historii kościoła i klasztoru p.w. Świętego Piotra z Alkantary i Świętego 
Antoniego Franciszkanów - Reformatów w Węgrowie w latach 1668 - 1865 w połączeniu z krótką historią 
miasta, Kraków 1999 [mps w Archiwum Franciszkanów - Reformatów w Krakowie (ARK)], s. 13 i 19.

2 ARK, Akta Reformatół Węgrowskich (ARW) nr 4, Catalogus Nobilium et Ilustimum Personarum 
quae III Ord.S. P. Francisci habitum susceperunt.

„Rocznik Liwski” t. IV: 2008/9
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w jednym miejscu pojedyncze kości dużej liczby osób. Ich imiona i nazwiska pozostałyby 
nieznane, gdyby nie zachowały się akta klasztorne, obecnie przechowywane w „Archiwum 
OO. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie”. Wśród wielu cennych archiwaliów, doty-
czących kościoła i klasztoru w Węgrowie, jest również spis zmarłych, których ciała złożono 
pod świątynią lub na przylegającym do niej placu – cmentarzu przykościelnym. Spis zawarty 
jest w dwóch zszytych ze sobą księgach, liczących łącznie 47 stron rękopisu. Całość została 
później włączona do większej jednostki archiwalnej33.

Pierwszą część, noszącą tytuł „Protocollum actorum in quo catalogus defunctorum 
et sepultorae Illustrium. Personarum saecularium nec non pia legatearum in hoc nostro 
Conventu” zaczęto spisywać w latach trzydziestych XVIII w., wykorzystując starsze zapiski45. 
Obejmuje ona lata 1694 - 1770. Stosowana początkowo numeracja wskazuje, że spis osób 
świeckich (do których zaliczono również 

księży diecezjalnych) poprzedzała lista 22 innych osób, prawdopodobnie zakonników, 
którzy spoczęli tutaj do ok. 1738 r. Ponadto z tego źródła

wiadomo, że do 1702 r. włącznie ciała składano pod starym, tymczasowym kościo-
łem klasztornym (łącznie 13 osób, w tym 3 kobiety)56. Pierwszą osobą świecką, pochowaną 
w krypcie nowej świątyni była Teofila Korszakowska, której pogrzeb miał miejsce 4 czerwca 
1703 r.67. Od tego czasu w ciągu niespełna 120 lat oprócz franciszkanów pochowano tu 249 
osób świeckich i 10 księży. Informacje o kolejnych pochówkach znajdują się w drugiej księ-
dze, zatytułowanej „Ab anno 1694 ad annum 1789/ libri hujus/ conscribuntur/ saeculares 
ho/mines sepulti in no/stra Ecciesia Vę/groviens. Conventus/ anno quo/ Vita Aeterna vitam 
caepit mor/talem ut pro salute humani ge/neris mori dignetur/ 1770/ die 23 Maii”, zawierającej 
jednak spis aż do roku 1820 (a nie jak głosi tytuł do 1789 r.).

3 Osobiście sprawdzone przez autora w dniu 30 stycznia 2009 r. ARK, ARW nr 3. 
 Wyrazy wdzięczności należą się o. Grzegorzowi Antoniemu Wiśniewskiemu z krakowskiego klasztoru oo. 

reformatów za pomoc w znalezieniu i wykorzystaniu niniejszych materiałów źródłowych.
4 Do 1738 r. włącznie księga pisana jest przez jedną osobę. Styl pisania i ten sam odcień atramentu 

wskazują na sporządzenie tej części w przeciągu niezbyt długiego okresu czasu.

5 O pierwszym tymczasowym kościele reformatów w Węgrowie zob. l. G. Chomiuk OFM. dz. cyt., 
s. 12.

6 ARK. ARW nr 3. Protocollum actorum in quo catalogus defunctorum et sepultorae IIluistrium 
Personarum saecularium nec non pia legatearum in hoc nostro Conventu ( 1694 - l 770), s. 34.
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Krypta, widok z grudnia 2009 r., fot R. Postek

W podziemiach kościoła reformatów składano zazwyczaj ciała głównych dobrodziejów 
zakonu i ich bliskich. Początkowo wyszczególniono jedynie „Sepulchrum fratrum” (gro-
bowiec braci zakonnych), zapewne pod prezbiterium, gdzie jednak umieszczano również 
trumny niektórych tercjarzy. Innych składano w „Sepulchrum benefactorum” („Krypta 
dobrodziejów”), znajdującym się pod bocznymi kaplicami. Z czasem powstały odrębne 
sepulchra poszczególnych rodów. Jako pierwszy w specjalnej krypcie został pochowany fun-
dator, Jan Bonawentura (Dobrogost) Krasiński (1717 r.). Był on jedynym przedstawicielem 
rodziny Krasińskich, którego ciało spoczęło pod świątynią węgrowskich reformatów. Ponadto 
w samym kościele umieszczono serca, Róży z Ogińskich Krasińskiej, Marii (Marianny) 
z Czarnkowskich Krasińskiej i Błażeja Jana Krasińskiego78.

7 Z umieszczeniem ich serc łączyły się podniosłe uroczystości „pogrzebowe”, stąd ich nazwiska 
również zostały wpisane w klasztornej księdze zmarłych. Z tego powodu uwzględniono je również 
w wykazie, stanowiącym aneks do niniejszego artykułu.

Ks. Zenon Czumaj 
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Epitafium serca Marii (Marianny) z Czarnkowskich Krasińskiej,  
ok. 1745 r., fot. R. Postek, 2004

Kolejną rodową kryptę „dla siebie i swoich krewnych” ufundował przed 1747 r. Konstanty 
Kuszell. Nazwano ją „Kuszllovianum” i znajdowała się obok krypty zakonnej89. Ok. 1750 r. wła-
sne sepulchrum zyskał ród Cieszkowskich. „Cieszkovianum” znajdowało się pod ołtarzem św. 
Józefa910. Wreszcie ok. 1757 r. pod ołtarzem św. Piotra z Alkantary powstało „Ossolinianum” 
rodu Ossolińskich1011. Do krypt rodowych prawdopodobnie przeniesiono trumny członków 
tychże rodzin, zmarłych już wcześniej i tu pochowanych.

Z rodów posiadających własne „sepulchra” najwięcej spoczęło tu Cieszkowskich (10 
osób), natomiast spośród Ossolińskich i Kuszllów złożono pod węgrowskim kościołem klasz-
tornym po 6 osób. W kryptach chowano również spokrewnionych przedstawicieli innych 
rodzin. Wśród zmarłych często 

spotykani są Bujnowie(11), Garczyńscy(11), Oborscy(8), Wodzińscy(7), Pudłowscy(7) 
i Cieciszewscy (6). W podziemiach swego kościoła węgrowscy reformaci chowali zmarłych 
fundatorów i dobrodziejów 

oraz ich służbę, tercjarzy i osoby związane w jakiś sposób z miejscowym konwentem 
(np. pracujących przy klasztorze). Dość liczną grupą byli żołnierze pochodzący z innych 
stron Rzeczypospolitej, którzy z różnych przyczyn tutaj znaleźli śmierć. W tej grupie mamy 
Karola Czerwińskiego z ziemi wiskiej, który przybył z pospolitym ruszeniem przeciw Karolowi 
XII i na skutek choroby zmarł w Węgrowie w 1702 r.1112, ale także Paweł Skłodowski, który 
w 1723 r. zginął w pojedynku, dobrze jednak przed śmiercią [sakramentami] opatrzony1213, 

8 ARK. ARW nr 3, Protocollum...(1694 – 1770), s. 15.
9 Tamże, s. 16.
10 Tamże, s . 3.
11 Tamże, s. .
12 Tamże, s. 7.
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czy uczestnik konfederacji barskiej, Maciej Radziwiłłowicz, w 1771 r. skazany i na rynku 
miejskim zabity13 14.

 

Krypta kościoła poreformackiego (widok sprzed remontu w 2009 r., fot. R. Postek, 2004 r.  
Rozpoznane trumny- zob. aneks: poz. 96, 120, 192 (trumna z 1796 r. nie figuruje w spisie)

Po III rozbiorze Polski i włączeniu tego terenu do monarchii habsburskiej wobec restryk-
cyjnych zarządzeń władz austriackich, zakazujących grzebania zmarłych w obrębie miast 
i wsi, zaprzestano również pochówków pod kościołem reformatów. Mieli do tego prawo 
jedynie zakonnicy, stąd w 1808 r., jeszcze za czasów „austriackich”, złożono tu ciało Jakuba 
Kowalskiego, przybysza z sąsiedniego państwa, niegdyś Prus, a teraz Księstwa Warszawskiego, 
rodem z Warmii, który zgłaszał chęć wstąpienia do nowicjatu1415.

Po oswobodzeniu Węgrowa z rąk austriackich pochowano tu jeszcze jednego księdza i 9 
osób świeckich, głównie tercjarki z Węgrowa oraz zmarłych z rodziny Garczyńskich z Papli-
na. Ostatnim świeckim, złożonym w klasztornej krypcie w Węgrowie był Adam Szydłowski 
z Repek, starosta mielnicki, odznaczony Orderem Orła Białego i Św. Stanisława. Jego pogrzeb 
odbył się 31 sierpnia 1820 r.1516. Biorąc pod uwagę zmarłych, pochowanych pod pierwszym, 
tymczasowym kościołem klasztorny (13 osób) oraz tych, których ciała złożono na cmentarzu 
przykościelnym, tzn. na dzisiejszym dziedzińcu (11), jak również miejscowych zakonników 
(przypuszczalnie ok. 50), łącznie spoczęło tu blisko 350 osób. Wśród nich byli ojcowie i bracia 

13 ARK. ARW nr 3. Ab anno 1694 ad annum 1789 libri hujus conscribuntur saeculares homines 
sepulti in nostra Ecclesia Vęgroviens. Conventus anno quo Vita Aeterna vitam caepit mortalem 
ut pro salute humani generis mori dignetur, l770 die 23 Maii [ l 770 - 1820], s. 38

14 Tamże, s. 45.
15 Tamże, s.47
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zakonni, dostojnicy kościelni i wiejscy proboszczowie, członkowie wielkich rodów magnac-
kich i miejscowa elita szlachecka ciesząca się tytułami urzędników ziemi liwskiej, drohickiej, 
nurskiej czy mielnickiej. Do tego grona należą także zwykli mieszczanie i żołnierze broniący 
ojczystej ziemi. Ci wszyscy ludzie kształtowali życie społeczne tego regionu - pogranicza 
Podlasia i Mazowsza - w jednym z najtrudniejszych dla niego i całej Polski okresie. Nie będzie 
więc chyba przesadą nazwanie krypty węgrowskiego kościoła pw. Świętych Piotra z Alkantary 
i Antoniego z Padwy historyczną nekropolią pogranicza Mazowsza i Podlasia. 

Trumna miedziana Jana Dobrogosta Krasińskiego (1639 –1717)  
ustawiona w jego krypcie; fot. R. Postek, 2009.

ANeKS 

Wykaz osób świeckich i duchownych spoza zakonu franciszkanów reformatów, których 
ciała złożono w krypcie i na cmentarzu kościoła pw. Świętych Piotra z Alkantary i Antoniego 
z Padwy w Węgrowie w latach 1694-1820.

Nazwiska zamieszczono w kolejności chronologicznej. Zamieszczona przy nazwisku 
data oznacza zasadniczo dzień pogrzebu. Nazwisko fundatora kościoła i klasztoru zostało 
podkreślone, natomiast nazwiska osób duchownych wyróżniono kursywą.
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Wykaz skrótów:

III - tercjarz franciszkański, tercjarka franciszkańska (poza datacją) (C. s.) - krypta 
Cieszkowskich, „Cieszkovianum”

(K. s.) - krypta Kuszllów, „Kuszllovianum”
(O. s.) - krypta Ossolińskich, „Ossolinianum”
(f. s.) - krypta braci zakonnych („fratrum sepulchruirT)
ap. - apostolski
c. - córka
chełm. - chełmski (Chełm)
chor. - chorąży
czernich. - czernichowski (Czernichów)
czers. - czerski (Czersk)
cześn. - cześnik
deput. - deputat
droh. - drohicki (Drohiczyn)
fund. - fundator
gost. - gostyński
hon. - honorowy
inf. - infułat
kan. - kanonik
kaszt. - kasztelan
kijow. - kijowski
klaszt. - klasztorny 
kom. - komornik
kor. - koronny
latycz.  - latyczowski (Latyczów)
liw.  - liwski (Liw)
lubel.  - lubelski
łow.  - łowczy
łuk.  - łukowski (Łuków)
miecz.  - miecznik
mieln.  - mielnicki
mieszcz.  - mieszczanin, mieszczanka
nur.  - nurski (Nur)
o. - ojciec
ołt.  - ołtarz
par.  - parafia
pis.  - pisarz
płoc.  - płocki
podcz.  - podczaszy
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podkom.  - podkomorzy
podl.  - podlaski
podsęd.  - podsędek
podskarbi. - podskarbi
podst.  - podstarości
podstol.  - podstoli
podwoj.  - podwojewodzy
prep.  - prepozyt
prob.  - proboszcz
pułk.  - pułkownik
s. - syn
sędz.  - sędzia
skarb.  - skarbnik
soch.  - sochaczewski (Sochaczew)
st.  - starosta
stanisł.  - stanisławowski (Stanisławów k/Mińska Maź.)
stol.  - stolnik
sulej.  - sulejowski (Sulejów k/Tłuszcza)
tryb.  - trybunał
woj.  - wojewoda (ew. województwo)
wojs.  - wojski
ż.  - żona
żoł.  - żołnierz
żytom.  - żytomierski (Żytomierz)

Pochowani pod starym,  
tymczasowym kościołem:

1) N.N. Kłodnicki – 13 VI 1694 r.
2) Katarzyna Kuczborska- 13 IX 1694 r.
3) Helena Cyckowska - 20 X 1694 r.
4) Piotr Izbiński - wojs. gost.; 29 III 1695 r.
5) Stanisław Godlewski - 1698 r.
6) N.N. Godlewska- ż. w/wymienionego; 1698 r.
7) Paweł Kłopotowski - 16 l.; 1698 r.
8) Michał Wolski - żoł. podkom. kor.; 1698 r.
9) Bogucki - przybyły na Podlasie do krewnych 1699 r.
10) Franciszek Orłowski - oficer wojska kor.; 1701 r.
11) Franciszek Garwaski - stol. inowłodzki, pis. dóbr węgrowskich; 23 I 1702 r. 12. 

Franciszek Hornowski - 23 l.; 28 II 1702 r.
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12) Karol Czerwiński - z ziemi wiskiej, przybył z pospolitym ruszeniem przeciw Karolowi 
XII;  4 IX 1702 r. 

Pochowani w krypcie 
nowego kościoła

1) Teofila Korszakowska - 4 VI 1703 r.
2) Stanisław Federowicz - z Litwy; 20 X 1703 r.
3) Jan Chądzyński - podstol. droh.; 20 XII 1703 r.
4) Stanisław Pilchowski - podst. i sędz. grodzki liw.; 3 IV 1704 r.
5) Krzysztof Arciechowski - sędz. liw.; 1704 r.
6) Zofia Oborska - ż. woj. podl.; 1705 r.
7) Jan Aleksander Radziszewski - stoln. podl.; 31 VII 1705 r.
8) Adam Sobolewski - sędz. droh.; 20 X 1705 r.
9) Stanisław Wąż - oficer z wojska króla Augusta II; 28 X 1705 r.
10) Izabella Pudłowska - 27 VII 1706 r.
11) Michał Piotrowski - żoł. wojska litewskiego; 29 VII 1706 r.
12) Jan Mikulski - 21 III 1707 r.
13) Antoni Rydzewski - 12 IV 1707 r.
14) Jan Rydzewski — o. w/wymienionego Antoniego; 9 V 1707 r.
15) Anna Cieciszewska - 9 l., c. Jana Cieciszewskiego, st. miel.; 18 V 1707 r.
16) Paweł Pudłowski - 1707 r.
17) Ks. Jan Lisowski - + w klasztorze węgr.: 20 VII 1707 r.
18) Anna z Walewskich Wierzbicka - ż. podcz. podl.; 1707 r.
19) Apolonia Cyrankiewiczowa - mieszcz. z Węgrowa; 1707 r.
20) Eleonora z Cieszkowskich Oborska - ż. chor. liw.; 1709 r.
21) Symmach Tołkacki - stoln. mirski, III, poch. w habicie; 12 IV 1710 r.
22) Konstanty Grzybowski - syndyk ap. klaszt. węgr., pochowany w habicie; 29 IV 1709 r.
23) Mikołaj Wodziński - wojsk, gost.; 25 IX 1710 r.
24) Marianna Burakowska - 1711 r.
25) Jan Seweryn Cieciszowski - st. miel., syndyk ap. klaszt. węgr., pochowany w habicie; 15 

V 1711 r. 26) Konstancja z Chądzyńskich Grzybowska - 2 I V 1712 r.
27) Katarzyna Chądzyńska - ż. podstol. droh.; 1712 r.
28) Katarzyna Radziszewska - ż. stoln. podl.; 1712 r. 29) Ks. Stefan Dąbrowski – kan. ka-

mieniecki, prob. w Niwiskach; 12 XII 1713 r.
30) Antoni Cieciszewski - podstoli liw.; 1714 r.
31) Teresa Kłobukowska - 22 II 1714 r.
32) Marianna z Sucharzewskich Dąbrowska - ż. podstol. liw.; 20 III 1714 r.
33) Stanisław Łuszczewski - 17 V 1714 r.
34) Józef Bujno - łow. liw.; 20 III 1715 r.
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35) Wiktoryn Cieszkowski - sędz. liw.; 26 IV 1715 r.
36) Tomasz Jerzykowicz -l IV 1715
37) N. Wodzińska - ż. syndyka ap. klaszt. węgr.; 27 I V 1715 r.
38) Stanisław Jaźwiński - żoł. skarbn. wik kor.; 17 VIII 1715 r.
39) N.N. Garczyński- 13 IX 1715 r.
40) Katarzyna Rawska - podstarościanka; 14 IV 1716 r.
41) Mikołaj Bujno - pis. liw.; 5 V 1716 r.
42) Józef Wiśniewski - 20 V 1716 r.
43) Józef Albinowski - żoł.;4 XI 1716 r.
44) Kazimierz Żukowski - 5 XI 1716 r.
45) Jan Bonawentura (dobrogost) Krasiński - fund. kościoła i klaszt. węgr.; + 21 lute-

go 1717 r., pogrzeb 17 III 1717 r.
46) Walenty N. - sługa klaszt.; 17 IX 1717 r.
47) Magdalena Cieszkowska - ż. sędz. liw.; 22 I V 1718 r.
48) N.N. Cieciszewska - 7 l., c. Teresy Cieciszewskiej, starościny; 12 XI 1718 r.
49) Izabella Żukowska - 5 I 1719 r.
50) Jan Wiśniewski - 23 X 1720 r.
51) Chryzostom Cieszkowski - kaszt, soch., III, poch. w habicie - 28 X 1720 r.
52) Władysław Oborski - chor. liw.; 1722 r.
53) Brygida Wodzińska - ż. podstol. liw.; 7 V 1723 r.
54) Franciszka Kuszllowa - ż. Konstantego Kuszlla, stoln. droh., III; 19 XI 1723 r.
55) Paweł Skłodowski - żoł., zabity w pojedynku, dobrze jednak opatrzony; 6 X11 1723 r.
56) Felicjan Cieszkowski -kaszt, liw.; 19 IV 1724 r.
57) Anna Sufczyńska - panna
58) Brygida z Cieszkowskich Brzezińska - ż. chor. nur., c. kaszt, soch., pochowana przy 

rodzicach - 24 V 1725 r.
59) Róża z Ogińskich Krasińska - kaszt, płoc.; pogrzeb 6 XI 1725 r. [tylko serce; epita-

fium serca zaginione], + po 25 XI 1724 r.
60) Anna Kosowska - ż. skarb, ziemi droh.; 1011725 r.
61) N.N. Oborski - skarb, mieln.; 1725 r.
62) Anna Pniewska - panna, c. kasztelanowej Cieszkowskiej; 25 VIII 1725 r.
63) Ks. Tomasz. Skrzełucki - kanonik regularny z Czerwińska; 17 I 1726 r.
64) Józef Wiśniewski - 1726 r.
65) Adam Dłuski - 6 VII 1726 r.
66) Ks. Michał Zagórski prep. liw.: 4 VIII 1726 r.
67) Aleksander Siennicki - 5 VIII 1726 r.
68) Jan Obuchowski - 1728 r.
69) Katarzyna Bujnowa - 31 X 1728 r.
70) Wojciech Pudłowski - ze Stoczka; 19 XI 1728 r.
71) Stanisław Przeradowski - III; 13 V 1729 r.
72) Zofia Bujnowa - 30 VI 1729 r.

Podziemia kościoła poreformackiego w Węgrowie 



117

73) Franciszek Kurowicki - 19 IX 1729 r.
74) Anna Szczucka - 10 XI 1729 r.
75) Samuel N.N. - podcz., dobrodziej; 9 IV 1731 r.
76) Katarzyna Kurowicka - 8 VI 1731 r.
77) Jan Dłuski - 22 V 1732 r.
78) Aleksander Domański - 7 IV 1732 r.
79) Benedykta Wiecka - ż. łow. liw.; 3 V 1732 r.
80) Marianna Grabowska - dobrodziejka; 19 VII 1732 r.
81) Konrad Garczyński - 30 VIII 1732 r.
82) Teresa Zaleska - z Nowej Wsi (par. Kosów Łącki); 27 IX 1732 r.
83) Katarzyna z Krasnodębskich Telakowska - ż. podcz. podl., dobrodziejka; 5 VI 733 r.
84) Konstancja z Brzostowskich Strzeszewska - 11 V 1734 r.
85) Anna z Siennickich Cieszkowska - podstol. liw., pochowana pod ołt. NMP; 19 VIII 

1734 r.
86) Bazyli Lazowski - poch. pod ołtarzem św. Józefa; 26 IX 1734 r.
87) Franciszek Ołdakowski - podstoli nur., poch. pod ołt. św. Józefa; 30 IV 1735 r.
88) Ewa Wiśniowska - dworka kasztel. Katarzyny Cieszkowskiej; 2 V 1735 r.
89) Ks. Wojciech Szałkowski -prob. w Stoczku, III, poch. w habicie: 27 V 1735 r.
90) Jan Krasnodębski - poch. pod ołt. NMP; 27 IX 1735 r.
91) Domicjan Wąż — ze wsi Węże (par. Rozbity Kamień), poch. pod ołt. NMP; 22X1 

1735 r.
92) Jacek (?) Cieciszewski - pis. liw., poch. pod ołt. NMP; 20 III 1736 r.
93) Teresa Cieciszewska - ż. w/wymienionego pis. liw.; 20 IV 1736 r.
94) Teofila Pączkowska- ż. podst. kijów.; 18 II 1737 r.
95) Marianna Rydzewska - ż. skarb, nur., dobrodziejka, III 1737 r. (f. s.)
96) Kajetan Garczyński - 17 VII 1737 r.
97) Jan Garczyński - starosta; 6 VIII 1737 r.
98) Adam Łazowski(Głazewski?)-7VIII 1737 r.
99) Katarzyna Cieszkowska - z Jabłonnej, ż. kaszt, soch.; 8 X 1737 r.
100) Andrzej Godlewski - 6 II 1739 r.
101) N. N. Wąsowiczowa - z Jarnic, dobrodziejka, chociaż uboga; 28 II 1739 r.
102) N. N. Oborski - s. w/w Wąsowiczowej; III 1739 r.
103) Antoni Grabowski - wojs. wieluński, dobrodziej; 5 VII 1739 r.
104) Eufrozy na Garczyńska - wdowa z Zembrowa; 7 VIII 1739 r.
105) Antoni Zaleski - z Nowej Wsi (par. Kosów Łącki), podcz. podl.; 24 III 1740 r. (f.s.)
106) Anna Blumbergowa - ż. komisarza st. stanisł., III; 11 VI 1740 r.
107) Antoni Jasiński — wojs. i pis. liw.; 3 VII 1740 r.
108) Marcin Wrzosek - z par. Skibniew, zabity przez pewnego szlachcica; 16 X 1740 r.
109) Aleksander Wiśniewski - sługa fundatora; 4 I 1741 r.
110) Mikołaj Blumberg - komisarz starosty stanisł.; 11 I 1741 r.
111) Tomasz Zielonka - ze wsi Węże (par. Rozbity Kamień); 12 IV 1741 r.
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112) Ignacy Putkowski - dworzanin Ossolińskiego, st. droh.; 27 IV 1742 r.
113) Wojciech Grochowski - mieszcz. z Węgrowa; 25 VI 1742 r.
114) Katarzyna z Oborskich Kurowicka - ż. chor. mścisł.; 23 VIII 1742 r.
115) Zofia Kossowska - z Kosowa, ż. podst. droh.; 27 VIII 1742 r.
116) Krystyna Świecka-III; l II 1743 r.
117) Marianna z Pudłowskich Zatorska-III; 17 VIII 1743 r.
118) Marianna Skorupkowa - 13 IX 1743 r.
119) N. N. Raczkowski - dziecię, s. Michała Raczkowskiego, st. JKM; 4 XI 1743 r.
120) Antoni Zdzieborski – skarb. nowogrodzki; 11 II 1744 r.
121) Marianna Kuligowska - III; 8 II 1744 r.
122) Konstancja Zienkiewiczowa; 15 IV 1744 r.
123) Józef Kossowski – skarb. droh.; 19 VI 1744 r.
124) Ks. Wojciech Sufczyński - kań. katedr, płoc., sędz. tryb. król.; 18 IX 1744 r.
125) Stefan Świecki - z Suchodołu, podstoli żytomierski; 7 X 1744 r.
126) Franciszka Sufczyńska - z Gałki (par. Kołbiel), ż. chor. czers.; 17 III 1745 r.
127) Józef Majewski - 10 VIII 1745 r.
128) Elżbieta Sufczyńska - z Gałki (par. Kołbiel), c. Sufczyńskiego, chor. czers.; 4 IX 

1745 r.
129) Aleksander Bujno - z Broszkowa (par. Niwiska), podsęd. liw.; 25 VI 1746 r.
130) Antoni Eperyaszy - niegdyś żołnierz francuski, poch. zgodnie z wolą fundatora, III; 

18 II 1747 r; 
131) Jakub Gąssowski - 17 IV 1747 r.
132) N. N. Kuszell - z Kamionnej, dziecię, s. Michała Kuszlla, stolnika podl., 2 X 

1747 r.(K.s.) 133) Katarzyna Siennicka - ż. kaszt, liw.; 8 II 1748 r.
134) N. N. Grzybowska - z Żeliszewa (par. Niwiska), dziecię, c. Grzybowskiego, podstol. 

Liw.; 10 II1748 r. 
135) Wiktoria Celińska - ż. podcz. czemich., III; 16 V 1748 r.
136) Adam Brzozowski - chor. bielski; 26 VII 1748 r. (K. s.)
137) Antoni Obrąpalski - z Kosowa, skarb, droh.; 26 IX 1748 r.
138) Jan Cieszkowski - podcz. liw., deput. trybunału król.; 19 II 1749 r. (C. s.)
139) Jan Męczyński - 12 IX 1749 r.
140) Rozalia z Szatkowskich Pudłowska - ze Stoczka, ż. wojsk, zakr.; 11 VIII 1750 r.
141) Błażej Jan Krasiński - st. preński i nowomiejski, + 2 V 1751 r. w dobromilu 

(diec. przemyska), pogrzeb 12 VII 1751 r. [tylko serce; obecnie epitafium serca 
zaginione].

142) Teresa Kuligowska - z Kryp (par. Liw); 22 I 1752 r.
143) Ks. Józef Mieszkowski - prob. w Stoczku, dobrodziej; 19 V 1752 r.
144) Teresa Żukowska - wdowa z Żukowa (par. Niwiska), III; 9 VII 1752 r.
145) Zofia Horodyńska - z Kosowa; 26 VIII 1752 r.
146) Marianna Grochowska - mieszcz. z Węgrowa; 2 X 1752 r.
147) Aniela z Kuszlów Brzozowska - ż. chor. bielsk.; 19X11 1752 r. (K. s.)
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148) Teresa Budzyńska - ż. komisarza st. nowomiej.; 29 III 1754 r.
149) Anna z Turskich Krasnodębska - z Jabłonnej, ż. chor.; 17 XII 1754 r.
150) Antonina z Grzybowskich Wodzińska- 28 IV 1755 r. (C. s.)
151) Mikołaj Kuczyński - podstol. podl., dobrodziej; l IX 1755 r. (f. s.)
152) Barbara Tyszczyna - z Kałuszyna; 9 XI 1755 r.
153) N. N. Kuszell - z Kamiennej, dziecię, dz. Michała Kuszlla; 5 IV 1756 r. (K. s.)
154) N. N. Kuszell - z Kamiennej, 2 L, c. Michała Kuszlla; 15 IV 1756 r. (K. s.)
155) Tomasz Oborski - 20 VII 1756 r.
156) Józef Ossoliński - z Toporowa, chor. liw., poch. pod ołt. św. Piotra; 16 III 1757 r.
157) Konstanty Kuszell - stoln. droh., III; 21 III 1757 r. (K. s.)
158) Adam Siennicki - kaszt, liw.; l0 V 1757 r. (O. s.)
159) Wawrzyniec Kossowski - VII 1757 r.
160) Konstanty Wodziński - podkom. liw., syndyk ap.; 21 VII 1757 r. (f. s.)
161) Anna z Siennickich Rzewuska - ż. chor. łuk.; 6 X 1757 r.
162) Marianna Górska - służąca niegdyś na dworze Ossolińskiego, kaszt. gost.; 11 II 

1758 r.
163) Krystyna z Jeruzalskich Chądzyńska - ż. podcz. podl.; 5 I 1759 r.
164) Antoni Wodziński - stoln. liw.; 10 III 1759 r.
165) Anna z Bujnów Świeżawska - ż. chor. droh.; 9 IV 1759 r.
166) Klara z Kosowskich Suchodolska - z Prostyni; 2 V 1759 r.
167) Stanisław Rzewuski - chór. łuk., poch. obok żony swojej; 16 V 1759 r.
168) Katarzyna Grabowska - zm. u córki Turskiej we wsi Łuzki (par. Jabłonna); 7 XI 1760 
169) Józef Zaleski- 13 II 1761 r.
170) Anna Drączewska - ż. substytuta klaszt. węgr.; 1611 1761 r.
171) N.N. Olszewska — ze wsi Kamionka (par. Wiśniew); 5X11 1761 r.
172) Ludwika Karaziowa? - III; 23 XII 1761 r.
173) Józef Piotrowski - ze Sterdyni, dworzanin J. Ossolińskiego, kaszt, gost.; 27 

I V 1762 r.
174) Konrad Garczyński - z Paplina (par. Starawieś), 15 d., s. skarb, droh.; 22 IX 1762 r.
175) Katarzyna z Pudłowskich Bobicka - z Twarogów (par. Kamionna), ż. kom. nur.; 25 

V 1763 r. 176) Franciszek Konarzewski - ekonom dóbr Obryte J. Ossolińskiego, 
kaszt. gost.; 12 VI 1763 r. 177) Benedykta z Lewendalów Ossolińska - ze Sterdyni, ż. 
st. droh.; 27 VI 1763 r.

178) Marianna Łopuska - z Patrykoz (par. Kożuchówek), 6,5 l., c. Marcina Łopuskiego, 
łow. droh.; 10 IX 1764 r. (K.s.) 179) Katarzyna z Cieszkowskich Ossolińska — z To-
porowa (par, Łosice), ż. K. Ossolińskiego, pułk. wojsk kor.; 15 X 1764 r. (O. s.)

180) Ludwika z Szujskich Kuczyńska - ż. podstol. droh., + w Suchej Woli (woj. lubel-
skie); 17 IV 1765 r.

181) Teresa z Szydłowskich Oborska - z Ossówna (par. Dobre), ż. podkom. liw.; 27 VII 
1765 r.

182) Ks. Wiktor Radikowski - kan. hon. warsz., prep. w Niwiskach; 161 1766 r.
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183) Elżbieta Paczkowa - z Szewnicy (par. Jadów), ż. skarb, mieln.; 6 III 1766 r.
184) Katarzyna Garczyńska - z Paplina (par. Starawieś), 5 d., c. Garczyńskiego, skarb. 

droh.; 27 III 1766 r.
185) Helena z Kuleszów Sufczyńska - ż. kaszt, lubel., + we wsi Stok; 30 IV 1766 r. (C. s.)
186) Jan Zaborowski - z Sinołęki (par. Grębków), sędz. czers.; 21 II 1767 r.
187) Teresa Lasocka - wdowa staruszka.
188) Anna z Zaleskich Łopuska - z Patrykoz, ż. łow. i podst. droh.; 7 IX 1767 r.(K.s.)
189) Baltazar Kolumna Oborski - z Ossówna (par. Dobre), podkom. liw., st. Sękociński; 

3 XII 1767 r. 190) Elżbieta Pruszyńska - z Ryczołka (par. Kałuszyn); 18 III 1768 r.
191) Anna z Chlebowskich Zaborowska - z Sinołęki (par. Grębków), ż. sędz. Czers.; 18 

IV 1768 r. 
192) Julianna z Grzybowskich Rykalska - z Koszewnicy (par. Czerwonka), ż. sędz. pod-

kom. liw.; 31 III 1769 r. 193) Zuzanna z Godlewskich Świecka - z Suchodołu (par. 
Grębków), ż. cześn. żytom.; 8 VIII 1769 r. 194) N. N. Garczyńska- z Paplina (par. 
Starawieś), dziecię; 15 III 1770 r.

195) Katarzyna z Ossolińskich Wodzińska - z Górek (par. Korytnica), ż. podcz. liw.; 2 IV 
1770 r. 

196) Jan Ossoliński - ze Sterdyni, kaszt, gost.; 26 III 1770 r.
197) Jan Bobicki - z Twarogów (par. Kamienna), III; 2 V 1770 r.
198) Jakub Świeżawski - sędz. liw.; l VI 1770 r.
199) Magdalena z Pączkowskich Dłuska - z Ceranowa; 9 VIII 1770 r.
200) Teresa Chądzyńska - 23 XII 1770 r.
201) Anna Bujnówna - z Broszkowa (par. Niwiski), 21.; 18 1 1771 r.
202) Franciszka z Kurowickich(? ) Gryicka(? ) - 19 II 1771 r.
203) Domicella Kossowska-z Kosowa, ż. podskarb. droh.; 5 VII 1771 r.
204) Maciej Radziwiłowicz - żołnierz, konfederat barski, skazany i zabity na rynku miej-

skim; 12 VIII 1771 r. 205) Eleonora z Assemberków Drążewska - 7 XII 1771 r.
206) Jakub Zieliński - z Dybowa (par. Radzymin), kaszt, raciąski; 27 IV 1772 r.
207) Aleksander Chądzyński - z Mołomotek (par. Skrzeszew), chor. wojew. Kijow.; 26 X 

1773 r. 
208) Ludwika Ossolińska - ze Sterdyni, ż. kaszt, gost.; 5 I 1774 r.
209) Feliks Dmochowski; 16 VII 1774 r.
210) Jan Kuczyński - podkom. miel.; 22 XII 1774 r.
211) Maurycy Kurowicki — z Kurowic (par. Zembrów), chor. podl.; 22 III 1775 r.
212) Katarzyna z Dmochowskich Wężowa - z Krynicy (par. Suchożebry), poch. obok 

brata; 23 VI 1775 r. 
213) Wincenty - 8 l., s. Łopuskiego, podcz. droh.; 23 VIII 1775 r.
214) Michał Kuszell - z Kamiennej, stoln. i woj. podl.; 25 VIII 1775 r.
215) Leon Pudłowski - ze Stoczka, wojs. droh., dobrodziej; 30 VIII 1775 r.
216) Antoni Ossoliński - ze Sterdyni, st. sulej., dobrodziej; 20 V 1776 r. (K. c.)
217) Leon Kuczyński - podkom. droh.; 18 II 1777 r.
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218) Kazimierz Drączewski - substytut klaszt. węgr.; 8 VIII 1778 r.
219) Ignacy Pudłowski - ze Stoczka, wojs. liw.; 9 VIII 1778 r.
220) Konstanty Krasnodębski - z Ceranowa; 21 VIII 1778 r.
221) Franciszka Pudłowska - ze Stoczka; 24 III 1779 r.
222) Rozalia Bujnówna - c. podsęd. liw.; l0 VI 1780 r.
223) Agnieszka z Bieńkowskich Żukowska – l0 V 1781 r.
224) Ks. Feliks Bujno - kan. chełm., deput. do tryb. kor., + u brata w Broszkowie;22 II 

1782 r: 
225) Wiktoryn Cieszkowski - pis. liw.; 20 XII 1782 r.
226) Klara z Grzybowskich Oborska - ż. cześn. liw., siostra St. Grzybowskiego, podkom. 

liw.; 2 IV 1783 r. 
227) Józef Bujno - z Gręzowa (par. Niwiski), miecz, latycz.; 6 VI 1783 r.
228) Andrzej Puchalski - z Księżopola (par. Rozbity Kamień); 26 VI 1783 r.
229) N. z Sufczyńskich Cieszkowska - z Suchej (par. Grębków), ż. kaszt. liw.; 9 VI 1784 r.
230) Antoni Kostypski - 14 IX 1784 r.
231) Marcjanna Zwierko - dziecko, 2 tyg., c. Andrzeja i Marianny Zwierków; 23 I 1786 r.
232) Ignacy Cieszkowski - z Suchej (par. Grębków), kaszt, liw.; 13 IX 1787 r.
233) Tekla z Gomulińskich Zaleska - z Nowej Wsi (par. Kosów), ż. podstol. podl.; 30 X 

1787 r.
234) Teodora Płonicka - ze wsi Polaki (par. Kopcie), chor. czernich.; 3 XII 1787 r.
235) Andrzej Świecki - z Suchodołu (par. Grębków); 10 VII 1788 r.
236) Franciszek Bujno - podsęd. liw.; 4 II 1789 r.
237) Marianna Korzenieska - z Węgrowa, odstąpiła od luteranizmu i przyjęła wiarę kato-

licką; 9 II 1789 r.
238) Józef Garczyński - z Paplina (par. Starawieś), skarb, droh.; 27 VII 1789 r.
239) Franciszek Parczewski - l. 70, III, sługa klasztorny; 28 XII 1790 r. (f. s.)
240) Franciszek Ossoliński - z Toporowa, l. 26, kom. miel.; 2 V 1791 r. (O. s.)
241) Michał Budziński — z Bielan (par. Rozbity Kamień), l. 65, podwoj. droh.; poch. 

pod ołt. św. Franciszka; 8 VII 1791 r.
242) Teresa Chrupkowa - mieszcz. z Węgrowa; 7 XII 1791 r.
243) Marianna Czarnowska - z Turnej (par. Korytnica); 26 VI 1792 r.
244) Marianna Świniarska - z Czamogłowia (par. Wiśniew); 18 XII 1792 r.
245) Zofia Jastrzębska - z Rozbitego Kamienia; 20 X 1793 r.
246) Józef Świecki - z Suchodołu (par. Grębków), 32 l., reg. droh.; 9 I 1794 r.
247) Andrzej Grzymała - z Grzymał (par. Skibniew), 70 l.; 6 II 1794 r.
248) Brygida Bujnowa - 60 l., ż. podsęd. liw.; 27 VI 1794 r.
249) Józef Krasnodębski - ze Świętochowa (par. Pniewnik); 16 X 1795 r.
250) Jakub Kowalski - ok. 30 l., rodem z Warmii, zgłosił się do nowicjatu; 25 IX 1808 r.
251) Franciszek Zalewski - z Nowej Wsi (par. Kosów Łącki), sędz. droh.; l II 1810 r.
252) Marianna Burger - z Węgrowa, ż. Jana Burgera, B. prezydenta miasta, III; 4 

V 1810 r.

Ks. Zenon Czumaj 
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253) Teresa Jagodzińska - miesz. z Węgrowa, III; 14 I 1811 r.
254) Urszula Garczyńska- z Paplina (par. Starawieś), 82 l.; 3l III 1813 r.
255) Ludwika Garczyńska-z Paplina (par. Starawieś), 13 l.; 20 V 1815 r.
256) Jacenty Przedziecki - z Węgrowa, 82 l., famulus klaszt. węgr.; 9 I 1816 r.
257) Tekla z Milewskich Zawadzka - z Węgrowa, ż. Jacentego Zawadzkiego, sekr. cyr-

kułu? węgr.;  13 V 1816 r 258) Ks. Marcin Hilcher- ze zgrom. ks. ks. komunistów 
w Węgrowie; 9 VI 1816 r.

259) Adam Szydłowski - z Repek (par. Wyrozęby), st. mieln., + w Warszawie; 31 VIII 
1820 r. 

Pogrzebani na cmentarzu przed kościołem poreformackim
1) Ks. Szymon Stryjkowski - prep. inf. liw., kan. warsz., ciało złożone pod krzyżem na 

cmentarzu wedle jego dyspozycji; 26 IV 1756 r.
2)  Stanisław Wodziński - z Żarnówki (par. Grębków), podcz. liw., poch. pod krzyżem; 4 

VIII 1761 r. 3) Kazimierz Kłopotowski - ze Sterdyni, komisarz Ossolińskiego, kaszt, 
gost.; 22 X 1761 r.

4)  Antoni Żukowski - z Bielan (par. Rozbity Kamień), poch. koło krzyża; 16 IV1768 r.
5)  Antoni Eleazar Wierzba - III; 8 X 1768 r.
6)  Jan Bieńkowski - sługa klaszt.; 20 II 1769 r.
7)  Mateusz Dąbrowski - z Tchórznicy (par. Jabłonna), zabity przez Moskali, poch. na lewo 

od krzyża; 30 IV 1774 r. 
8)  Jan Żebrowski - rybak klaszt. z Węgrowa, ok. 80 l.; 2 V 1802 r.
9)  Piotr Majewski - z Węgrowa, famulus klaszt., 40 l.; 28 II 1813 r.
10) Andrzej Rucheński - z Węgrowa, 71 l.; 12 III 1813 r.
11) Maciej Wróbel - 27 VII 1827 r.

Herb Dołęga z kamiennego sarkofagu Jana Cieszkowskiego, podczaszego liwskiego (zm. 
19 II 1749 r.); fot. R. Postek, 2004.

Podziemia kościoła poreformackiego w Węgrowie 
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Była to miłość od pierwszego wejrzenia.(...) 
pamiętam fascynację tym nieprzeciętnym wnę-
trzem i wielkie zaskoczenie, że wszystko jest tak 
niezwykle wysokiej klasy. 

Tak rozpoczyna się książka autorstwa 
Mariusza Karpowicza, historyka sztuki, pro-
fesora Uniwersytetu Warszawskiego, jednego 
z najwybitniejszych polskich znawców baroku. 
Z Węgrowem związany jest swojej od pierwszej 
wizyty w mieście w 1955 r. Widocznym efektem 
tej fascynacji, obok wygłoszonych przy różnych 
okazjach wykładów na temat sztuki baroku „wę-
growskiego” (a Profesor o zabytkach Węgrowa 
potrafi mówić długo, barwnie i z uczuciem) 
są dwie monograficzne publikacje książkowe. 
Pierwsza z nich to „Działalność Michała Anioła 
Palloniego w Polsce” zawierająca fundamental-
ne dla obu węgrowskich kościołów wiadomo-
ści archiwalne oraz interpretacje treści dzieł 
Palloniego ukazanych na tle całej jego twórczości. Cztery dekady dzielące wydanie mono-
grafii Palloniego od „Cudów Węgrowa” wypełniły studia nad barokiem polskim i włoskim, 
znaczone ustawicznymi powrotami do tematyki węgrowskiej. Dzięki nim swoich opracowań 
doczekały się dwa portrety majestatyczne z bazyliki: wizerunek fundatora, Jana Dobrogosta 
Krasińskiego i biskupa łuckiego Aleksandra Wyhowskiego; krucyfiks Andrzej Schlütera 
z kościoła poreformackiego; antykizujące hermy z bocznej furtki bazyliki; ołtarz główny 
w kościele poreformackim; nagrobek fundatora z tegoż kościoła. Z mroku niepamięci wyłonił 
się, dzięki kolejnemu artykułowi monograficznemu, Jan Reisner - wybitny, choć zapozna-
ny przez wieki malarz i architekt królewski, absolwent Akademii św. Łukasza, pochowany 
w węgrowskiej bazylice mniejszej. „Cuda Węgrowa” są niejako podsumowaniem dorobku 
naukowego Karpowicza z tego zakresu, zebranym w jeden tom stanowiący kompendium 

„Cuda Węgrowa”, 

Materiały sesji archiwalno - historycznej  
„Rocznik Liwski” t. IV: 2008/9
Dzieje Ziemi Liwskiej i powiatu węgrowskiego
Węgrów- Liw 2003 
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wiedzy o barokowych budowlach Węgrowa z końca XVII i początku XVIII wieku, ich tre-
ściach ideowych i oraz dziełach sztuki stanowiących ich wyposażenie. 

Wyrażenia „niezwykły”, „prekursorski”, „oryginalny” towarzyszą opisom licznych dzieł 
omawianych w „Cudach Węgrowa”. I nie jest to jedynie dowód żywego sentymentu dla miasta 
i jego zabytków. Jak udowadnia autor na ponad stu stronach bogato ilustrowanej publika-
cji, Węgrów jest ewenementem w województwie mazowieckim, a nawet w skali krajowej 
ze względu na ilość i jakość zachowanych na terenie miasta dzieł sztuki. Zawdzięczamy je 
przede wszystkim osobowości fundatora większości z omawianych w publikacji obiektów, 
Jana Dobrogosta Krasińskiego, którego wybitny smak estetyczny widoczny jest wszędzie tam, 
gdzie powstawały finansowane przez niego dzieła, poczynając od wspaniałego, warszawskie-
go pałacu aż do ostatniej fundacji - pomnika nagrobnego Jana Dobrogosta u reformatów 
w Węgrowie. 

Istotnym walorem omawianej publikacji są interpretacje treści symbolicznych zabytków 
oraz rozważania na temat ich autorstwa. Mariusz Karpowicz rozprawia się z obowiązującymi 
atrybucjami przedstawiając propozycje własne. I tak podważa związki Tylmana z Gameren 
z węgrowskimi fundacjami Jana Dobrogosta Krasińskiego, włączając je w krąg twórczości 
Jana Reisnera i Carla Ceroniego. Uwypukla przy tym wpływ grupy artystów wywodzących 
się z Valsoldy w północnych Włoszech: braci Carla i Franciszka Ceronich, Izydora Affaitati 
i Józefa Szymona Bellotiego, których bezwzględne aczkolwiek skuteczne metody walki 
z konkurencją porównał autor gdzie indziej do... włoskiej mafii. Takich jędrnych zwrotów 
stylistycznych jest u Karpowicza więcej, co sprawia, że ten nasycony treścią, erudycyjny 
tekst czyta się z łatwością i przyjemnością zarezerwowaną dla literatury beletrystycznej. 
Popularyzatorski charakter „Cudów Węgrowa” uwidacznia się też w braku przypisów (co 
można uznać za zrozumiałe) i bibliografii przedmiotu (co z kolei stanowi, moim zdaniem, 
minus tej publikacji). Wiedzę szczegółową z tego zakresu można jednak poszerzyć sięgając 
do którejś z wcześniejszych książek Mariusza Karpowicza, w których osiągalne są wszystkie 
źródła i odnośniki. 

Zakończę zdaniem z „Cudów Węgrowa”: I tak, drogi Czytelniku, jeśli chcesz odetchnąć 
atmosferą Wielkiej Sztuki, dotknąć problemów zaiste europejskich - jedź do cichego, prowin-
cjonalnego Węgrowa. 

Najlepiej z książką Mariusza Karpowicza w ręku.

Roman Postek

„Cuda Węgrowa”,



Ziemia liwska i jej mieszkańcy dopiero od kilku lat znajdują się w kręgu zainteresowa-
nia większej grupy badaczy i publicystów. Przez długi czas do podjęcia badań zniechęcało 
przekonanie, że bezpowrotnie uległy zniszczeniu w trakcie drugiej wojny światowej źródła 
do jej dziejów. Niewątpliwie ogromną stratą dla badań nad historią tego regionu jest spale-
nie przez okupanta ksiąg grodzkich i ziemskich prowadzonych od początku XV wieku do 
schyłku Rzeczypospolitej 

Jednopowiatowa ziemia liwska zamieszkała przez rozrodzone rody potomków rycerzy, 
którym książęta mazowieccy w XIV i XV wieku nadawali lub sprzedawali ziemię, nie miała 
wśród swojej szlachty przedstawicieli rodów magnackich. Brak więc było rodzin, których 
członkowie wiekami gromadzili zbiory bogate w dokumenty. Wiele zamieszkujących ją rodów 
jest bardzo skąpo opisywana i prezentowana w herbarzach. Dotyczy to nie tylko szlachty 
cząstkowej czy zagrodowej. Również rody odgrywające znaczną rolę polityczną w ziemi 
i zaliczane do posesjonatów nie pozostawiły wielu śladów w zachowanych źródłach. Nawet 
pochodzący z ziemi liwskiej autor budzącego wiele emocji dzieła heraldycznego, Wojciech 
Wincenty na Wielądkach Wielądko, poświęcił więcej uwagi tylko niektórym liwskim ro-
dzinom szlacheckim. W swoim dziele „Heraldyka, czyli opisanie herbów, w jakim który 
jest kształcie, oraz familie szlachty polskiej i W. X. Litewskiego z ich herbami” wydanym za 
zgodą Stanisława Augusta w latach 1792-98, a także w zachowanych w AGAD1 materiałach 
archiwalnych zgromadził więcej informacji jedynie o rodzinach Bujnów, Cieciszewskich, 
Cieszkowskich, Dąbrowskich, Jaczewskich, Klickich, Lelewelów, Nojszewskich, Oborskich, 
Roguskich, Zawadzkich i Żaboklickich. Dlatego tak wiele trudności nastręcza na przykład 
ustalenie herbów, jakich poszczególne rodziny używały w różnych wiekach. Wspomniani 
Wielądkowie wymieniani w herbarzach i spisach szlachty z herbem Nałęcz, według różnych 
źródeł z XV i XVII wieku mogli używać także herbu Ostoja i Jastrzębiec2. Podobne problemy, 

1 Zob. Z. Pentek, „ Prace genealogiczne Wojciecha Wielądka (1744-1822)” [w:] „Gens”, Poznań 2003; 
oraz M. Roguski, Rody szlachty liwskiej. Wielądkowie z Wielądk herbu Nałęcz, Liw-Korytnica 
2008;

2 Z herbem Nałęcz wylegitymowali się w Królestwie Polskim w latach 1843- 1858 potomkowie Józefa 
Wielądka (w 1746 roku skarbnika liwskiego). Zob. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim 
w latach 1836-1861, oprac. E. Sęczyn, Warszawa 2000, str.754 

Spisy szlachty ziemi liwskiej
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jak z określeniem herbów, mamy także z ustaleniem kompletnej listy rodzin szlacheckich 
osiadłych w ziemi liwskiej.

Obecnie wiele nowych, ciekawych informacji przynoszą na ten temat coraz liczniejsze 
publikacje. Część z nich jest oparta o solidne badania źródłowe. Ujawniane są także doku-
menty dotychczas nieznane lub pomijane przez historyków.

Jednym z najstarszych dokumentów wymieniających liczne grono liwskiego rycerstwa 
jest przywilej księcia Konrada III z 22 IV1476 roku. Przywilej ten ma znaczenie jako pierwszy 
spis miejscowych rodów szlacheckich. Zwalniał on właścicieli ziemskich z ziemi czerskiej 
i liwskiej z obowiązku budowy oraz naprawy zamków i grodów książęcych. Ich potomkowie, 
aż do chwili obecnej zamieszkują liwskie zaścianki3. 

Pogłębione studia nad osadnictwem rycerskim oraz szlachtą cząstkową z terenów dawnej 
ziemi liwskiej zostały przeprowadzone jedynie dla parafii w Kałuszynie. Podejmujący się tego 
zadania A. A. Goska i A. M. Nowik oparli swoje badania m.in. o wpisy zamieszczone w księ-
gach z kancelarii książąt mazowieckich: Konrada III, Kazimierza III, Bolesława V i Janusza II. 
Autorzy ci wykorzystali także zapiski ujęte w kartotece profesora Adama Wolffa, przechowy-
wanej w Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie. A. A. Goska i A. M. Nowik, w swoich publikacjach omówili większość dostępnych 
źródeł i opracowań dotyczących liwskiej szlachty.4 W Archiwum Głównym Akt Dawnych; 
w tzw. Metryce Litewskiej, zachowały się spisy szlachty litewskiej uczestniczącej w popisach 
pospolitego ruszenia w 1620 i 1621 r. Grupa szlachty liwskiej jest wymieniona także wśród 
uczestników popisów ziemi czerskiej, na terenie której miała dobra ziemskie.

Oprócz wymienionych autorów problemem osadnictwa na tym terenie zajęła się także 
Elżbieta Kowalczyk w publikacji Włość kałuska w średniowieczu. Z dziejów osadnictwa na 
wschodnim Mazowszu ( Rocznik Kałuszyński, Kałuszyn, 2004, s.4. s.9-25).

Bardzo cennym źródłem jest rejestr poborowy ziemi liwskiej z 1676 roku, zawarty w rę-
kopisie Nr 1100 Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. Ujęty on jest w księdze „Regestr 
pogłównego Prowincji Wielko-Polskiej z lat 1674 - 1676”. Źródło to, obok własnych badań 
zachowanych ksiąg parafii w Pniewniku i Czerwonce wykorzystał Leszek Zalewski w dwóch 
książkach: Ziemia liwska (Warszawa 2002), oraz Szlachta ziemi liwskiej (Warszawa 2005).

Zasługą tego autora jest popularyzacja wiedzy o historii poszczególnych miejscowości 
oraz rodzin zamieszkujących ziemię liwską. Sporządził on w oparciu o herbarze i akta sejmi-
kowe ziemi liwskiej spis rodzin szlacheckich, żyjących na tym terenie oraz osób sprawujących 
urzędy ziemskie i grodzkie.

3 Według K. Pacuskiego, dokument ten został spisany w 1479 roku i wtedy wpisany do metryki 
książęcej. Został on opublikowany w Kodeksie dyplomatycznym Księstwa Mazowieckiego, Warszawa 
1863, s. 269-279;

4 A. A. Goska, A. M. Nowik, Okolica szlachecka jako wspólnota rodzinna. Kałuszyńska szlachta 
cząstkowa w taryfie dymów z 1790 roku, „Rocznik Kałuszyński”, Kałuszyn 2006, z. 6, s. 7-26, oraz 
tychże, Ciągłość dziejów gniazd rodowych. Osadnictwo szlachty cząstkowej w parafii Kałuszyn od 
XV do XXI wieku[w:] „Rocznik Kałuszyński”, Kałuszyn 2007, z. 7, s. 25-57.

Spisy szlachty ziemi liwskiej
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Wiele cennych informacji o szlachcie liwskiej, głównie z terenu parafii w Korytnicy, 
zawierają monografie Arkadiusza Kołodziejczyka, m. in. publikacja Dzieje Korytnicy i zie-
mi korytnickiej. (Korytnica 2007). Prezentuje ona, w oparciu o bogate materiały źródłowe 
i literaturę naukową, informacje o rodach drobnej szlachty oraz starostach korytnickich 
i miejscowych ziemianach. 

Zapowiedzią nowych publikacji na temat historii tej parafii i jej mieszkańców jest realizo-
wana obecnie przez miejscowe władze i stowarzyszenie przyjaciół tej miejscowości inicjatywa 
wydawania „Roczników Korytnickich”. Plany organizacji cyklu naukowych konferencji mają 
także władze innych gmin oraz Węgrowa.

Ważnym źródłem do dziejów ziemi liwskiej i jej szlachty, jest przechowywana w Archi-
wum Państwowym w Krakowie „Taryffa z Dóbr Dziedzicznych w Województwie Mazowieckim 
Ziemi Liwskiej leżących, do Podatku Podymnego z Lustracji Dymuw Roku 1790 Nastąpioney 
ułożona”. (jednostka Nr 36 w zespole Nr 121 Variae civitates et viliae).

Dokument wymienia wszystkich właścicieli ziemskich, z terenu ziemi liwskiej. Jest to 
jeden z nielicznych, tak dokładnych spisów miejscowej szlachty. Ujmuje on zarówno nazwi-
ska, imiona posesjonatów jak i właścicieli części szlacheckich w licznych zaściankach. Przy 
wielu osobach podane są także piastowane przez nich urzędy ziemskie i grodzkie, funkcje 
komisarzy cywilno – wojskowych oraz godności szambelanów. Wielu z nich to osoby nie 
„wysiewające” 10 korcy zboża.

Należy podkreślić, że zgodnie z uchwałami Sejmu Czteroletniego wprowadzającymi 
podatek „ofiary wieczystej” na wojsko, nie płaciła jej szlachta „która na swoich gruntach 
dziedzicznych nie wysiewa więcej niż 10 korcy, a nie ma żadnych poddanych”.

R. Rybarski komentując to postanowienie Sejmu, stwierdza, że „Można się tym szczycić, 
że w Polsce wieku XVIII. zastosowano na wskroś nowoczesne pojęcie tzw. minimum egzy-
stencji.”5 Sporządzony w oparciu o dane z taryfy spis szlachty, wymienia nazwiska i imiona 
zarówno osób zamożnych, jak i tych, którzy mogli jedynie dzięki posiadanej ziemi zachować 
podstawowe warunki egzystencji.

Spis nie obejmuje mieszkańców ziemi liwskiej zaliczanych do stanów innych niż szlach-
ta. Nazwiska mieszczan liwskich oraz mieszkańców wsi należących do starostwa liwskiego 
i starostwa niegrodowego korytnickiego, zawiera lustracja przeprowadzona w dniu 28 lipca 
1789 roku. Zgodnie z uchwałami Sejmu Czteroletniego lustrację tych starostw przeprowa-
dzili komisarze i lustratorzy: Karol Lelewel, cześnik liwski; Benedykt Wojciech Popławski, 
podstarosta liwski; i Tomasz Ostoja Roguski. Lustracja ta miała być podstawą do ustalenia 
ofiary z dóbr królewskich na tworzoną stutysięczną armię.6 W planach Redakcji „Rocznika 
Liwskiego” jest udostępnienie czytelnikom materiałów z „Taryfy dymów...” z 1790 roku. 
Sądzimy, że przydatnym dla wielu badań może być przygotowany na tej podstawie spis 
właścicieli ziemskich. Wiele z wymienionych w nim osób odegrało ważną rolę w ostatnich 

5 R. Rybarski, Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937, s. 322.
6 Zob. Archiwum Skarbu Koronnego, dział XLVI, nr 176, Lustracja starostwa liwskiego i korytnic-

kiego, (mf. 2595).
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latach Rzeczypospolitej oraz w czasach Księstwa Warszawskiego. Z tego grona rekrutowała 
się większość urzędników ziemskich i grodzkich liwskich, komisarzy cywilno - wojskowych, 
sędziów ziemiańskich czasów Sejmu Wielkiego oraz członków deputacji porządkowej i do-
wódców pospolitego ruszenia w okresie powstania kościuszkowskiego.

Prowadzone w ostatnich latach badania nad historią powstania departamentu siedleckie-
go w 1869 roku oraz powiatu węgrowskiego w 1810 roku wykazały, że wiele z ujętych w spisie 
szlachty ziemi liwskiej osób na czele z Józefem Grzybowskim, prefektem siedleckim, stanowiło 
kadrę administracji i sądownictwa na tym terenie. Uczestniczyli oni także w tworzeniu siły 
zbrojnej oraz brali udział w walkach doby napoleońskiej7.

              

7 „Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815”. Red. A. Rogalski, Siedlce 2009.

Spisy szlachty ziemi liwskiej
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KALeNdARIUM
A.d. 2008

 

I. dZIAŁALNOŚć WYSTAWIeNNICZA

1. „Historia wydobyta z ziemi”- wystawa archeologiczna ze zbiorów muzeum w Liwie (ar-
cheologia, ikonografia).

2. Krzysztof Buczak „ Realne i nadrealne” 17 maja- grudnia malarstwo (olej).
3. „Starożytność przez wieki” wystawa edukacyjna towarzysząca VI. 
Festynowi Archeologicznemu na Zamku w Liwie „ Od Piramid do Koloseum”1 – 4 

czerwca.
4. Elżbieta Owczarek „ Zafascynowani naturą” lipiec- sierpień, malarstwo(olej, pastel).
5. „Zamek w Liwie – z przeszłości w przyszłość”- wystawa projektów rewitalizacji zamku 

autorstwa absolwentów Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej , rocznik 2008. 
wrzesień- październik.

6. Wystawa poplenerowa „II Międzynarodowy Plener Malarski „Legendy Doliny 
Liwca” - (prace 14 uczestników pierwszego od 30. lat pochodzących z Polski, Litwy, Białorusi 
i Ukrainy, olej, akwarela, gwasz). Listopad-grudzień.

II. dZIAŁALNOŚć NAUKOWA 

1. Kontynuacja wydawania „Rocznika Liwskiego”, pierwszego periodyku naukowego wyda-
wanego pod auspicjami muzeum. „Rocznik Liwski” poświęcony jest problematyce historii 
i kultury pogranicza mazowiecko - podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi 
Liwskiej. 

2. Konferencja naukowa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Mazowszu. 
 „M. Roguski, Szlachta ziemi liwskiej w dobie Sejmu Wielkiego”
 R. Postek ”Herby na zabytkach powiatu węgrowskiego”.
 

III. IMPReZY MASOWe:

1. VI Festyn Archeologiczny na Zamku w Liwie „ Starożytność. Od Piramid do 
Koloseum”.

2. Międzynarodowy Zlot motocyklowy „Gryfparty VIII” - impreza plenerowa obejmująca 
zjazd ok. 600 motocykli (1000 uczestników) z całej Polski i zagranicy, koncerty w plenerze, 
pokazy i paradę w Węgrowie, główny organizator: Klub Motocyklowy „Gryf ” Siedlce. 
(22-24 czerwca).

2. I. Rajd Turystyczny doliny Liwca wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi 
Węgrowskiej (rajd autobusowy i rowerowy), w programie m.in. „Wieczór duchów” 



133

w zamku liwskim, opowiadanie legend, pokaz w lochach, spektakl teatru ognia „ 
Megiddo” według scenariusza nawiązującego do legend zamkowych. (27 czerwca).

3. VIII Ogólnopolski Turniej Rycerski na Zamku w Liwie „O Pierścień Księżnej 
Anny” Turniej odbył się w dniach Wzięło w nim udział około 300 dam i rycerzy z Polski 
i zagranicy. Podczas imprezy zaprezentowana została kultura rycerstwa średniowiecznego. 
Przedstawiono także dawne rzemiosło, muzykę i sztukę (16 - 17 sierpnia).

 
4. europejskie dni dziedzictwa na Mazowszu (7 września) 
 „Sejmik Liwski” – impreza prezentująca tradycje parlamentarne historycznej ziemi 

liwskiej. 
 
IV. KONCeRTY I INNe PRZedSIęWZIęCIA KULTURALNe:

1. Koncert Ogniska Muzycznego przy WOK (19 VI).
2. Koncert poetycki „ Każdemu wolno kochać” zespołu „Eviva L`arte” kierowanego przez 

Barbarę Śladowską(15 VI).
5-6 2 koncerty 8 zespołów: Kwiaty, Outside, At the Lake, Xenos, Snogard, samokhin 

BaND, Masakrator , Blue Note podczas Gryf Party VII w dniach 22-24 VI. 
7. Koncert podczas Turnieju Rycerskiego: grupa celtic - rock „Shannon”, (18-19 VIII).
8. Spektakl Ogień, światło muzyka – legenda Żółtej Damy ”, podczas finału I Rajdu Doliną 

Liwca 27. 06.
9. Spektakl grupy Megiddo ”, podczas EDD 7 września.

V. NAGROdY I WYRÓŻNIeNIA

Muzeum Zbrojownia zostało wyróżnione w konkursie wojewódzkim „Mazowieckie 
Zdarzenie Muzealne- „Wierzba” w kategorii „Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja 
w plenerze...” za organizację na Zamku w Liwie Festynu Archeologicznego „Od Piramid do 
Koloseum”.
Dyrektor muzeum Roman Postek został wyróżniony w konkursie Nagroda Marszałka Woj. 
Mazowieckiego za działalność kulturalną na terenie powiatu.

 
A.d. 2009

Dnia 30 stycznia 2009 r. Powiat Węgrowski reprezentowany przez starostę Krzysztofa Fedorczyka 
przekazał uroczyście Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Warszawskiego, reprezentowanemu przez marszałka Adama Struzika. W 
uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatu węgrowskiego, 
Gminy Liw, miasta Węgrowa; ludzie kultury i sztuki oraz media lokalne. 

Roman Postek
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1. TURYSTKA

27 czerwca- I. Motocyklowy Rajd Turystyczny „Szlakiem doliny Liwca”

II. dZIAŁALNOŚć WYSTAWIeNNICZA:

1. Wystawa:  Lech Pawlak, Przemysław Pawlak, Tomasz Dębski; fotografia i malarstwo.
2. Zbigniew Markert „Od ucznia do mistrza”- wystawa dokumentów cechowych XIX w. ze 

zbiorów autora (5–31.05).
3. Legendy i legendarne stwory średniowiecza- wystawa z okazji VII. Festynu 

Archeologicznego na Zamku w Liwie (1 - 4 0.6).
4.  Smoki Liwskie- prezentacja wizerunków smoków, laureatów konkursu towarzyszącego 

VII. Festynowi Archeologicznemu. (7.06– 8. 07).
5.  Wystawa grupy fotograficznej Pictorial Team „Pejzaż piktorialny” (10 - 25.07).
6.  Wystawa malarstwa Barbary Kosiak (1 - 30.08).
7.  „Otto Warpechowski - obrońca zamku w Liwie (12 .09 - 20 10.).
8.  Wystawa - instalacja Magdy Raczko - Pietraszek: „Energia myśli” (12 .09 – 23. 10).
9.  Wystawa : „Zespół zamkowy w Liwie. Od ruiny do rewitalizacji’ Studia projektowe stu-

dentów Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej (12.09 - 30.10).
10. Wystawa Marcina Piotrowskiego, malarza i projektanta form przestrzennych, absolwenta 

ASP w Warszawie. Malarstwo i formy przestrzenne (24 .10 –31 .12).

III. dZIAŁALNOŚć NAUKOWA

1. Konferencja naukowa „Atrakcyjność turystyczna Węgrowa, Liwa i okolic” w dniu 
6.06. 

- Prof. dr Franciszek Midura, Historia i dziedzictwo regionu podstawą atrakcyjności tury-
stycznej Mazowsza - Prof. dr Wiesław Kaprowski, Regiony turystyczne Mazowsza. Mapa 
atrakcyjności turystycznej powiatu węgrowskiego.

- Prof. dr hab. Stanisław Piekarski, Atrakcyjność turystyczna obiektów militarnych na 
Mazowszu.

- Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz; Artystyczne dziedzictwo powiatu węgrowskiego.
- Jan Paweł Piotrowski, Almamer, Atrakcyjność turystyczna powiatu węgrowskiego w li-

teraturze turystyczno-krajoznawczej. 
-  Stanisław Fiedorczuk, kierownik delegatury WKZ w Siedlcach, Aktualny stan obiektów 

zabytkowych powiatu węgrowskiego. 
- Prof. dr hab. Kazimierz Piękoś, Agroturystyka w powiecie węgrowskim. 
- Roman Postek, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, Szlak turystyczny Doliny 

Liwca.
- Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, Wielki Gościniec Litewski jako 

szlak turystyczny.
- Ewa Zawadzka-Kowalska, Almamer, Dzieła El - Greco i Michała Anioła Palloniego w Sie-

dlcach i Węgrowie.

Kalendarium
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2. Konferencja naukowa z okazji edd na Mazowszu, wykłady : 

 „Zamek w Liwie jako twierdza” R. Postek, „Otto Warpechowski- niezwykła historia bo-
hatera walki o zamek”, Michał Zasłona, 

3. Wykład „Szlak kulturowy Doliny Liwca” w Almamer w Warszawie ( 2.12).
4. Wykład „Otto Warpechowski- obrońca zamku w Liwie” w Sokołowskim Ośrodki Kultury 

(5.12).
5. Wydanie książki z materiałami pokonferencyjnymi (konferencja 6.06), wspólnie z Wyższą 

Szkołą Ekonomiczną ALMAMER w Warszawie.
6. Publikacja dwóch folderów prezentujących walkę o ocalenie zamku w Liwie pod-

czas II wojny światowej „Otto Warpechowski - obrońca Zamku w Liwie” i „Otto 
Warpechowski- archiwalia”).

IV. IMPReZY MASOWe:

1. VII Festyn Archeologiczny na Zamku w Liwie.
 Siódma edycja Festynu Archeologicznego na Zamku w Liwie pod nazwą „Rycerze i smoki- 

Legendarne Średniowiecze” poświęcona mitom, legendom i wierzeniom średniowiecza. 
Przedstawiono również rzemiosło, obyczajowość, sztukę walki. (1- 4 czerwca)

2. Międzynarodowy Zlot motocyklowy „Gryfparty X ” - impreza plenerowa obejmująca 
zjazd ok. 600 motocykli (1000 uczestników) z całej Polski i zagranicy. W programie rajd 
Szlakiem Doliny Liwca, koncerty, konkursy, pokazy i paradę w Węgrowie, główny orga-
nizator: Klub Motocyklowy „Gryf ” Siedlce. (25 - 27 czerwca).

3. Turniej Rycerski Herbu Doliwa (22 VIII).
 Turniej Rycerski Herbu Doliwa był udanym nawiązaniem do turniejów „O Pierścień 

Księżnej Anny”, który w 2009 r. nie odbył się z powodów niezależnych. 
 Impreza jednodniowa z programem rozszerzonym o rzemieślników uprawiający rzemio-

sło średniowieczne (kowale, płatnerze, bursztyniarze, garncarze i inni). Na podzamczu 
jarmark średniowieczny, strzelnica łucznicza i kusznicza, karczma i inne atrakcje.

 Przeprowadzono dwa turniej bojowe: „Miecz Światowida” i „Turniej Fechmistrzów”. Po 
raz pierwszy w Liwie odbyły się walki rycerzy konnych. Grupa Megiddo wystąpiła w po-
kazie nawiązującym do teatru średniowiecznego. Zwyczajowa bitwa odbyła się według 
scenariusza opartego na legendzie herbu Doliwa. Turniej zakończył koncert grupy folk-
rockowej „Żmije” i pokaz ogni sztucznych. Widzów- ok. 6000 -7000.

4. europejskie dni dziedzictwa na Mazowszu (12 września ) pod hasłem „Zabytkom na 
odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”.

 „Od ruiny do rewitalizacji. Niezwykłe dzieje gotyckiej warowni książąt mazowieckich 
w Liwie”. Otwarcie muzeum do zwiedzania z udostępnieniem piwnic gotyckich i wie-
ży. Sesja naukowa; koncert kameralny; wystawy historyczne, plastyczne oraz projekty 
architektoniczne.

Roman Postek



136

V. KONCeRTY I INNe PRZedSIęWZIęCIA KULTURALNe:

1. Miejsko-Powiatowa Orkiestra Dęta i Zespół Ludowy Węgrowianie „Kolędy i pastorałki 
(4. 01 )

2. Skrzypcowy koncert karnawałowy, Artur Banaszkiewicz – skrzypce, Mirosław Feldgebel 
– fortepian, Sala Rycerska (14.01.)

3. Koncert polskiej muzyki ludowej: Muzyka Odnaleziona wieczór Muzyczny Andrzeja 
Bieńkowskiego, (18.01.)

 - Andrzej Bieńkowski – artysta malarz, fotograf i etnograf, - Zespół wokalny Zakukała 
Kukułeczka z Gałek Rusinowskich - Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa - Janusz 
Prusinowski Trio

4-9.– 21-22 IV koncertów zespołów: 
 4 Szmery, Samokhin Band, Jelonek Band, Farben Lehre, Orbita Wiru, Blue Note 2000 

widzów
 I Edukacyjne Spotkania Teatralne na Zamku w Liwie – „Liwencje 2009” 27 maja -18 lipca 

(warsztaty teatralne z udziałem profesjonalnych aktorów zakończone prezentacją 
 3 spektakli teatralnych w plenerach zamku liwskiego: Tajemnica Żółtej Damy, Śpiący 

rycerze- p rzebudzenia, Wojna
10. Koncert grupy folk-rockowej Żmije 22 sierpnia 1000 os. 
11. Koncert kameralny- kwartet smyczkowy Barocco 15.09 , 80 osób 
12. Koncert Zespołu Muzyki Dawnej Floripari z Zamku Królewskiego na Wawelu z cyklu „IV. 

Latająca Akademia Muzyki Dawnej”; program „Obok Orła Znak Pogoni” 20 września 
60 osób.

13. Koncert Miejsko- Powiatowej Orkiestry Dętej i zespołu ludowego Węgrowianie 18.10 
14. Spektakl Teatru Ognia Megiddo podczas Turnieju Rycerskiego Herbu doliwa
 „Warpechowski i Gramss. Pojedynek w cieniu wieży”- spektakl Teatru Ognia Megiddo
16. Współorganizacja II inscenizacji „Bitwa pod Węgrowem 3 II 1863” na rynku w Wę-

growie. (5.02)

Kalendarium



Redakcja „Rocznika Liwskiego” z dużą satysfakcją odnotowuje wzrost liczby inicjatyw 
społecznych, służących poznaniu przeszłości naszego regionu a także popularyzacji o nim 
wiedzy. Coraz częściej inicjatywy te są dostrzegane i wspierane przez samorządy różnych 
szczebli, media i lokalne społeczności. Na uwagę zasługują przejawy doceniania ich roli 
w zwiększaniu atrakcyjności turystycznej różnych powiatów i organizowaniu środowisk 
inteligenckich. Wzrasta także zainteresowanie młodzieży przeszłością swojego regionu. Dla 
terenów powiatu węgrowskiego oraz powiatów z nim sąsiadujących, szczególne znaczenie 
ma konsekwentnie realizowana współpraca kilku placówek kulturalno-oświatowych oraz 
organizacji społecznych. Można wśród nich wymienić Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Muzeum Zbrojownie w Liwie, muzea i archiwa diecezjalne w Drohiczynie i Siedlcach, a tak-
że Fundację Badań Regionalnych Sigilium w Siedlcach oraz Zamek Liw. Stowarzyszenie 
Kulturalne Ziemi Liwskiej.

Ważną rolę odgrywają wydawnictwa oraz seminaria naukowe oraz organizowane przez 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, a także publikacje historyczne, zamieszczone w „Rocz-
niku Liwskim”, „Roczniku Kałuszyńskim”, „Pracach Archiwalno-Konserwatorskich, czy 
ostatnio w „Zeszytach Korytnickich”.

Inicjatywy te mogą być realizowane nie tylko dzięki działalności społecznej stale po-
większającego się kręgu autorów i społeczników. Zasługą marszałka i zarządu samorządu 
województwa mazowieckiego, starosty powiatu węgrowskiego, wójtów gmin Liw i Koryt-
nica a także wielu instytucji i osób prywatnych, jest zapewnienie materialnych warunków 
dla tych inicjatyw. Tylko dzięki łączeniu społecznej aktywności z życzliwością i wsparciem 
wymienionych władz i instytucji, możemy obserwować wzrost liczby inicjatyw i przedsię-
wzięć. Ważne znaczenie ma ich popularyzacja przez „Tygodnik Siedlecki” czy „Katolickie 
Radio Podlasie”.

W poprzednich wydaniach naszego „Rocznika”, prezentowaliśmy wiele takich inicjatyw. 
Obecnie Chcemy zwrócić uwagę, na te, które zostały podjęte w 2009 roku na terenie gminy 
Korytnica w powiecie węgrowskim. Zasługują one na to, gdyż są przykładem, że obchody 
okrągłej rocznicy powstania danej miejscowości czy instytucji, nie muszą być jedynie oka-
zją do organizacji tradycyjnych już akademii i spotkań. Mogą także inspirować miejscową 
społeczność do różnych cennych inicjatyw, w tym wydawniczych, gromadzenia pamiątek 
i dokumentów, wspomnień uczestników historycznych wydarzeń.

Korytnica 1419-2009. Tradycja zobowiązuje do działania
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Gmina Korytnica jest typową gminą rolniczą jakich wiele na pograniczu Mazowsza 
i Podlasia. Liczy 180,54 km2 oraz około 7000 mieszkańców. Użytki rolne stanowią 78% a ob-
szary leśne 14% całego obszaru. Północna część terytorium gminy, leżąca wzdłuż doliny Liwca, 
należy do tzw. korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym. Obszar około 100 hektarów 
w granicach wsi Paplin, został włączony do otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 
a terytorium całej gminy znalazło się w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski”. Wśród 
pomników przyrody wymienić można park dworski w Turnie i aleję lipową w wzdłuż drogi 
Korytnica -Wola Korytnicka oraz w samej Woli Korytnickiej. Znaczne walory przyrodnicze 
mają także kompleksy leśne, uroczysko „Kietlanka” i uroczysko „Turna” oraz zbiorniki wodne 
„Dąbrowa” i „Maksymilianów”. Obiekty zabytkowe to m. in.: kościół parafialny w Korytnicy 
pod wezwaniem św. Wawrzyńca z 1880 r.; kościół neogotycki w Pniewniku (1914), dwór 
drewniany z połowy XVIII wieku w Paplinie; pałac Popielów w Turnie z 1886 r. oraz zacho-
wany fragment dworu T. Łuniewskiego w Korytnicy z 1894 r..

Liczne na tym terenie są także pozostałości wiejskiej zabudowy drewnianej dominującej 
w przeszłości w miejscowych zaściankach.

Jak już podkreślaliśmy, okazją do aktywizacji społeczności miejscowej stały się obchody 
590 lecia pierwszej wzmianki źródłowej o Korytnicy. Grupa pasjonatów historii; nauczycieli, 
rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych związanych z tym regionem, utworzy-
ła bardzo prężnie działające stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej”. 
Jego prezesem został zasłużony dla regionu pedagog i społecznik, Andrzej Kruszewski. 
Stowarzyszenie zainicjowało wydawanie „Zeszytów Korytnickich”, organizację sesji naukowej, 
wystaw i pamiątek oraz zjazdu korytniczan; było także inicjatorem wydania monografii au-
torstwa prof. dr. hab. Arkadiusza Kołodziejczyka, pt. „Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej” 
( Korytnica 2007).

13 listopada 2009 roku, podczas uroczystości z okazji 590 lecia Korytnicy, godność 
„Honorowego Obywatela Gminy Korytnica” otrzymali zasłużeni dla tej miejscowości: JE 
Antoni Dydycz, biskup drohiczyński; ks. prałat Czesław Mazurek, długoletni proboszcz; dr 
Franciszek Adam Wielądek, minister w rządzie T. Mazowieckiego; Irena Stankiewicz, żołnierz 
Armii Krajowej, artysta plastyk; dr Michał Strąk, były poseł i minister, dyrektor biblioteki 
wojewódzkiej woj. mazowieckiego „Na Koszykowej”; prof. dr. hab. Arkadiusz Kołodziejczyk, 
autor wielu publikacji o historii Mazowsza i Podlasia.

W tym samym dniu odbyła się sesja naukowa. Referaty wygłosili:
- prof. dr hab. A. Kołodziejczyk, który ukazał postacie wybitnych naukowców, polityków 

i działaczy z tego regionu;
- mgr. A. Kruszewski przedstawił sylwetkę Jakuba Górskiego, rektora Uniwersytetu 

Krakowskiego;
- ks. mgr Z. Czumaj - omówił historię parafii w Korytnicy;
- dr Mirosław Z. Roguski, przedstawił informację o szlachcie parafii korytnickiej w świetle 

taryfy podatkowej z 1790 roku;
- dr A. Nowik, przedstawił wyniki badań na osadnictwem rycerskim na terenie parafii 

korytnickiej na przełomie XIV i XV wieku.

Korytnica 1419-2009. Tradycja zobowiązuje do działania
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- mgr Małgorzata Piórkowska, która omówiła udział mieszkańców gminy we władzach 
państwowych i samorządowych do roku 1989.

Przypadająca w roku 2009 rocznica była także okazją do wielu spotkań i dyskusji orga-
nizowanych na terenie poszczególnych miejscowości gminy Korytnica. W Górkach odbyło 
się spotkanie poświęcone rodowi Jaczewskich i pochodzącemu z tego zaścianka biskupowi 
F. Jaczewskiemu. W Leśnikach (dawniej: Roguszynie Leśnikach) zorganizowano spotkanie 
na temat powstania i historii tego zaścianka. Prezentowano tam także materiały z Muzeum 
Zbrojowni w Liwie. Cykl tych spotkań ma być kontynuowany.

Prezentując te informacje, chcemy także przybliżyć wiedzę o przeszłości Korytnicy 
i okolicznych miejscowości. Korytnica jest jedną z tych miejscowości powiatu węgrowskie-
go, które mogą poszczycić się długą i ciekawą historią. W 2009 r. obchodziła 590. rocznicę 
zamieszczenia w źródłach pisanych pierwszej informacji o niej. Została ona zawarta w do-
kumencie księcia mazowieckiego Janusza I Starszego z 1419 r. Potwierdzał on nadanie ziemi 
w pobliskim Jaczewie. 

Wśród wielu zachowanych w piętnastowiecznych dokumentach wzmianek o Korytnicy 
i sąsiadujących z nią miejscowościach, w których ówcześni książęta mazowieccy osadzali 
rycerzy zakładających nowe wsie, interesująca jest również wzmianka datowana na lata 1414 
- 1425, wymieniająca obok Korytnicy także Ossówno, Świetochów, Pniewnik i Jadów. 

Z tych samych lat pochodzą dokumenty wymieniające takie wsie gminy Korytnica, 
jak: Jaczew(1409 i 1427) Kąty, (Roguszyn Decie, obecne Decie (1414 -1425, 1423) 
Kruszew(1421,1426), Nojszew (1425, 1426, 1440), Pniewnik (1424), Roguszyn 
(1423,1429), Szczurów (1421, 1431), Świetochów (1421,1424). Kolejne zapiski dotyczą wsi 
Czaple(1427,1435), Górki(1430,1462, 1476), Komory(1435,1475), Rowiska(1427,1448,1476) 
Turna (1427,1430) Żabokliki (1447, 1464). 

Naszą wiedzę o wspomnianym dokumencie z 1419 r. wymieniającym Korytnicę, za-
wdzięczamy Tymoteuszowi Łuniewskiemu. W latach 1874-1901 był on właścicielem tych 
dóbr. Zasłynął jako badacz historii i autor kilku prac naukowych, m. in. o zabytkach archeolo-
gicznych tych okolic oraz szlachcie zagrodowej pochodzącej z zaścianków takich, jak Jaczew, 
Rowiska, Wielądki i Roguszyn. Był także autorem hasła „Jaczew” zamieszczonego w pomni-
kowym dziele - Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich 
(Red. B. Chlebowski, t. 1-15, Warszawa 1880-1905). Pisze tam o Jaczewie i Korytnicy „miej-
scowości od wieków zamieszkałe”: o czym „świadczą szczątki urn na polach a także okaz 
żarn przedhistorycznych w roku zeszłym w Jaczewie odkrytych”.

W Słowniku Geograficznym w haśle „Korytnica” zamieszczona jest informacja, że wieś 
ta „starą jest osadą, już w roku 1419 wspomina przywilej, że X.(iążę) Jan Starszy mazowiecki 
i ruski nadaje 10 włók ziemi dla wsi Jaczew od Korytnicy”. Dokument ten nie zachował się do 
naszych czasów. Łuniewski poznał jego treść dzięki temu, że ów dokument potwierdzający, 
że „książę mazowiecki, dziedzic ziemi czerskiej i innych, przywilejem swoim nadał 10 włók 
chełmińskich ziemi Piotrowi dziedzicowi z Liszewa r. 1419 pod datą w Ciechanowie” drobna 
szlachta z Jaczewa wpisała do „akt grodzkich Liwskich 24 stycznia 1776” roku. Był on jednym 
z dowodów potwierdzającym jej prawa w toczącym się procesie z „dobrami narodowemi”. 
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Długoletni proces tej szlachty ze starostwem korytnickim o „kontrowers lasu i gruntów”; 
zakończony został dopiero w 1862 roku. 

Tak więc dzięki trwającemu ok. 150 lat procesowi badań posiadamy obecnie wiedzę 
o pierwszych dokumentach dotyczących Korytnicy oraz osadnictwie rycerskim w jej oko-
licach. Większość rycerzy obdarowywanych ziemią w XV w. na tym terenie pochodziła 
z innych ziem mazowieckich. Dużo rodzin wywodzi sięz ziemi czerskiej i zakroczymskiej. 
Przeważały nadania wielkości 10 włók (ok. 170 ha). Posiadanie dóbr wiązało się z obowiąz-
kiem służby rycerskiej a więc „stawienia się w razie potrzeby konno w pełnym rynsztunku”. 
Tak uzbrojone rycerstwo liwskie brało udział w licznych walkach z Zakonem Krzyżackim 
toczonych w XV wieku.

Nowym osadom nadawano często nazwy od nazw osobowych właścicieli. Na przykład 
nazwę zaścianka Wielądki należy wiązać z wymienionymi w źródłach w latach 1445-1476 
dwoma rycerzami: Maciejem de Połazie Wielądko, oraz Mikołajem Wyelantko de Połazie 
występującym także w 1476 r. jako Nicolaus Comorowsky Welantko in Zelazowe et Comori. 
Nazwa zaścianka Komory związana jest z Pawłem Komorem pochodzącym z Komor w ziemi 
zakroczymskiej. Rycerze ze Szczurowa i Roguszyna w ziemi zakroczymskiej założyli wsie 
Szczurów i Roguszyn, podobnie jak Świetochów przybysze ze Świętochowa koło Tarczyna. 
Obszerne nadania ziemskie pozwoliły na powstanie zarówno wokół Roguszyna jak i Świę-
tochowa tzw. okolicy szlacheckiej, na którą składały się tworzone później nowe zaścianki.

Bardzo ciekawą informacja źródłową o Korytnicy i jej mieszkańcach w XV w. zawdzię-
czamy prof. Kazimierzowi Tymienieckiemu. Pisze on, że opiekunami majątku miejscowego 
kościoła wzniesionego prawdopodobnie w 1464 r. byli dwaj kmiecie - Wojciech Budek i Jan 
Dudek. W dokumencie wpisanym do akt w grodzie liwskich potwierdzili oni, że szlachcic 
Wszebor z pobliskiego Żelazowa wywiązał się z zobowiązań wobec kościoła w Korytnicy. On 
i jego potomkowie dzięki temu świadectwu zostali uwolnieni z dalszych zobowiązań.

Urszula Bijak nazwę Korytnicy wywodzi od „Korytna (Korytno) z sufiksem- ica. Oznaczało 
to,że wieś była położna „w pobliżu koryta rzeki. Przez wieś płynie rzeka Koryczanka”. We 
wspomnianym Słowniku Geograficznym hasło Korytnica poprzedza informacja, że „jest 
to nazwa dawana osadom położonym na wysokich brzegach rzek lub w wąskich dolinach 
wytworzonych przez rzeki wśród gór lub wyżyn”. 

Korytnica leżąca w powiecie węgrowskim w latach 1882- 1883 liczyła 680 mieszkańców. 
Wieś miała 72 domy i 780 morgów ziemi. Dobra korytnickie, będące wówczas własnością 
Łuniewskiego, miały 1500 mórg ziemi ornej, 810 łąk i pastwisk oraz 1550 lasów „gospodar-
stwo płodozmienne 13 - poborowe gorzelnia parowa. Wieś zbudowana w dwie równoległe 
ulice. Główna z nich brukowana, budowle folwarczne murowane tworzą obszar czworoboku. 
Na folwarku znajduje się fabryka oleju i fabryka sera limburskiego zwanego ronikierowskim. 
Od 30 lat egzystują wiatraki, 4 jarmarki.” We wsi był kościół parafialny murowany, sąd oraz 
urząd gminy”. 

Przedstawione informacje o bogatej historii Korytnicy to jedynie część ciekawych faktów, 
jakie udało się zebrać kilku autorom. Dlatego jako ważne należy uznać takie inicjatywy miej-
scowych władz i społeczności, jak wydanie publikacji profesora Arkadiusza Kołodziejczyka 

Korytnica 1419-2009. Tradycja zobowiązuje do działania
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„Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej”( Korytnica 2007). Historię tych terenów omawiają 
także artykuły opublikowane w „Roczniku Liwskim” (nr 3/2007) „Roczniku Kałuszyńskim” 
z 2006 r., oraz publikacjach Archiwum Państwowego w Siedlcach. 

Kościół św. Wawrzyńca w Korytnicy z 1876-80 r., architekt- Bolesław Podczaszyński, 
współpraca- Bronisław Brodzic- Żochowski;, fot. R. Postek., 2009 r.
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