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Elżbieta Kowalczyk-Heyman 
Uniwersytet Warszawski 
 
 
Najstarsze nazwy miejscowe ziemi liwskiej 
 
 
Najazdy ruskie, jaćwieskie i litewskie pustoszące północno-

wschodnie i wschodnie Mazowsze w XIII-XIV w. doprowadziły do 
znacznego wyludnienia, a miejscami nawet do zaniku tutejszego 
osadnictwa. Zniszczeniu uległa również większość dokumentów reje-
strujących nazwy miejscowe. Z tego powodu wiedza nasza o dziejach 
tego obszaru, o jego osadnictwie i nazwach miejscowych istniejących 
przed końcem XIV w. jest wyjątkowo uboga, a proponowane ustale-
nia są dyskusyjne. Dlatego też w niniejszej wypowiedzi ograniczę się 
zaledwie do omówienia kilku nazw osad zarejestrowanych w przeka-
zach pisanych przed końcem XIV w. Co więcej, identyfikacja części 
z nich i powiązanie z późniejszą ziemią liwską są nadal niepewne. 
Poświadczenia te zachowały się w dokumentach, które przetrwały 
dzięki temu, że były sporządzone dla instytucji kościelnych mających 
siedziby, a w nich kancelarie i archiwa, położone daleko od ziemi 
liwskiej lub były to dokumenty wagi państwowej przechowywane 
w kancelariach książęcych i królewskich.  

Wprowadzona cezura schyłku XIV w. odwzorcowuje zmiany 
w osadnictwie, które dokonały się w tym okresie na wschodnim Ma-
zowszu. Oto w 1381 r. książę mazowiecki Janusz I Starszy, po śmier-
ci ojca, Siemowita III, wszedł w posiadanie ziemi liwskiej. Wkrótce też 
rozpoczął ponowne zasiedlenie tego obszaru. Niestety nie wiemy kie-
dy to dokładnie nastąpiło. Faktem jest jednak, że z początkiem XV w. 
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przybywa nam źródeł pisanych rejestrujących nowe nazwy miejscowe 
osad istniejących już od jakiegoś czasu. 

Przystępując do omówienia nazw miejscowych jakiegokolwiek 
obszaru należy najpierw określić jego granice. W badanym przypadku 
jest to zabieg niewykonalny. Wiemy zaledwie, że późniejsza, jednopo-
wiatowa ziemia liwska, wydzielona z ziemi czerskiej, pojawia się 
w źródłach pisanych w XV w., choć jeszcze przez wiele lat zdarza się, 
że wsi leżące na jej terytorium określano jako położone in districtu 
Czirnensi prope Lyw. Podział ten poprzedzało utworzenie kasztelanii 
liwskiej, zapewne już w końcu XIII w., choć okres jej krzepnięcia 
trwał jeszcze w pierwszej połowie XIV w. Za istnieniem tej kasztelanii 
przemawia zapis z 1304 r. lokalizujący nienazwaną wieś circa Lyw1 
i wskazujący na jej przynależność administracyjną2. Istnienie odręb-
nej, liwskiej jednostki administracyjnej, jest dowodnie poświadczone 
w 1355 r. Wówczas to w dokumentach nadania lenna i hołdu lennego 
złożonego przez Siemowita III Kazimierzowi Wielkiemu, wśród książę-
cych castris, municionibus seu terris i nostris terris, sive castris, wy-
mieniono Liw3. 

Niestety, granice kasztelanii liwskiej nie są znane. Wydaje się 
jednak, że jej pierwotna, wschodnia granica w wyniku ekspansji ru-

                                                
1  Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, cz. II Dokumenty z lat 1249-1355 (dalej 

cyt. NKDM II), wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, przy współudziale K. Pacuskie-
go i H. Wajsa, Wrocław 1989, nr 117. Nie sposób zgodzić się z propozycją K. Pacu-
skiego (tamże, s. 113, przyp. 7), że była to wieś Dobrzyniec, gm. Kołbiel, leżąca na 
prawym brzegu Świdra. Po pierwsze wieś ta, pewnie poświadczona dopiero w 1408 
r., należała wówczas do Dobrzynieckich herbu Ciołek. Leży ona w ziemi czerskiej, 
w linii napowietrznej około 45 km na południowy zachód od Liwa i około 25 km od 
granicy z ziemią liwską. Jest więc mało prawdopodobne, aby w okresie, gdy kaszte-
lania liwska zaczynała funkcjonować, wymienioną w dokumencie wieś określono 
jako położoną koło Liwa, a nie koło Czerska, odległego o około 20 km. Po drugie, 
pełny fragment zawierający nazwę Liwa brzmi: et commuttacione ville circa Lyw, 
quam Dobrzynci habuerunt eis datam. Z dokumentu wynika, że w 1304 r. wieś 
była w rękach Jana (Sowca) z rodu Prawdziców, a wcześniej w posiadaniu Do-
brzyńców. Obecnie przechodziła w ręce księcia Bolesława II. Pod nazwą Dobrzyń-
ców kryją się, moim zdaniem, pozostali po inkorporacji do zakonu krzyżackiego 
bracia z zakonu Dobrzyńców, osadzeni przez Konrada Mazowieckiego w ziemi dro-
hickiej w 1237 r. i przebywający tu do najazdu księcia Daniela halickiego w 1238 r. 
W źródłach krzyżackich byli nazywani fratri de Dobrin, Preussisches Urkunden-
buch, t. I/2, wyd. A. Seraphim, Königsberg 1909, t. I/2, nr 66, 119. Wspomniana 
bezimienna wieś mogła leżeć przy szlaku prowadzącym z Drohiczyna przez Liw do 
Czerska i oprócz dochodów, ułatwiała komunikację z siedzibą książęcą, zapew-
niając braciom miejsce postoju. Po najeździe Daniela wieś wróciła do domeny ksią-
żęcej i w nieznanym czasie przeszła w ręce Jana Sowca lub jego przodków, por. 
E. Kowalczyk, Osadnictwo ziemi liwskiej do połowy XIV w. w świetle źródeł pisa-
nych, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, red. Z. Kurnatowska, t. 2, 
Wrocław 1996, s. 195-196. 

2  A. Wolff, Uwagi w sprawie osadnictwa Równiny Praskiej w w. XI-XVI, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej”, R. III, 1955, nr 2, s. 377; tenże, Studia nad urzędni-
kami mazowieckimi 1370-1526, Wrocław 1962, s. 11. 

3  NKDM II, nr 338, 339. 
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skiej i litewskiej cofnęła się na zachód, na linię Liwca. Moim zdaniem, 
początkowo mogła przebiegać w pobliżu działu wodnego Liwca i Bu-
gu4. Uwzględnione w niniejszej wypowiedzi granice będą zatem odpo-
wiadały granicom jednopowiatowej ziemi liwskiej w drugiej połowie 
XVI w.  

Przejdźmy do tematu. Najwcześniej zapisane nazwy miejscowe 
późniejszej kasztelanii i ziemi liwskiej pochodzą z dwóch dokumen-
tów kujawskiego klasztoru norbertanek w Strzelnie, z 1220 r. Doku-
menty te dotyczą zamiany z Konradem Mazowieckich kilku imiennie 
wymienionych osad klasztornych: Dabbe, Boyme, Zanaa cum alia 
noua uilla, Jemielino, Zenniza5. Osady te weszły w posiadanie klaszto-
ru między 1193 a 1220 r.6 Wszystkie one, w starszej literaturze histo-
rycznej i toponomastycznej, były uznane w części za zaginione i bez 
głębszego uzasadnienia lokalizowane na Kujawach7. Tymczasem, 
w świetle ustaleń Kazimierza Pacuskiego wsi te leżały na wschodnim 
Mazowszu, w ówczesnej ziemi czerskiej. Tylko dwie z nich znalazły się 
w granicach późniejszej ziemi liwskiej. Ich identyfikacja sprowadza 
się do utożsamienia osady Boyme z dzisiejszą wsią Bojmie, a Zanna 
ze wsią Sionna, położonych w gm. Kotuń, naprzeciwko siebie, po obu 
stronach Kostrzynia, lewego dopływu Liwca. W zależności od inter-
punkcji, fragment dokumentu: Zanna cum alia noua uilla, można 
uznać za odnoszący się do niewymienionej z nazwy nowej wsi poło-
żonej koło Sionny lub przyjąć, iż jest to Jamielno, wymienione jako 
kolejna wieś, co jest mniej prawdopodobne ze względu na oddalenie 
tej ostatniej wsi od dwóch pierwszych8. 

Pochodzenie obu nazw wsi z ziemi liwskiej jest następujące. 
Boyme-Bojmie to jedyna taka nazwa w Polsce. Jest to nazwa dzier-
żawcza, utworzona od nazwy osobowej *Boim, zawartej w starocze-

                                                
4  E. Kowalczyk, Osadnictwo ziemi liwskiej..., s. 193-199. 
5  Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z w. XIII, wyd. B. Ulanowski, 

[w:] Archiwum Komisji Historycznej, t. IV, Kraków 1888, s. 120-121, nr 6-7. Podaję 
zapis poprawiony, zawarty w podstawach wydania Ulanowskiego, wykorzystanych 
przez Dariusza Karczewskiego (Dzieje klasztoru Norbertanek w Strzelnie do począt-
ku XVI wieku, Inowrocław 2001, s. 140). Zagadnienie identyfikacji wymienionych 
nazw bardzo starannie przedstawiono w tej pracy na s. 139-142 i mapa II, ale au-
tor tradycyjnie lokuje noszące je wsi na Kujawach. 

6  E. Kowalczyk, Wschodnie Mazowsze – tabula rasa, przyczynek do pracy Dariusza 
Karczewskiego Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie do początku XVI wieku, 
„Przegląd Historyczny”, t. 94, 2003, z. 2, s. 195-198. 

7  Tak też się stało w publikacji Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie – 
Zmiany (dalej cyt. NMP), [t.] I red. K. Rymut, Kraków 1996-2001, s. 266 Bojmie, 
por. E. Kowalczyk (rec.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 49, 2001, nr 
3, s. 273. Również w opracowaniu U. Bijak, Nazwy miejscowe południowej części 
dawnego województwa mazowieckiego, Kraków 2001, s. 23 Bojmie, 164 Sionna, 
zabrakło poświadczeń nazw osad z tego dokumentu.  

8  Wieś Jemelino zidentyfikowano z Jamielnem, gm. Stoczek Łukowski, wieś Zenniza 
ze Starą Siennicą, gm. Siennica, a Dabbe, najprawdopodobniej z Dębe, gm. Lato-
wicz.  
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skim imieniu Bojmir, także w związku ze staropolskim czasownikiem 
bojeć się – ‘bać się’9 i słowiańskim apelatywem *bojь – ‘bicie, walka’10. 
Bojmir to dwuczłonowa nazwa złożona, nie notowana w polskim na-
zewnictwie osobowym. Następne poświadczenie nazwy tej wsi pocho-
dzi dopiero z roku 1417 (c. 1456) – de Boyma11. 

Zanaa-Sionna to nazwa topograficzna, utworzona od apelatywu 
siano12 przy pomocy przyrostka -na. Dodam, że mimo znacznej pro-
duktywności w toponimii polskiej apelatywu siano, forma tej nazwy 
jest również jednostkowo poświadczona na obszarze Polski. Kolejne 
poświadczenie nazwy tej wsi pochodzi dopiero z około 1439 r. i brzmi 
Syana13. 

Spośród pozostałych nazw tylko Dabbe, poprzedzające w oma-
wianym dokumencie nazwy wsi Bojmie i Sionna, można byłoby po-
wiązać z ziemią liwską. Dabbe jest nazwą topograficzną utworzoną od 
apelatywu dąb za pośrednictwem przymiotnika dębe – ‘dębowe’14. 
Kłopot jednak w tym, że w polskiej toponimii apelatyw dąb jest bar-
dzo produktywny, tworząc liczne nazwy miejscowe typu Dębe, Dąbie, 
Dębie. Stąd rodzą się trudności z identyfikacją naszej wsi. Przed bli-
sko dwudziestu laty skłonna byłam identyfikować ją ze wsią Dębe, 
gm. Latowicz. Teraz tej pewności nie mam, choć nadal jestem skłon-
na uznawać, że wieś ta była położona w ziemi czerskiej, niewy-
kluczone, że na obszarze późniejszej ziemi liwskiej. Może to być jed-
nak wieś zaginiona.  

Następna nazwa wiązana z ziemią liwską pochodzi z dokumen-
tu księcia mazowieckiego Bolesława II wystawionego dla biskupa 
poznańskiego w 1297 r.15 Jest nią Gramzewo. Identyfikacja wsi no-
szącej te nazwę nie jest jednak oczywista. Józef Nowacki utożsamiał 
ją z Gręzowem, gm. Niwiska, leżącym między Liwcem a Kostrzy-
niem16. Odmienną identyfikację odnajdziemy w Nowym Kodeksie Dy-
plomatycznym Mazowsza. Dopuszczono tu, że jest to Grębków, gm. 
loco17, wieś dowodnie należąca do biskupstwa poznańskiego w 1350 
r. i zapisana wówczas jako Grambkowo18. Do identyfikacji tej przy-
chyliła się Urszula Bijak, dostrzegając jednak odmienność grafii zapi-
su z 1297 r.19 Dodajmy też, że forma ta nigdy więcej nie powtórzyła 

                                                
9  NMP, [t. I], s. 266; U. Bijak, op. cit., s. 23. 
10  A. Cieślikowa (oprac. przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta), Odapelatywne 

nazwy osobowe, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobo-
wych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1, Kraków 2000, s. 15. 

11  AGAD, Metryka Koronna (dalej cyt. MK) 3, 115v. 
12  U. Bijak, op. cit., s. 184. 
13  MK 3, 155. 
14  NMP, [t. II], Kraków 1997, s. 320; U. Bijak, op. cit., s. 47. 
15  NKDM II, nr 102.  
16  J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964, s. 149. 
17  NKDM II, nr 102 przyp. 4, identyfikacja K. Pacuskiego. 
18  NKDM II, nr 304. 
19  NMP, [t.] III, Kraków 1999, s. 366; U. Bijak, op. cit., s. 66-67. 
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się w poświadczeniach nazwy Grębkowa. Gramzewo należałoby od-
czytać jako Grązewo/Grążewo. U podstawy tej nazwy stała nazwa 
osobowa Grąża/Gręza, Grązek/Gręzek20, od której utworzono nazwę 
dzierżawczą przy pomocy przyrostka -owo > -ów. Gdyby przyjąć iden-
tyfikację Gramzewa z Grębkowem to oznaczałoby to tym samym, że 
w ciągu około pięćdziesięciu lat doszło do zmiany podstawy w nazwie 
Grębkowa, a tego nie sposób udowodnić. Zatem powiązanie omawia-
nego poświadczenia z 1297 r. z Grębkowem jest nadal dyskusyjne. 

Jak wspomniano, pewne poświadczenie nazwy Grębkowa po-
chodzi z 1350 r. Możliwe są dwie interpretacje tej nazwy. W pierw-
szym przypadku u podstawy tej nazwy stała nazwa osobowa Grą-
bek/Grębek oznaczająca grębotę – człowieka grubego lub mającego 
zmarszczki21. Byłaby to wówczas nazwa dzierżawcza, utworzona przy 
pomocy przyrostka -owo > -ów. W drugim przypadku mógł to być 
apelatyw gręba – ‘wyniosłość ziemi przy drodze, maleńki wzgórek, 
mały pagórek’22. Wówczas mielibyśmy do czynienia z tzw. nazwą 
pseudodzierżawczą, w rzeczywistości z nazwą topograficzną. 

Z 1304 r. pochodzi najstarsze poświadczenie nazwy miejscowej 
Liw, w zapisie circa Lyw23. Nazwa ta jest ponowieniem nazwy wodnej 
Liw, noszonej przez lewy dopływ Bugu. Później, rzekę tę, dla odróż-
nienia od nazwy miejscowości, nazwano Liwcem. Pochodzenie nazwy 
Liw, mimo podejmowania wielu prób, nadal nie jest zadawalająco 
ustalone. W przeszłości uznawano ją za nazwę bałtycką, powiązaną 
z łotewskim livenis, livis – ‘rodzaj bagna’, z odniesieniem do języka 
ugrofińskiego, a dokładniej do estońskiego słowa liiv – ‘piasek’ lub za 
nazwę staroeuropejską pozostającą w związku z indoeuropejskim 
rdzeniem *lĕi- *ley- – ‘lać’. Inni toponomaści widzą w Liwie nazwę 
należącą do najstarszej warstwy nazewniczej Europy, bez możliwości 
ustalenia jej podstawy24. Pomijam tu całkowicie błędne etymologie 
przytoczone przed laty przez Henryka Samsonowicza a wyprowa-
dzające nazwę Liwa od liwa, liw, iwa – ‘gatunek wierzby’, w znacze-
niu zadrzewienia łęgów, nizinnych terenów, doliny rzek lub od połu-
dniowosłowiańskixh apelatyu iva, ivica – ‘brzeg, skraj’, oddających 
jakoby graniczne położenie25.  

                                                
20  A. Cieślikowa, op. cit., s. 83. 
21  Tamże, s. 83 (Grąbelka). 
22  M. Orzechowska, Nazwy miejscowe dawnego powiatu pilzneńskiego oraz prawo-

brzeżnej części dawnych powiatów sandomierskiego i wiślickiego, Wrocław 1974, 
s. 75. 

23  NKDM II, nr 117. 
24  Najpełniej stan badań nad genezą tej nazwy przedstawił Z. Babik, Najstarsza war-

stwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Sło-
wiańszczyzny, Kraków 2001, s. 156-157.  

25  H. Samsonowicz, Ziemia liwska w średniowieczu, „Prace Archiwalno-Konserwator-
skie na terenie województwa siedleckiego”, z. 4, 1984, s. 73. W tekście pominięto 
numer przyp. 24, w którym odwołano się do pracy F. Sławskiego (Słownik etymolo-
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W tym samym dokumencie, w jego interpolowanej części, ale 
powstałej na podstawie autentycznego dokumentu z 1 połowy XIV w., 
odnajdziemy nazwę wsi Granszino, którą wydawcy Nowego Kodeksu 
Dyplomatycznego Mazowsza skłonni byli identyfikować z Gręzowem, 
gm. Niwiska26. Przyjmując tę identyfikację natrafimy na trudności 
z określeniem jej typu klasyfikacyjnego. Mogłaby to być bowiem na-
zwa topograficzna, utworzona od staropolskiego apelatywu gręzy – 
‘fusy, męty’ lub grąż – ‘bagno, topielisko’27. Wówczas byłaby to nazwa 
topograficzna. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że mamy do 
czynienia z nazwą dzierżawczą, powstałą od nazwy osobowej Grą-
za/Gręza, Grążek/Gręzek, początkowo przez dodanie przyrostka -ino, 
zastąpionego następnie przez przyrostek -owo > -ów. 

Z poświadczeniem kolejnej nazwy wsi w ziemi liwskiej wiąże się 
również sporo wątpliwości. Nazwę tę odnajdziemy w niezachowanym 
dokumencie księcia mazowieckiego Siemowita IV, wystawionym dla 
Stefana, podsędka czerskiego w 1374 roku. Na mocy niniejszego aktu 
wsie należące do Stefana, w tym Goździec, lokalizowany bez uszcze-
gółowienia w ziemi liwskiej, przeniesiono na prawo niemieckie28. Na-
zwę tej wsi utworzono od staropolskiego apelatywu goździec – ‘mały 
las’. Jest to nazwa topograficzna. Kłopot w tym, że w ziemi czerskiej 
i liwskiej znamy kilka nazw utworzonych od apelatywów gozd i goź-
dziec. 

Wydawcy Nowego Kodeksu Dyplomatycznego Mazowsza skłonni 
byli umiejscowić w ziemi liwskiej jeszcze jedną nazwę miejscową. Był 
nią wymieniony w 1344 r., w dokumencie papieskim, Horzechow, 
w przypadku której dopuszczono identyfikację z Orzechowem, gm. 
Wierzbno29. Wieś ta, należąca do klasztoru benedyktyńskiego w Sie-
                                                                                                              

giczny języka polskiego, [t. I], z. 5, Kraków 1956, s. 473, ale też s. 474). Jednakże 
językoznawca ten nie łączy wymienionych apelatywów z Liwem. 

26  NKDM II, nr 117 przyp. 11, identyfikacja K. Pacuskiego.  
27  U. Bijak, op. cit., s. 67. 
28  NKDM, cz. III Dokumenty z lat 1356-1381, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, 

Warszawa 2000, nr 145, por. A. Gieysztor, Owies w daninach łowieckich w Polsce 
średniowiecznej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 11, 1963, nr 2, 
s. 217 przyp. 36. Wiadomość zaczerpnięta jest z odpisów dokumentów zebranych 
przez J. K. Kochanowskiego i A. Wolffa, przed 1939 r. Ostatnio ustalono, że wy-
stawcą dokumentu był Siemowit IV, a nie jego ojciec Siemowit III (A. Supruniuk, 
Uzupełnienie i uwagi do Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, część III: 
dokumenty z lat 1356-1381, „Studia Źródłoznawcze”, t. 40, 2002, s. 138). 

29  NKDM II, nr 264, przyp. 4, identyfikacja K. Pacuskiego. Orzechowo nad Liwcem ma 
kolejne poświadczenie w 1436 (c. 1456) r., MK 3, 227v. U. Bijak w NMP, [t.] VIII, 
Kraków 2009, s. 153 (4), dopuszcza powiązanie z tą wsią dwóch innych poświad-
czeń odnoszących się do wsi benedyktyńskiej: z 1166 (1252) r. (Zbiór ogólny przy-
wilejów i spominków mazowieckich, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa 1919, 
nr 90) i z 1252 (1367) r. (Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. III, wyd. 
T. Wierzbowski, Warszawa 1908, supl. nr 44). W tej samej publikacji (NMP, [t.] 
VIII, Kraków 2009, s. 153 (3), inna badaczka, Iwona Nobis, oddzielnie omówiła na-
zwę wsi benedyktymów sieciechowskich, uznając ją za zaginioną, nie przywołując 
wspomnianych poświadczeń i nie określając jej położenia.  
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ciechowie, była w 1304 r. przedmiotem sporu z książętami mazo-
wieckimi Siemowitem III i Kazimierzem. Zdaniem innych historyków 
wieś benedyktyńską należy lokalizować na północnym Mazowszu, 
najpewniej nad Narwią na wschód od Pomnichowa (obecnego Pomie-
chowa)30. Podstawą zlokalizowania tej wsi w ziemi liwskiej jest to, iż 
bulla papieska skierowana była do książąt mazowieckich, którzy nie 
władali wówczas ziemią zakroczymską. Omawiana nazwa mogła po-
wstać od nazwy osobowej Orzech przy pomocy przyrostka -ów i była-
by to wówczas nazwa dzierżawcza lub od apelatywu orzech i wówczas 
należałoby ją uznać za nazwę topograficzną.  

Pozostałe nazwy miejscowe w ziemi liwskiej odnotowano od 
pierwszej połowy XV w. Można jednak przyjąć, że część noszących je 
wsi istniała już w XIV, a może nawet w XIII w. Jedną z nich była 
książęca włość Kałuszyno, poświadczona od 1416 r.31, a także wsi 
książęce skupione wokół Liwa: Grodzisk, Czerwonka (Liwska), Koryt-
nica, Popowo i Krypy alias Wyczółki. 

Jak wspomniano, nie sposób dokładnie ustalić jaki przebieg 
miała na wschodzie pierwotna granica kasztelanii liwskiej. Warto 
jednak napomknąć, że w końcu XIV w., na prawym brzegu Liwca, 
naprzeciwko Liwa, odnajdziemy wieś Jarnice, obecnie w gm. Liw. By-
ła to wieś książęca, leżąca w ziemi drohickiej, należącej wówczas do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ma ona poświadczenie od 1388 r. – 
Jarnice in districtu Drogycensi32. W roku tym książę Witold nadał tę 
wieś kościołowi wileńskiemu. Musiała być dobrze zagospodarowana, 
a jej położenie obok szlaku wiodącego z Litwy przez Liw do Warszawy 
i Czerska, nie było bez znaczenia dla duchownych kościoła wileń-
skiego. W rękach kościelnych wieś nie pozostała długo, bowiem 
w 1407 r. dokonano jej zamiany (villa dicta Jarnicze) między kapitułą 
wileńską a księciem Witoldem33. Jarnice to nazwa patronimiczna 
utworzona od nazwy osobowej Jarno, pochodnej od Jarosława lub 
Jaromira34. Ponieważ największa produktywność nazw patronimicz-
nych przypada na wczesne średniowiecze, nie można wykluczyć, że 
jest to jedna ze starszych nazw miejscowych w dawnej kasztelanii 
liwskiej. Nie można wykluczyć, iż wieś ta pierwotnie należała do do-
meny książąt mazowieckich i po odpadnięciu tej części Mazowsza 
przeszła z ich rąk do domeny książąt litewskich. 

Bez względu na to, czy wszystkie przytoczone tu identyfikacje 
nazw miejscowych z wsiami w ziemi liwskiej są prawidłowe, trzeba 

                                                
30  A. Gieysztor, Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII w.), 

[w:] Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 
1994, s. 117. 

31  MK 3, 110. 
32  Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1586-1430, wyd. 

J. Ochmański, Warszawa-Poznań 1986, nr 9. 
33  Tamże, nr 19. 
34  NMP, [t.] IV, Kraków 2001, s. 95; por. A. Cieślikowa, op. cit., s. 93-94. 
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zwrócić uwagę na to, że należą one do nazw dzierżawczych i topogra-
ficznych. Brakuje wśród nich nazw rodowych, typowych dla wsi 
wschodniego Mazowsza, powstałych w XV-XVI w. 
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Ród Pobogów już w pierwszej połowie wieku XIII w osobach 

komesa Mściwoja i jego syna Mikołaja wojewody krakowskiego, od-
grywał „znaczną rolę polityczną w Małopolsce i dzielnicach centralnej 
Polski”1. Jednak na Mazowszu możemy w sposób pewny, potwierdzo-
ny źródłowo, uchwycić obecność przedstawicieli tego rodu dopiero 
z początkiem XV w. Pobogowie nie byli już wówczas rodem wybijają-
cym się niemniej ich pozycję można określić jako stabilną, tak eko-
nomicznie jak i politycznie2. 
                                                
1  F. Sikora, O rzekomej dominacji politycznej Lisów w Małopolsce w XIII wieku, czyli 

kilka uwag o rodzie Pobogów, „Studia Historyczne”, t. 26: 1983, s. 27. Badacz ten 
przypuszczał nawet, że Pobogowie mogli się wywodzić (s. 26) „w prostej linii 
z dawnego możnowładztwa”. 

2  Sugeruje to posiadanie przez mazowieckich Pobogów specyficznej, występującej 
jedynie na Mazowszu, formy nagradzania za oddane usługi wobec panującego – 
przywileju prawa nieodpowiedniego. Dokument taki dla Pobogów z ziem: warszaw-
skiej, zakroczymskiej i nurskiej wystawił dnia 25 lipca 1478 r. w Kazuniu ks. Bole-
sław V (M. Handelsman, Przywileje rodowe mazowieckie. Kilka uwag krytycznych, 
„Miesięcznik Heraldyczny”, t. 7, 1914, s. 41-51, 89-95; Mazowieckie przywileje ro-
dowe z XIV-XV w., wyd. W. Semkowicz, „Archiwum Komisji Historycznej”, 
t. 11:1909-1913, s. 361-391; Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (Dopełnienie 
Niesieckiego), Kraków 1870, nr 418; A. Wolff, Mazowieckie Zapiski Herbowe z XV 
i XVI wieku (dalej: MZH), Kraków 1937, nr 986. Jednak Pobogowie z Mazowsza 
płockiego mogli posiadać taki przywilej znacznie wcześniej. W roku 1404 Mścisław 
z Kossobud niewątpliwy Pobożanin świadczył przed sądem, że wszyscy jego bracia 
herbowi mają prawo nieodpowiednie, zwalniające ich z jurysdykcji wojewodów 
i kasztelanów (Księga ziemska płońska 1400-1417, wyd. M. Handelsman, Warsza-
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Planując całościowe opracowanie genealogii rodu Pobogów 
w średniowieczu na Mazowszu, korzystne wydaje się wykonanie ba-
dań sondażowych, swoistego rekonesansu badawczego. Doskonale do 
tego celu zdaje się nadawać osadnictwo rodu w ziemi liwskiej3. Wyni-
ka to z kilku przyczyn. Przede wszystkim osadnictwo tej najmniejszej 
z mazowieckich ziem było dość późne i w przypadku Pobogów niezbyt 
obfite. Istotne wydaje się również i to, że dysponujemy stosunkowo 
niewielką i raczej skończoną liczbą zachowanych źródeł dotyczących 
ziemi liwskiej w średniowieczu. Otrzymujemy zatem reprezentatywny, 
z powodu wymienionych ograniczeń, podobnych dla wielu ziem Ma-
zowsza, materiał badawczy.  

Podstawowym źródłem wiedzy dotyczącym średniowiecznego 
osadnictwa rycerskiego na Mazowszu jest oczywiście ogromny zbiór 
wypisów źródłowych wykonany na potrzeby Słownika historyczno-
geograficznego Mazowsza w średniowieczu4, czyli tzw. Kartoteka prof. 
Adama Wolffa przechowywana w IH PAN w Warszawie5. Jej uzupeł-
nienie stanowiła kwerenda w Archiwum Skarbu Koronnego (szesna-
stowieczne spisy podatkowe) i materiałach ze spuścizny prof. Kazi-
mierza Tymienieckiego6 oraz jego prac dotyczących Mazowsza opar-
tych na bogatej bazie materiałowej z ksiąg sądowych XV wieku (do lat 
siedemdziesiątych). Pomocniczo wykorzystano prace i artykuły opisu-
jące osadnictwo ziemi liwskiej w średniowieczu, a także dość nielicz-
ne przydatne do tego tematu wydawnictwa źródłowe7.  

                                                                                                              
wa 1920 (Najdawniejsze Księgi Sądowe Mazowieckie, t. I, nr 442). Zdaniem A. Su-
pruniuk (Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426), Warszawa 
1998, s. 218-219) oświadczenie złożone przez Mścisława wskazuje, że Pobogowie – 
tak jak inne rody heraldyczne Mazowsza płockiego – otrzymali taki przywilej od 
Siemowita IV. Jednak przywilej w formie dokumentu nie zachował się.  

3  Podstawę do określenia terytorium objętego badaniami (granic ziemi liwskiej) sta-
nowi Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI w., red. W. Pałucki, 
oprac. A. Dunin-Wąsowicz, I. Gieysztorowa, J. Humnicki, W. Kalinowski, W. Le-
wandowska, K. Pacuski, H. Rutkowski, W. Szaniawska, Warszawa 1973.  

4  Są to wypisy źródłowe różnej proweniencji, zwłaszcza ze źródeł archiwalnych, nie-
publikowanych. Na ten temat, zob. Słownik historyczno-geograficzny ziemi wyszo-
grodzkiej w średniowieczu (dalej: SHGWysz), opr. A. Wolff, A. Borkiewicz-Celińska, 
Wrocław 1971, s. V-IX, wstęp opracowany przez A. Wolffa; T. Jaszczołt, Napływ ry-
cerstwa do północnej części ziemi liwskiej w XV i początkach XVI wieku (parafie Ko-
rytnica i Pniewnik), „Zeszysty Korytnickie” t. 4, 2011, s. 143-144. 

5  Winien jestem złożyć wyrazy wdzięczności za wszechstronną pomoc ze strony Pana 
dr Kazimierza Pacuskiego, Pani dr Anny Saliny, Pani mgr Marty Piber-
Zbieranowskiej i Pana dr Tomasza Jaszczołta z Zespołu Słownika historyczno-
geograficznego Mazowsza w średniowieczu oraz Badaczy związanych z Pracownią 
Atlasu w IH PAN, szczególnie Pana prof. Marka Słonia i Pana mgr Michała Gochny. 

6  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Skarbu 
Koronnego (dalej: ASK); Polska Akademia Nauk, Archiwum w Warszawie, Oddział 
w Poznaniu, Dział III – Spuścizny uczonych polskich i ludzi kultury, sygn. P. III – 
40 Kazimierz Dionizy Tymieniecki (1887-1986).  

7  Kolejne tytuły będą sukcesywnie wymieniane w odpowiednich miejscach niniejsze-
go tekstu. Nie ma więc potrzeby ich tu zbiorczo podawać. 
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Podstawę umożliwiającą rozpoznanie przynależności rodowej 
rycerstwa ziemi liwskiej stanowiły wydane drukiem mazowieckie za-
piski heraldyczne8. Wynika to stąd, że specyfiką polskiego systemu 
rodowego było to, że jeden herb (czyli ustalony według określonych 
reguł znak wyróżniający) mógł być wspólny dla wielu rodzin. Określał 
on więc przynależność do szerokiego związku krewniaczego, zwanego 
rodem rycerskim. W Polsce późnego średniowiecza herb rycerski 
składał się z dwóch znamion: wizualnego, czyli wizerunku umiesz-
czonego na tarczy, godła i słuchowego, czyli miana w postaci zawoła-
nia, proklamy, nazwy. Niestety w żadnej ze znanych obecnie zapisek 
herbowych dotyczących Pobogów z ziemi liwskiej nie zachował się 
opis herbu, lub chociaż jego godła. Podają one jedynie jego proklamę, 
nazwę. Nie wdając się w tym miejscu w szczegóły wystarczy powie-
dzieć, że zawołanie i godło omawianego herbu w średniowieczu pre-
zentowały się w sposób następujący: „POBOG (POBODZE, POBOŻA-
NIE, POBOŻNY, POBOŻENIE, POBOŻENY, zawołanie: Pobodze) – […] 
podkowa […] z […] krzyżykiem kawalerskim zaćwiczonym na barku 
[…]”9. Znacznie prościej można opisać godło herbu jako: „podkowa 
z krzyżem na barku”10. 

Tak zebrany materiał umożliwił wytypowanie osad ziemi liw-
skiej będących w średniowieczu własnością rycerstwa pieczętującego 
się herbem Pobóg. Zostały one zestawione w hasła. Każde hasło za-
wiera nazwę osady, określenie parafii do której osada należała i od-
niesienie do współczesnego podziału administracyjnego. Zawiera 
również zwięzły opis stosunków własnościowych włości, ze wskaza-
niem przynależności rodowej dziedziczącego rycerstwa, jeśli to możli-
we również zestawienie: genealogii rodziny, określenie metryki osad-
nictwa i włości z której Pobogowie przybyli do ziemi liwskiej11. 

                                                
8  MZH; Z. Wdowiszewski, Inscriptiones clenodiales. Zapiski liwskie z XV wieku, „Mie-

sięcznik Heraldyczny”, t. XI 1932; W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce 
XIV-XVII wieku, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. III, 1913. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ciekawe zjawisko, otóż herbarze okazały się 
bezużyteczne przy omawianym tu temacie. W odpowiednich miejscach znajdą się 
odwołania do ustaleń herbarzy i krytyczne do nich odniesienie. 

9  J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, 
s. 222-224 (opis s. 222, wizerunek, s. 223). Nie ma potrzeby wdawać się tu 
w szczegóły dotyczące herbu, jego barw i klejnotów używanych przez Pobogów 
w zależności od obszaru z którego dana linia rodu pochodziła. O tym: W. Zawit-
kowska, O herbie Pobóg w XV wieku. Na marginesie badań nad dziejami Koniecpol-
skich w późnym średniowieczu, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 
seria nowa t. VII (XVIII), Warszawa 2005, s. 15-30 i W. Zawitkowska, W służbie 
pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego, 
Kraków 2005, s. 51-62. 

10  W. Zawitkowska, W służbie …, s. 53. 
11  Średniowieczne księgi sądowe liwskie uległy w czasie ostatniej wojny zniszczeniu. 

Ocalało z nich niezbyt wiele wypisów u Adama Bonieckiego i Kazimierza Tymie-
nieckiego. Dysponujemy więc mocno zawężoną bazą źródłową. Wobec tego wskaza-
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Pewne (potwierdzone wprost przez źródła) osadnictwo rycerstwa 
z rodu Pobogów w ziemi liwskiej wystąpiło w następujących wsiach: 
 
 Krypy (parafia Czerwonka), 
 Moszczona [Rabiany-Moszczona] (parafia Korytnica), 
 Rowiska (parafia Korytnica), 
 Suchodół (parafia Grębków), 
 Turna (parafia Korytnica). 
 
Osady ziemi liwskiej, w których obecność Pobogów w średniowieczu 
wymaga weryfikacji, to: 

 

 Kałuszyn (parafia własna), 
 Wielądki (parafia Korytnica), 
 Żabokliki (parafia Czerwonka). 

 
Przedstawione poniżej informacje dotyczą pewnego osadnictwa 

rodu Pobogów w ziemi liwskiej w średniowieczu, związanego z zago-
spodarowywaniem włości leśnych i powstawaniem nowych wsi, przy 
napływie z zewnątrz tak organizatorów owych lokacji wsi, jak też 
kmieci podejmujących trud karczowania lesistych terenów przy 
wsparciu finansowym i rzeczowym rycerstwa władającego tymi ob-
szarami. 

 
Krypy 
 

W ziemi liwskiej występują dwie wsie tego miana. Jedna, będą-
ca własnością książęcą, położona w parafii Liw Stary na lewym brze-
gu Liwca poniżej miasta (współcześnie: gmina Liw, pow. węgrowski, 
woj. mazowieckie). Druga będąca własnością szlachecką, położona 
w parafii Czerwonka, nad rzeką Czerwonką (współcześnie: gmina 
Wierzbno, pow. węgrowski, woj. mazowieckie). Tu interesuje nas dru-
ga z nich, funkcjonująca w XVI wieku pod nazwą Krypy-Mścichy12. 

Dowodna obecność Pobogów w Krypach sięga dn. 13 sierpnia 
1464 r. Wówczas to w Liwie Mścisław z Kryp i Paweł z Suchodołu 
świadczyli w drugiej parze z herbu Pobóg Pawłowi z Żaboklik13. 
Obecność przedstawicieli rodu w tej wsi potwierdza również później-
sza zapiska z 1477 r., kiedy to nałożono zakład w sporze prowadzo-
nym między Jakubem Gilem z Wąsoszy herbu Awdaniec i Urbanem 
z Kryp herbu Pobóg14. Jednak własność Pobogów w Krypach można 
przesunąć przynajmniej o kilkanaście lat wcześniej. Otóż już w roku 

                                                                                                              
ne jest zachowanie dużej ostrożności przy zestawianiu schematów genealogicznych 
i określaniu ciągłości osadniczej jednego rodu w poszczególnych włościach. 

12  Źródła Dziejowe (dalej: ŹD), t. 16: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-
statystycznym, t. 5, Mazowsze, oprac. i wyd. A. Pawiński, Warszawa 1892, s. 418. 

13  Z. Wdowiszewski, Inscriptiones clenodiales..., s. 1, zapiska 1. 
14   Tamże, s. 3, zapiska 10. 
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1445 swej własności w tej wsi wyzbył się, uważany za Poboga, Maciej 
z Czyżewa sędzia nurski15. Nie da się obecnie określić kiedy i w jaki 
sposób wszedł on w posiadanie działu w Krypach. Być może nastąpi-
ło to 30 maja 1424 r., w Liwie, bowiem, tego dnia Jakusz z Kryp 
sprzedał za 10 kóp gr dobra spadkowe (wraz z prawem niemieckim) 
po zmarłym ojcu i stryju Marku w tej wsi Maciejowi z Kryp16. Nie jest 
tu przeszkodą identyfikacyjną fakt, że Maciej pisał się z Kryp a nie 
Czyżewa. Mógł się bowiem pisać z włości posiadanej w ziemi, której 
transakcja dotyczyła. Jednak taki zapis może świadczyć, że posiadał 
on tu już wówczas jakąś własność. Czyli hipotetycznie należałoby 
okres posiadania przez Pobogów działów w Krypach jeszcze wydłużyć. 
Możliwe, że Maciej wszedł w posiadanie tej własności drogą zastawu, 
wtedy mogło to nie być zarejestrowane w metryce książęcej. Wydaje 
się zatem, że Maciej przejął Krypy wcześniej i osiedlił tu nowych 
kmieci, podnosząc tym samym wartość swej własności17. Maciej 
z Czyżewa sędzią nurskim był najpóźniej od maja 1428 r.18, zatem 
brak takiego określenia przy Macieju z Kryp teoretycznie może świad-
czyć na korzyść identyfikacji, chociaż argument ten (ex silentio) trud-
no traktować jako rozstrzygający.  

Próba zestawienia genealogii dziedziców Kryp (par. Czerwonka) 
należących do rodu Pobogów nie wydaje się obecnie możliwa. Tym 
niemniej warto przyjrzeć się stosunkom własnościowym panującym, 
w tej wsi, w wiekach średnich. 

25 stycznia 1416 r., w Ciechanowie, Jakusz z Kryp sprzedał 
swój dział w tej wsi Janowi i Pawłowi z pobliskiego Polikowa za 7 kóp 
gr posp.19. Najpewniej ten sam Jakusz z Kryp 30 maja 1424 r. w Li-
wie sprzedał dobra spadkowe w tej wsi po zmarłym ojcu i stryju Mar-
                                                
15  Nie zachowały się informacje wprost opisujące przynależność rodową sędziego 

nurskiego Macieja z Czyżewa. Niemniej można ją rozpoznać dzięki kryteriom po-
średnim, o tym: P. A. Dmochowski, Próba sformułowania kryteriów określających 
przynależność rodową średniowiecznego rycerstwa–osadników pogranicza mazo-
wiecko-podlaskiego, [w:] Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań ge-
nealogicznych, pod red. D. Rembiszewskiej i H. Krajewskiej, Łomża 2013, s. 255. 

16  Kartoteka Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza w średniowieczu, w IH 
PAN w Warszawie (dalej: Kartoteka SHGMaz), hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia 
liwska, AGAD, Metryka Koronna (dalej: MK) t. 3, k. 26v. Data za Regesty zapisek 
najstarszego rejestru kancelarii ks. Janusza I (1414-1426), Archiwum Główne Akt 
Dawnych, Metryka Koronna, sygn. MK 3 (dalej: RegestyMK3), opr.: K. Chłapowski, 
M. Jesiotr, K. Pacuski, A. Salina, H. Wajs, http://www.agad.gov.pl/MK_3/MK3-
regesty.pdf, [dostęp z dn. 08.11.2014 r.]. 

17  Za zwrócenie uwagi na taką możliwość dziękuję dr. Kazimierzowi Pacuskiemu. 
18  Czego dowodzi zapis z dn. 24 maja 1428 r., zob.: Metryka Księstwa Mazowieckiego 

z XV-XVI wieku (dalej: MKM), t. 1: Księga oznaczona No 333 z lat 1417-1429, wyd. 
A. Włodarski, Warszawa 1918 (Pomniki prawa wydawane przez Warszawskie Ar-
chiwum Główne (dalej: PP) t. 5), nr 643. Maciej był pierwszym sędzią nurskim zna-
nym do 1465 r. Za tę informację bardzo dziękuję Panu dr Kazimierzowi Pacuskie-
mu. 

19  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 
k. 49 (data za RegestyMK3).  
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ku Maciejowi z Kryp za 10 kóp gr20. Zdaje się, że o tej samej ziemi 
mówi zapiska z 1445 r. poświadczająca jej sprzedaż Jakubowi z Bro-
dów przez Macieja z Czyżewa sędziego nurskiego za 100 kóp gr 
w półgr.21. Zatem to już własność dobrze zagospodarowana i duża. 
Jeśli tak było to raczej trudno identyfikować z wyżej wspomnianym 
Macieja wymienionego przez zapiskę z 1432 r. mówiącą o tym, że 
Rozboj, Śmisław i Maciej z Kryp sprzedali Janowi z Kryp za 50 kóp 
gr. wszystkie swoje części dziedziczne w tej wsi22. Wskazani dziedzice 
Kryp mogli pochodzić z Borzych w ziemi zakroczymskiej (pow. nowo-
miejski, par. Gzy). W tym czasie spotykamy tam Rozboja 
i Śmisława23. W tym konkretnym przypadku nie wydaje się, by był to 
jedynie zbieg okoliczności. Wskazane imiona są bardzo charaktery-
styczne a ziemia zakroczymska była podstawowym rezerwuarem ro-
dzin rycerskich dla osadnictwa ziemi liwskiej24. Wobec tego można 
chyba przyjąć, że w Krypach swą własność mieli również Ostojowie. 
Być może wymienionego już Jana z Kryp dotyczą także zapiski 
z 1452 r.25 i z 1437 r., gdy Jan z Kryp całą swoją część w Polikowie 
i łąkę koło granicy Pawła z Polikowa, natomiast Jakusz z Polikowa 
część zwaną Wojsławską koło granicy karczewskiej i suchodolskiej 
obaj odstąpili Pawłowi z Polikowa26.  

W tym samym czasie w Krypach poświadczony został Szczepan, 
który w 1432 r. wraz z synem Piotrem i Przybkiem sprzedał część 
gruntu w Krypach Pawłowi z Polikowa za 6 kóp gr27. W Liwie, 3 paź-
dziernika 1442 r. sprzedał on 2 swoje włóki dziedziczne w Krypach 
Szymonowi z Wilkowyj28. A w 1447 r. sprzedał Mikołajowi z Żaboklik 

                                                
20  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 

k. 26v (data za RegestyMK3). Czy ten Jakusz nie był tożsamy z Jakuszem z Poliko-
wa, występującym w źródłach w latach 1421-1438, zob.: Kartoteka SHGMaz, ha-
sło: Polikowo, par. Grębków, ziemia liwska. 

21  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 
k. 325v-326. 

22  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 334, 
k. 69 MKM, t. 2, Księga oznaczona No 334 z lat 1429-1433, wyd. A. Włodarski (PP 
t. 6), Warszawa 1930, nr 375. 

23  Słownik staropolskich nazw osobowych (dalej: SSNO), red. W. Taszycki, t. IV, Wro-
cław 1974-1976, s. 496 (Rozboj); t. V, red. W. Taszycki, Wrocław 1977-1980, 
s. 132 (Smysław). MZH, s. 263 (indeks – Borze pow. nowomiejski par. Gzy) tu 
m.in.: Smyshek, Snyshek. 

24  Zachowany materiał źródłowy nie pozwala rozstrzygnąć, czy Borze w ziemi zakro-
czymskiej, par. Czerwonka, zostało założone przez rycerstwo z zakroczymskiego 
Borzego. Nie można tego wykluczyć. 

25  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 4, 
k. 8v-9. 

26  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 
k. 210v. 

27  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 334, 
73 (MKM, t. 2, nr 401). 

28  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 
k. 278v. 
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za 8 kóp groszy 1 włókę chełmińską w Krypach wraz ze wszystkimi 
pożytkami bez prawa pobierania miodu29.  

W 1435 r. wspomniany został Wojciech z Kryp, którego żona, 
Anna córka Wawrzyńca alias Przepiórki(?) potwierdziła, że jej bracia 
rodzeni: Piotr, Wielisław i Stanisław spłacili ją z części dziedzictwa 
w Proszewie (ziemia liwska, par. Niwiska)30. Trudno powiedzieć coś 
więcej o wymienionym w 1451 r. Jakubie Szarzydunie(?) z Kryp31. 
Zapiska z 1473 r., wymienia Mikołaja z Kryp i jego żonę Katarzynę 
córkę nieżyjącego Jana Kokoszki z Michałowa32. A w 1512 r. źródła 
wymieniają Annę Krypską, siostrę Jakuba z Łochowa33.  

Ważnym dokumentem wyliczającym dziedziców Kryp, jest wy-
stawiony w 1479 [1476] r.34 przywilej księcia Konrada III Rudego 
uwalniający rycerstwo ziemi czerskiej i liwskiej od obowiązku budowy 
i naprawy zamków książęcych. W Krypach wymieniono wówczas: 
„Nobiles Mscislaus Petrus Pyerzchala Nicolaus filius Mscislai Urba-
nus Johannes filius Alberti de Cribi […]”35. 

Przedstawiony zapis daje wiele możliwości interpretacyjnych. 
Widać to już po tym jak został on odczytany przez A. Bonieckiego: 
„Mścisław, Piotr Pierzchała, Mikołaj, syn Mścisława, Urban, Jan, syn 
Wojciecha, z Kryp, w ziemi liwskiej, otrzymali 1476 r. różne wolności, 
od księcia Konrada Mazowieckiego”36 a jak przez S. Uruskiego: „Jan 
syn Wojciecha, Mikołaj, syn Mścisława, Urban i Piotr Pierzchała 
otrzymali przywilej 1476 r.”37.  

Wystąpienie miana Pierzchała w powołanym dokumencie po-
zwoliło A. Bonieckiemu stwierdzić, że „Z aktu tego sądząc, należy 

                                                
29  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 4, 

k. 44. 
30  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 

k. 169-169v.  
31  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 4, 

k. 128. 
32  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, MK 5, k. 

171. Możliwe, że to ten sam Mikołaj, którego wymienia przywilej książęcy z 1479 
[1476] r. – o czym nieco dalej. 

33  Kartoteka SHGMaz, hasło: Krypy, par. Czerwonka, ziemia liwska, AGAD, Pułtuskie 
testamenta (dalej: Pułt. test.) 1, 165v. 

34  Dokument ten powstał najpewniej koło 1479 r., ponieważ jego wpisanie do MK 5, 
nastąpiło dopiero z początkiem 1480 r. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na ten 
fakt Panu dr Kazimierzowi Pacuskiemu. Wobec tego w niniejszym tekście data do-
kumentu będzie zapisywana w formie: 1479 [1476] r., ponieważ w literaturze wciąż 
jest on, za wydawcą, datowany na 1476 r. 

35  Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego obejmujący bulle papieżów, przy-
wileje królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyj jako  
i osób prywatnych (dalej: KDMaz), wyd. J.T. Lubomirski, Warszawa 1863, s. 273 nr 
236. 

36  A. Boniecki, Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szla-
checkich, Cz. 1 t. 12, Warszawa 1908, s. 381-382. 

37  S. Uruski, przy współudz. A. A. Kosińskiego, wykończony i uzup. przez A. Włodar-
skiego, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 8, Warszawa 1911, s. 108.  
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przypuścić, że i Pierzchałowie na tych Krypach dziedziczyli”38. Kon-
statacja taka, zważywszy na potwierdzoną źródłowo obecność w Kry-
pach jedynie Pobogów i może Ostojów, wydaje się chyba zbyt śmiała. 
Oczywiście należy od razu zaznaczyć, że dysponujemy przeciw jedy-
nie argumentem ex silentio, którego waga nie może być rozstrzygają-
ca. Niestety określenie to pojawia się w omawianym dokumencie tyl-
ko ten jeden raz wobec czego nie ma możliwości podjęcia próby po-
równania kontekstu jego wystąpienia. Rzeczywiście miano to, tak jak 
to przyjęli A. Boniecki i S. Uruski, mogło być przezwiskiem Piotra 
z Kryp39. Mogło jednak być także imieniem oznaczającym samodziel-
ny, różny od Piotra, byt. Raczej intuicyjnie w obu przypadkach moż-
na się w nim doszukiwać oznaczenia przynależności rodowej nosicie-
la. Bo chociaż istotnie miano to było zawołaniem rodu40, to jednak 
równolegle niosło i inny ładunek znaczeniowy, charakteryzowało 
człowieka lekkomyślnego, próżnego i popędliwego41. Dodatkowo po-
jawiało się ono wśród przedstawicieli wszystkich warstw społecznych 

                                                
38  A. Boniecki, Herbarz polski, t. 12, s. 381-382. 
39  Czy to nie o Piotrze Pierzchale z Kryp wspomina M. Handelsman, Przywileje rodo-

we mazowieckie …, s. 90, przyp. 4, pisząc, w 1468 r. „Petrus Pierzchala de Cupi, 
Tarczyńska I, 93”? 

40  Istotnie, Pierzchała oznaczało zawołanie rodu zob.: J. Szymański, Herbarz śre-
dniowiecznego rycerstwa polskiego, s. 220-221. A. Supruniuk (Otoczenie, s. 230) 
wskazuje Pierzchałę skarbnika sochaczewskiego poświadczonego z tym tytułem 
w 1402 r. przyjmując, że był on przedstawicielem tego rodu. Nie bardzo wiadomo 
na jakiej podstawie. W powołanym przez badaczkę źródle (Codex Diplomaticus Po-
loniae, wyd. L. Rzyszczewski, t. I, Warszawa 1847, s. 274-275, nr 206) nie ma in-
formacji o pieczęci Pierzchały. Zatem zabieg ten miał jedynie podstawy intuicyjne. 
Z drugiej jednak strony, Pan dr Kazimierz Pacuski, któremu dziękuję za zwrócenie 
uwagi na ten fakt, uważa, że to informacja wysoce prawdopodobna, zwłaszcza, że 
w ziemi sochaczewskiej Pierzchałowie byli liczni. 

W tym czasie działał np. różny od Piotra Pierzchały z Kryp – Piotr Pierzchała 
z Umiastowa (pow. warszawski, par. Borzęcin) w latach 1432-56 wojski wyszo-
grodzki, zm. a. 1459, przedstawiciel rodu Pierzchałów (Słownik historyczno-
geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu (dalej: SHGWar), oprac. A. Wolff, 
K. Pacuski, do druku przygotowały M. Piber-Zbieranowska i A. Salina, pod redak-
cją T. Jurka, Warszawa 2013, s. 85, 223, 293; SHGWysz s. 9, 37). W ziemi war-
szawskiej w 1400 r. ks. Janusz I sprzedał wieś książęcą Ruda (pow. tarczyński, 
par. Tarczyn), kupioną od szl. Świętosława zw. Pierzchała, panu Czadrowi kancle-
rzowi zakr. i plebanowi tarcz. za 40 kóp gr oraz częściowo za brzeg większej sa-
dzawki w Komornikach i za sadzawkę małą zw. Rybnik drogą zamiany (SHGWar, s. 
247). Nie wiadomo czy Świętosław należał do rodu Pierzchałów. W 1471 r. źródła 
wymieniają Adam Pierzchała z Mysczyna (par. Borzęcin, pow. błoński) – SHGWar, 
s. 170, najpewniej przedstawiciela tego rodu. Ale Słownik historyczno-geograficzny 
województwa płockiego w średniowieczu (dalej: SHGPł), opr. A. Borkiewicz-
Celińska, Wrocław–Warszawa 1980–2000, s. 237 wymienia w latach 1411-1412 
Stanisława Pierzchałę mieszczanina z Płońska (nie wiadomo czy był on szlachec-
kiego pochodzenia). 

41  Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXIV, Warszawa 1996, s. 135 (Pierzchała – 
patrz: Pierzchalec; Pierzchałek), 243 (Pierzchalec). Miano to mogło mieć takie samo 
znaczenie w XV jak i XVI w. a zatem można próbować odnosić je do wcześniejszego 
okresu. 
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i to raczej w charakterze przezwiska a nie imienia42. Zatem jako prze-
zwisko nie musiało określać przynależności rodowej nosiciela a mogło 
po prostu oddawać jego cechy charakteru. Wobec tego miano Pierz-
chała było najpewniej przezwiskiem Piotra z Kryp. Omawiany doku-
ment przekazuje zresztą szereg przezwisk rycerstwa ziem liwskiej 
i czerskiej. 

Przy takich założeniach można przyjąć, że omawiany dokument 
wymieniał: Mścisława, Piotra Pierzchałę, Mikołaja syn Mścisława, 
Urbana, Jana syn Wojciecha z Kryp, co można przedstawić graficznie 
z zastrzeżeniem, że przynależność do pokolenia jest hipotetyczna. 

 
Mscisław               Piotr                     Mscisław             Urban                Wojciech  
  z Kryp             Pierzchała                   z Kryp              z Kryp                   z Kryp     
                            z Kryp              
                                                                                        │                           │       
 
                                                                                   Mikołaj                    Jan 
                                                                                    z Kryp                   z Kryp 
Tablica nr 1 
Dziedzice Kryp w parafii Czerwonka w 1479 [1476] r.43 
 

Patrząc na powyższy schemat nie sposób oprzeć się kolejnemu 
pytaniu o to czy zapiska wymienia jednego, czy dwóch różnych Mści-
sławów? Jako jednego zdaje się go traktować S. Uruski, za to za dwa 
samodzielne byty uważa ich chyba A. Boniecki. Sposób zapisu, 
przedstawienia danych, zdaje się wskazywać, że mowa tu raczej  
o dwóch różnych Mścisławach. A to dlatego, że omawiany dokument 
zdaje się raczej grupować kręgi rodzinne44. Czy zatem wszystkich 
przedstawionych z imienia dziedziców Kryp możemy uznać za Pobo-
gów? Mścisław to imię chętnie używane przez mazowieckie odgałęzie-
nie tego rodu. Tym niemniej nie było ono obce i innym rodom mazo-
wieckim. A jeśli faktycznie w Krypach dziedziczyli Ostojowie z Bo-
rzych, z ziemi zakroczymskiej, wówczas fakt wystąpienia tam 
w 1448 r. braci Mściszka i Macieja45 musi jeszcze bardziej pogłębić 
wskazane wątpliwości. Jednak Mścisław (nie wiemy o którego z wy-
mienionych chodzi) i Urban potwierdzeni byli źródłowo jako Pobogo-
wie. Na pewno więc mamy silne argumenty by przynajmniej część 

                                                
42  SSNO, t. IV, s. 279 (Pirzchała), t. VII Suplement, Wrocław 1984-1987, s. 189-190. 

MZH, s. 371-372. 
43  KDMaz, s. 273 nr 236. 
44  Zob. np. w niniejszym tekście zestawienie dziedziców Kałuszyna z 1479 [1479] r. 

Przy założeniu, że dokument wymienia dwóch Mścisławów, można z dość dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że mogło łączyć ich pokrewieństwo np. po dziadku 
(jeśli należeli do tego samego pokolenia) ale też jeden z nich mógł być np. synem 
siostry lub stryjem drugiego. Zatem wchodzi tu w rachubę hipotetyczna możliwość 
pokrewieństwa po mieczu i kądzieli. 

45  Kartoteka SHGMaz, hasło: Borze, pow. nowomiejski, ziemia zakroczymska, Archi-
wum Diecezjalne w Płocku (dalej: ADPł.), Episcopalia (dalej: Ep.) 5, k. 8v. 
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z wymienionych w Krypach rycerzy (chyba Mścisława z synem Miko-
łajem i Urbana, bo w dokumencie obok siebie) zaliczyć do jednego 
kręgu krewniaczego – Pobogów. Z drugiej jednak strony niedostatek 
źródeł nie pozwala na jednoznaczne sądy. Sprawa musi zatem pozo-
stać otwarta. Nic tu nie zmienia fakt, że w XVI w. wieś przyjęła nazwę 
Krypy-Mścichy46. Niewątpliwie drugi człon nazwy powstał od imienia 
Mścisław (tu w wersji Mścich). Zatem, któryś z wymienionych wyżej 
Mścisławów (Mścichów) był w okolicy postacią na tyle charaktery-
styczną czy ważną, że dał swe imię drugiemu członowi nazwy osady. 
Nie musi to jednak oznaczać, że wieś była wyłącznie w rękach Pobo-
gów. Wszystko rozbija się o to, że znamy przynależność rodową tylko 
jednego z nich. 

Zamieszanie wokół przynależności rodowej średniowiecznych 
dziedziców Kryp pogłębiła jeszcze informacja podana przez Bartosza 
Paprockiego, piszącego, że: „Krypscy [herbu Topacz – P. A. D] w Ru-
si. Wspomina epitaphium Piotra Krypskiego u Bernardynów w Sam-
borze”47. Za Paprockim poszli: Szymon Okolski: „Krypscij in Russia, 
Petri est Epitaphium in Samboria apud PP. Bernard”48, Kacper Nie-
siecki: „Krypski herbu Topacz, w województwie Ruskiem”49, S. Uru-
ski: „KRYPSKI h. TOPACZ […] w ziemi liwskiej; piszą się z Kryp”50, 
A. Boniecki „KRYPSCY h. KOPACZ z Kryp, w ziemi liwskiej”51. Jednak 
Paprocki pisał o Rusi a nie ziemi liwskiej jako terenie występowania 
Krypskich herbu Topacz. Dopiero A. Boniecki i S. Uruski połączyli 
tych Krypskich z ziemią liwską, nie podając ku temu żadnych prze-
słanek. Dodatkowo rycerstwo herbu Kopacz (Topacz) zdaje się być 

                                                
46  Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, pod red. K. Rymuta, t. V, 

Kraków 2003, s. 375: „W XVI w. Krypy-Mścichy; człon drugi od n. os. Mścich SSNO 
III 574, w l. mnogiej. W XIX w. notowana także forma Krypy Stare, człon odróżnia-
jący od przym. stary.” 

47  B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584, s. 729, J. Szymański, Her-
barz średniowiecznego rycerstwa polskiego, s. 152: Topacz (Fosfor, Krzydło, Skrzy-
dło, zawołanie: Skrzydło). Nazwę Topacz, przyjętą przez Paprockiego, J. Szymański 
uważa za pomyłkę kopisty. Nic o „epitaphium Piotra Krypskiego u Bernardynów 
w Samborze” nie wiedzą: S. Starowolski, Monumenta Sarmatarum Beatae Aeternita-
ti, Kraków 1655; P. Szlezynger, Dawny kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Panny Marii i klasztor OO. Bernardynów w Samborze (Aneks: Materiały historyczne, 
opisy inwentarze kościoła klasztoru Bernardynów w Samborze, w. XVI-XVIII), [w:] 
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 5, oprac. 
A. Betlej i inni, Kraków 1997, s. 175-186 i A. Kuczera, Samborszczyzna. Ilustrowa-
na monografia miasta Sambora i ekonomji Samborskiej, T. 1-2, Sambor 1935-1937. 

48  S. Okolski, Orbis Polonus splendoribus coeli, triumphis mundi, pulchritudine ani-
mantium condecoratus, in quo antiqua Sarmatorum gentiliata pervetusta nobilitatis 
insignia etc. specificantur et relucent, t. 3, Kraków 1643, s. 260. 

49  K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. V, Lipsk 1840, s. 404. 
50  S. Uruski, Rodzina, t. 8, s.108. 
51  A. Boniecki, Herbarz polski, t. 12, s. 381-382 
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w tej części średniowiecznego Mazowsza raczej nieobecne52. Za to, 
zważywszy na powyższe, ciekawy i wart sprawdzenia trop podaje  
J. S. hr. Dunin-Borkowski który wspominając za Paprockim Kryp-
skich herbu Topacz na Rusi podaje także informację: „Krupski 
h. Topacz (Mał.)”53. Wskazywałoby to może pomyłkę Paprockiego54?  

Podsumowując, w Krypach (par. Czerwonka) w średniowieczu 
na pewno dziedziczyli Pobogowie. Być może Ostojowie, chociaż ta 
obecność mogła być czasowa i krótkotrwała. Możliwa jest obecność 
przedstawicieli innych, nierozpoznanych obecnie, rodów (może Pierz-
chałów?). Mało prawdopodobna wydaje się przynależność liwskich 
Krypskich do herbu Kopacz. 

Obecnie nie jest możliwe określenie stopnia pokrewieństwa za-
chodzącego między Maciejem z Czyżewa sedzią nurskim a później 
dziedziczącymi w Krypach Pobogami. Zatem to, że sędzia nurski Ma-
ciej z Czyżewa pochodził najpewniej z Pobogów ze Świerczy w ziemi 
zakroczymskiej (pow. nowomiejski, par. Klukowo) wcale nie oznacza, 
że i stąd wywodzili się Mścisław i Urban, mimo, że dowodnie należeli 
również do tego rodu55. 

                                                
52  Nie odnotowały zapisek dotyczących tego rodu: MZH, Z. Wdowiszewski, Zapiski 

liwskie z XV wieku, s. 1-5. Dziękuję Panu dr Kazimierzowi Pacuskiemu za zwróce-
nie uwagi na fakt, iż Kopaczowie występowali na Mazowszu, w ziemi rawskiej. 

53  J. S. hr. Dunin-Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887, s. 190-191. 
54  Piotra Krupskiego nie zna W. Czarnecki, Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI 

wieku, Białystok 2012 (Dissertationes t. 4), s. 191-207, tu Krupscy h. Korczak  
i s. 388 (Tablica IX) ale tam genealogia tej rodziny przedstawiona jedynie do drugiej 
dekady XVI w.; S. Uruski, Rodzina, t. 8, s. 93-94. A. Boniecki, Herbarz polski,  
t. 12, s. 349-351 (s. 350 „Piotr Dowojna Krupski, dziedzic Krup, Szyłowicz, dworu 
Krupienina, miał syna Szczęsnego, zmarłego 1506 r. i córki: Hannę Floryanowę 
Radohoską, Katarzynę, za ks. Bohdanem Turem Świrskim, Zofię i Elżbietę (ML.)” 
ale ci mieli być herbu Szeliga); K. Niesiecki, Herbarz polski, t. V, s. 396, t. X, Lipsk 
1845, s. 256. 

55  W takiej sytuacji wskazana jest wzmożona ostrożność. Nie można, bez podania tego 
wprost przez źródło, jedynie na podstawie zbieżność herbów i dziedziczenia w tej 
samej wsi powiedzieć, że kolejni dziedziczący tam rycerze byli ze sobą blisko spo-
krewnieni (w stopniach: ojciec – syn lub stryj – bratanek). Szczególnie, gdy widocz-
na jest różnica w statusie społecznym między wymienionymi. Doskonale obrazuje 
to przypadek Lipskich herbu Pobóg z ziemi nurskiej. Przynależność ta potwierdzo-
na jest zapiską z 1520 r., w której występuje świadek plebana z Czyżewa Piotr Lip-
ski należący do rodu Pobogów (Kartoteka SHGMaz, hasło: Lipa, pow. nurski, 
ADPł., Ep. 204, k. 18v-21). W drugiej połowie XV w. wieś, z której pisał się wska-
zany Piotr, była w posiadaniu dowodnego Pobożanina, kasztelana wiskiego, Jana 
Lipskiego. Można by zatem wnosić, że Piotr był potomkiem Jana. Tak jednak nie 
było. Świadczy o tym dokument z 1473 r. mówiący o sprzedaży przez Jana Lipskie-
go posiadanych w Lipie w ziemi nurskiej 22 włók grupie rycerstwa z ziemi płockiej 
(Kartoteka SHGMaz, hasło: Lipa, pow. nurski, AGAD, MK 9, 22v). Większość z nich 
to Pobogowie ze Strzeszewa i Goszczyna (parafia Góra, Mazowsze płockie), jest 
również przedstawiciel rodu Mora a także jeden rycerz nierozpoznanego herbu 
(SHGPł, s. 28, 86–87, 290–291). Należy uznać, że Lipscy z ziemi nurskiej faktycznie 
pieczętowali się herbem Pobóg, jednak nie byli potomkami Jana Lipskiego (po któ-
rym Gumowscy herbu Pobóg), a potomkami drobnego rycerstwa ze Strzeszewa 
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Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że księgi poborowe ziemi  
liwskiej wykazują, że przed 1563 r. z Kryp Mścich płacono z 6½ włók  
i 5 morg osiadłych56. Dobra te mogły jednak mieć większy areał,  
wskazuje na to zwłaszcza kwota 100 kóp gr w 1445 r., odpowiada-
jąca 10 włókom osiadłym57. 

 
Moszczona [Rabiany-Moszczona] 
 
Wieś położona w parafii Korytnica (współcześnie: Rabiany gmi-

na Korytnica, pow. węgrowski, woj. mazowieckie), założona na miej-
scu dziedziny zwanej Moszczona. W XVI w. nosiła nazwę Rabiany 
Moszczona58. 

Tomasz Jaszczołt uważa, że późniejsi Rabieńscy z Rabian byli 
potomkami Dołęgów z Koskowa (obecnie Kuskowo, parafia Bonisław, 
wcześniej Gozdowo, ziemia płocka). Jednak obok nich dziedziczyli tu 
również Pobogowie59. 

Pierwszym Pobogiem był tu Bernard ze Świdra w ziemi czer-
skiej60, kupił on w 1448 r. za 20 kóp w półgr. 5 włók w Rabieniu od 
Jana i Jakuba z Czajek61. W 1492 r. wystąpił w źródłach Michał syn 
Bernarda z Moszczony, który razem z Piotrem z Rowisk świadczył 
z herbu Pobóg Maciejowi Oszczerzowi z Polikowa62. To niewątpliwie 
syn Bernarda ze Świdra. Jednak nie da się jednoznacznie rozstrzyg-
nąć, czy był on tożsamy z Michałem wymienionym przez przywilej 
Konrada III Rudego z 1479 [1476] r. wśród dziedziców Rabian. Chro-
nologia temu nie przeczy jednak imię było dość popularne (chociaż 
nie na tyle, by nie mieć w tym przypadku wątpliwości) trudno zatem 
tylko na tej podstawie dokonać jednoznacznej identyfikacji63. Najwy-

                                                                                                              
i Goszczyna. O czym szerzej P. A. Dmochowski, Próba sformułowania kryteriów…, 
s. 253-255 

56  ŹD, t. XVI s. 418. 
57  Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten fakt Panu dr Kazimierzowi Pacuskiemu. 
58  Przy opisie wsi, własności Pobogów w ziemi liwskiej, należących do parafii Korytni-

ca korzystano z opracowania: T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa …, s. 143-172, które 
wyczerpująco o panujących tam stosunkach własnościowych. To samo opracowa-
nie (s. 156-158) pozwala zauważyć, że początkowo (1423 r., Kartoteka SHGMaz, 
hasło: Rabiany-Moszczona, par. Korytnica, ziemia liwska, MKM, t. 1, nr 34) oma-
wiana tu dziedzina nazywała się Moszczona, w roku 1437 (Kartoteka SHGMaz, ha-
sło: Rabiany-Moszczona, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 3, k. 205v-206) 
pojawiał się zapis „Rabyey alias Mosczana” zatem Rabiany czyli Moszczona, tak 
samo w 1479 [1476] r. KDMaz, s. 274, nr 236 ale już ŹD s. 419 podają Rabiany. 

59  T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa …, s. 156-158. 
60  Włość Świder dzieliła się na dwie części. Świder Duży posiadali Pobogowie, Świder 

Mały Bolestów – Boleścice.  MZH, nr 312, 313, 731, 932. 
61  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rabiany-Moszczona, par. Korytnica, ziemia liwska, 

AGAD, MK 4, k. 88v. 
62   MZH, nr 713. 
63  KDMaz, s. 274, nr 236: „Nobilis Florianus Paulus Stanislaus Vitus Nicolaus 

Stiborius Michael Johannes Stanislaus Grodzyenyn. Abraham Laurencius de 
Rabyeny alias Mosczona et porciones ipsorum in Rabyenye hereditate in districtu 
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raźniej odrzuca taką możliwość T. Jaszczołt pisząc o dziedzicach Ra-
bian wymienionych przez dokument z 1479 [1476] r.: „Z pewnością 
byli to jednak synowie, może też już wnukowie, nabywców Moszczo-
nej w 1427 r.”64, zatem Dołęgowie. Zagadnienie to ze względu na brak 
podstawy źródłowej pozostanie otwarte. 

Zatem obok Dołęgów możliwe, że siedzieli w Rabianach także 
potomkowie Pobogów ze Świdra, którzy również przyjęli nazwisko 
Rabieński. 

Warto tu jeszcze dodać, że Bernard przed nabyciem części 
w Moszczonej wszedł w 1436 roku w posiadanie działów w innych 
wsiach leżących w ziemi liwskiej: Skarzynie (parafia Czerwonka) 
i Nojszewie (parafia Pniewnik). Nie widać tam później obecności jego 
samego czy jego potomków. Może więc Bernard wyzbył się szybko tej 
własności albo też opisywana transakcja nie doszła do skutku65? 

 
                           Bernard 
                                 ze Świdra 
                              [1415-144866]  
                                       │       
                                   Michał 
                              z Moszczony 
                                 h. Pobóg 
                          [1479(1476)?-1492] 
                                                 

Tablica nr 2 
Średniowieczni dziedzice Moszczonej (Rabian) herbu Pobóg 

 
Rowiska 
 
Wieś położona w parafii Korytnica (współcześnie: gmina Koryt-

nica, pow. węgrowski, woj. mazowieckie) 
Dowodnie obecność Pobogów w Rowiskach sięga dn. 18 czerw-

ca 1492 r., gdy w Czersku Piotr z Rowisk wraz z Michałem z Mosz-
czony (Rabian) świadczył w drugiej parze z herbu Pobóg Maciejowi 
Oszczerzowi z Polikowa67. Pośrednie potwierdzenie przynależności 
Piotra do Pobogów stanowią jego zeznania składane w sprawie o dzie-
sięciny ze wsi Wielądki, między plebanami z Korytnicy i Pniewnika. 
Piotr z Rowisk zeznawał dwukrotnie jako świadek plebana w Korytni-
cy. Po raz pierwszy w 1518 r. Zeznał wówczas, że ma około 70 lat i że 

                                                                                                              
Liwensi sita Cum Incolis et locandis liberantur”. Uznanie Michała za Poboga pocią-
ga za sobą dalsze pytania i wątpliwości. Być może więc wśród wymienionych obok 
niego imion należy szukać innych potomków Bernarda, czyli Pobogów? 

64   T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa …, s. 158. 
65  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rabiany-Moszczona, par. Korytnica, ziemia liwska, 

AGAD, MK 3, k. 187. Nie wspomina o tej obecności i samej transakcji T. Jaszczołt, 
Napływ rycerstwa …, s. 156-158, 165-167. 

66  Kartoteka SHGMaz, hasło: Świder, par. Karczew, pow. czerski. 
67  MZH, nr 713. 
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w młodości służył u swego stryja, plebana korytnickiego, Jana Świer-
czewskiego oraz że jest sąsiadem Wielądków. Zeznał także, iż w cza-
sach pierwszego plebana korytnickiego którego pamiętał – Macieja – 
dziesięcina od Piotra z Komorów była oddawana do kościoła w Koryt-
nicy. Tak samo było za następnych plebanów: Jana Świerczewskiego, 
Andrzeja Gałeckiego, Jana z Kałuszyna i kolejnych. Piotr świadczył ze 
strony plebana z Korytnicy w tej samej sprawie jeszcze rok później, 
w 1519 r. Wówczas podał jednak, że ma około 60 lat! Zeznał wów-
czas, że kościół w Korytnicy jest starszy niż w Pniewniku68. Piotr zo-
stał pochowany w kościele w Korytnicy. 

Skoro Piotr pamiętał jego poprzednika, to osiadł w ziemi liw-
skiej przed objęciem przez stryja Jana parafii w Korytnicy. Skoro słu-
żył u swego stryja, to musiał być wówczas w odpowiednim do tego 
wieku. Znane obecnie źródła pozwalają wskazać, że jeszcze w 1464 r. 
plebanem w Korytnicy był Andrzej z Żelechowa69. Jan ze Świerczy 
został poświadczony jako pleban w Korytnicy w latach 1467-147770. 
W 1480 r. plebanem był już Andrzej71, zapewne Gałecki. Nie potrafi-
my obecnie powiedzieć, w jakim okresie plebanem w Korytnicy był 
wskazany wyżej Maciej. Na pewno przed Janem ze Świerczy. Mogło to 
mieć miejsce między 1464 a 1467 r. Jednak sformułowanie – pierw-
szy, którego pamięta – zdaje się wskazywać daleką (z perspektywy 
osoby wiekowej) przeszłość. Wobec tego nie można wykluczyć, że Ma-
ciej był plebanem przed Andrzejem z Żelechowa. Zapewne do tego 
właśnie okresu można odnieść początek obecności Pobogów w Rowi-
skach. Zdaje się więc, że Piotr mógł osiąść w ziemi liwskiej przy-
najmniej przed 1467 r. Nie można chyba nawet wykluczyć i takiej 
możliwość, że mógł się on już tu urodzić skoro w latach 1518-1519 
mógł mieć około 60-70 lat. A w 1476 r. był na tyle dojrzały by wy-
mienił go wraz z ojcem przywilej książęcy. A rok później obaj, Piotr 
i jego ojciec Wojciech, zeznali dług w wysokości połowy grzywny pol-
skiej u ks. Mikołaja, plebana z Jakimowicz (ziemia drohicka, później 
Stara Wieś)72.  

Zdaje się zatem nie ulegać wątpliwości, że Pobogowie z Rowisk 
pochodzili ze Świerczy w parafii Klukowo w ziemi zakroczymskiej73. 

                                                
68  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rowiska, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, Pułt. 

test. 1, k. 336, ADPł., Ep. 204, k. 35v-37v. 
69  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rowiska, par. Korytnica, ziemia liwska, ADPł., Ep. 9, 

k. 140v. 
70  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rowiska, par. Korytnica, ziemia liwska, ADPł., Ep. 5, 

k. 184; 13, k. 113v. 
71  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rowiska, par. Korytnica, ziemia liwska, ADPł., Ep. 13, 

k. 262v. 
72  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rowiska, par. Korytnica, ziemia liwska, ADPł., Ep. 13, 

k. 76.   
73  Własność Pobogów w Świerczach poświadcza osiem zapisek herbowych z lat 1465-

1537. MZH, nr 248, 303, 563, 626, 794, 925, 978, 1045. Źródła nie odnotowały 
w Świerczach obecności przedstawicieli innych rodów. Stąd wywodzili się Czyżew-
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Nie ma obecnie pewności, czy pozostali znani dziedzice Rowisk 
byli również Pobogami. Dokument książęcy z 1479 [1476] r. wymie-
nia: Stanisława syna Macieja, Stanisława i Andrzeja synów Michała, 
Wojciecha wraz z synem Piotrem (o których wyżej, pewni Pobogowie) 
oraz Zygmunta i Mikołaja z Rowisk74. Wiemy jeszcze nieco o Zyg-
muncie z Rowisk, który w 1483 r. zamienił części w Rowiskach 
z Wojciechem Żelazowskim na jego 2 włóki w Równem koło Seroc-
ka75. W 1487 r. Żelazowski 1 włókę w Rowiskach, nabytą od Zyg-
munta zastawił pod przepadkiem Andrzejowi z Rowisk. Zastawu nie 
wykupił, wobec czego przeszła ona na własność Andrzeja76. Andrzej 
z Rowisk świadczył także w 1508 r. w konsystorzu pułtuskim. Podał 
wówczas, że ma 60 lat i dobra o wartości ok. 200 kóp gr.77. 
 
                                   NN                                                                   
                  ┌───────┴──────────────────────┐        
           Wojciech                                                             Jan 
           z Rowisk                                                      Świerczewski 
   [1476-1479(1476)]                                   1467-1477 pleban w Korytnicy 
                  │                                                                                                     
              Piotr 
            z Rowisk 
         [1476-1519] 
            h. Pobóg 
                                                 
Tablica nr 3 
Pobogowie z Rowisk  

 
Suchodół 
 
Wieś położona w parafii Grębków (współcześnie: gmina Gręb-

ków, pow. węgrowski, woj. mazowieckie). 
Własność Pobogów w Suchodole poświadczona została 13 

sierpnia 1464 r. w Liwie zapiską herbową. Wówczas to Mścisław 

                                                                                                              
scy i Dmochowscy h. Pobóg z ziemi nurskiej, zob.: P. A. Dmochowski, Próba sfor-
mułowania kryteriów …, s. 255-256 a także T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa 
i szlachty na pogranicze mazowiecko-podlaskie w XVI wieku (obszar dzisiejszego 
powiatu wysokomazowieckiego), [w:] Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do 
badań genealogicznych, pod red. D. K. Rembiszewskiej i H. Krajewskiej, Łomża 
2013, s. 228-230.  

74  KDMaz, s. 274, nr 236: „Nobiles Stanislaus Mathie Stanislaus Michaelis Andreas 
eiusdem frater Albertus Petrus eius Filius Sigismundus Nicolaus de Rowysska et 
ipsorum porciones in Rowysska hereditate in districtu Lliwensi sita cum Incolis 
etc.” 

75  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rowiska, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 5, 
k. 210. 

76  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rowiska, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 18, 
k. 71v. 

77  Kartoteka SHGMaz, hasło: Rowiska, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, Pułt. 
test. 1, k. 19. 
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z Kryp i Paweł z Suchodołu świadczyli w drugiej parze z herbu Pobóg 
Pawłowi z Żaboklik78. Paweł z Suchodołu wystąpił jeszcze w zapisce 
z 1465 r.79. Przywilej książęcy z 1479 [1476] r. ujawnia w Suchodole 
Tomasza, Racibora synów nieżyjącego Pawła, Grzymisława, Bogusła-
wa i Mścisława80. Wydaje się, że można ich uznać za krewnych, może 
nawet (Paweł – Mścisław) rodzonych braci, skoro Paweł był Pobogiem 
a ostatni z wymienionych – Mścisław – nosił imię charakterystyczne 
dla mazowieckiego odgałęzienia tego rodu? To oczywiście hipoteza. 
Hipotetycznie przyjmuję następującą genealogię średniowiecznych 
dziedziców z Suchodołu. 
 
 ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─  ─   
                     Paweł                 Grzymisław                 Bogusław               Mścisław       
                z Suchodołu           z Suchodołu              z Suchodołu          z Suchodołu 
                  h. Pobóg              [1479(1476)]              [1479(1476)]          [1479(1476)] 
                [1464-1465] 
          + 1465/1479(1476) 
       ┌───────┴───────┐        
    Tomasz                        Racibor 
z Suchodołu                 z Suchodołu                                                     
[1479(1476)]                 [1479(1476)] 

 
Tablica nr 4 
Hipotetyczna genealogia dziedziców Suchodołu herbu Pobóg  

 
W następnych latach pojawiają się kolejni znani z imienia dzie-

dzice Suchodołu. To w 1488 r. Szczepan, Jakub i Jan z Suchodołu81, 
w 1513 Marcin Suchodolski kleryk diecezji poznańskiej, przebywają-
cy w Krasnymstawie82. Nie da się jednak w sposób jednoznaczny 
umiejscowić ich w przedstawionym wyżej schemacie genealogicznym. 
Można tu jeszcze dodać pewnego Poboga, którego wspomina Bartosz 
Paprocki, to Mikołaj, który „[…] wieku mego [dzieło Paprockiego zo-
stało wydane w 1584 r. – P. A. D] był rotmistrzem i mężem sławnym 
w Inflanciech i w Rusi, w potrzebach znacznym bywał, w Kiesi w obo-
je oblężenie, gdzie z wielką pochwałą od ludzi rycerskich wiele 

                                                
78  Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie z XV wieku, s. 1, zapiska 1. 
79  Kartoteka SHGMaz, hasło: Suchodół, par. Grębków, ziemia liwska, K. Tymieniecki, 

Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego, T. 1, Procesy twórcze formo-
wania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Poznań 1996, s. 305, 
przyp. 177, zapiska z księgi liwskiej I, s. 57 („Liw. I 57”). 

80  KDMaz, nr 236, s. 273: „Nobiles Thomas Ratiborius filii olim Pauli Grzimislaus 
Boguslaus Mstislaus de Suchodol cum Incolis ibidem locatis et locandis liberan-
tur.” 

81  Kartoteka SHGMaz, hasło: Suchodół, par. Grębków, ziemia liwska, ADPł, Ep 11, 
48v (Szczepan, Jakub i Jan), 63 (Szcepan i Jakub). 

82  Kartoteka SHGMaz, hasło: Suchodół, par. Grębków, ziemia liwska, AGAD, Pułt. 
test. 1, k. 187. 



Ród Pobogów w ziemi liwskiej w Średniowieczu 

 33

a  mężnie sobie poczynał.”83. Za Poboga uważany jest Marcin Sucho-
dolski również żołnierz występujący w źródłach w latach 1533-1557, 
poświadczony jako towarzysz w latach 1548-155784. Należy jeszcze 
dodać, że wieś Suchodół miała w 1563 r. 5 włók uprawianych przez 
szlachtę zagrodową, nie mającą kmieci85.  

Obecnie nie da się ustalić skąd pochodzili Pobogowie z Sucho-
dołu. Tak czy inaczej ich potomkami byli znani później Suchodolscy 
h. Pobóg86. 
 

Turna 
 
Wieś położona w parafii Korytnica (współcześnie: gmina Koryt-

nica, pow. węgrowski, woj. mazowieckie). 
Pobogowie posiadali w Turnie 10 włók. Osiedli tam bracia: Ma-

ciej, Wojciech i Abraham, ewentualnie ich nieznany z imienia ojciec. 
Musiało to nastąpić przed lub ostatecznie w 1439 r. Każdy z braci 
posiadał równy dział o powierzchni 3 włók i 10 morg87. Już w 1439 r. 
Maciej z Turny, pleban w Mielniku sprzedał swój dział bratu Wojcie-
chowi88. W 1444 r. Abraham z Turny sprzedał także 3 włóki i 10 
mórg swemu bratu Wojciechowi89. Wobec czego Wojciech skupił 
w swych rękach całe pierwotne nadanie. W 1450 r. książę Bolesław 
IV nadał Wojciechowi prawo chełmińskie dla Turny oraz uwolnił go 
od obowiązku naprawy dawniej wybudowanych zamków książęcych. 
Wojciech miał uczestniczyć jedynie w budowie nowych zamków90. 
W 1469 r. Wojciech z Turny wystąpił ze swoimi dziećmi: Niemierzą, 
Janem i Katarzyną, żoną Jana z Połazia91. Z tych Niemierza Turski 
herbu Pobóg, w 1468 r. miał konflikt grożący rozlewem krwi z Janem 
Włochem z Sopęchów h. Wierzbowa, sąd ziemski warszawski nałożył 

                                                
83  B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, s. 235 
84  M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t. II Lata 1548-1575, 

Zabrze-Tarnowskie Góry 2012, s. 409. 
85  ŹD, t. XVI s. 418. 
86  B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, s. 235; K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VIII, 

Lipsk 1841, s. 559. 
87  T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa …, s. 152-153. 
88  Kartoteka SHGMaz, hasło: Turna, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 

k. 232. O nim T. Jaszczołt, Szlachta powiatu mielnickiego do połowy XVI w. Mate-
riały genealogiczne i majątkowe, [w:] Czas na Podlaskie. Mielnik. Referaty z sesji hi-
storycznej Mielnik, 29 sierpnia 2010 r., Białystok 2010, s. 99. Kolejny pleban 
w Mielniku Jan wystąpił dopiero w 1484 r.  

89  Kartoteka SHGMaz, hasło: Turna, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 
k. 314. 

90  Kartoteka SHGMaz, hasło: Turna, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 4, 
k. 112v. 

91  KDMaz, s. 274, nr 236: „Nobiles Nyemyerza et Johannes de Thurna et bona ip-
sorum Thurna et bona ipsorum Thurna et Polazye cum Incolis et kmethonibus lo-
catis et locandis in eisdem bonis hereditatibus in districtu Liiwensi sitis liberan-
tur.” 
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wówczas (7 lipca) pomiędzy nich zakład92. Wojciech, w 1477 r., porę-
czał dotrzymanie zakładu nałożonego w sporze pomiędzy Jakubem 
Gilem z Wąsoszy herbu Awdaniec i Urbanem z Kryp herbu Pobóg93. 
Niemierza z bratem Janem zostali wymienieni jako właściciele Turny 
w dokumencie księcia Konrada III z 1479 [1476] r.94. 

Zdaje się, że już z początkiem XVI w. z rąk Pobogów wyszła 
przynajmniej część własności w Turnie. Świadczy o tym zapis testa-
mentowy z 1510 r., w którym Jan syn Piotra z Dąbrówki i zmarłej 
Doroty z Turny (zatem najwyraźniej potomek Pobogów po kądzieli), 
zapisał w testamencie 14 kóp gr z dóbr Turna kościołom w Korytnicy 
i Dąbrówce95.  

Obecnie nie da się ustalić skąd pochodzili Pobogowie z Turny.  
Obok własności Pobogów w Turnie znalazła się jeszcze wła-

sność książęca, powstała w wyniku przemierzenia tego obszaru. 
Z tych włók 2 (przy granicy Zawad i Korytnicy) książę sprzedał 
w 1475 r. Wojciechowi, Pawłowi i Stanisławowi braciom z Żelazowa96. 
Sprzedaż ta w 1539 r. została potwierdzona na prośbę Wojciecha 
syna nieżyjącego już Macieja Pękula z Żelazowa97. 
 
                                 NN                                                                   
                         ┌───────┴─────────┬──────────────────┐        
                     Maciej                            Wojciech                              Abraham     
                   z Turny                             z Turny                                z Turny 
                     [1439]                           [1439-1477]                             [1444] 
             pleban w Mielniku           
                                                 ┌──────┴─┬─────────┐                                                           
                                    Niemierza                 Jan                Katarzyna 
                             [1468-1479(1476)]   [1469-1479(1476)]     [1469] 
                                     h. Pobóg                                     x. Jan z Połazia 
 
Tablica nr 5 
Turscy z Turny herbu Pobóg  

 
Przejdźmy teraz do zbadania osad ziemi liwskiej, w których 

obecność Pobogów w średniowieczu wymaga weryfikacji. 
 

Kałuszyno 
 
Parafia własna (współcześnie: siedziba gminy miejsko-wiejskiej 

Kałuszyn, pow. miński, woj. mazowieckie). 

                                                
92  MZH, nr 301. 
93   Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie z XV wieku, s. 3, zapiska 10. 
94  KDMaz, s. 274, nr 236. 
95  Kartoteka SHGMaz, hasło: Turna, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, Pułt. test. 

1, 397v 
96  Kartoteka SHGMaz, hasło: Turna, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, 

MK 5 k. 180v. 
97  Kartoteka SHGMaz, hasło: Turna, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, Pułt. test. 

1, k. 397v. 
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Zainteresowanie tą włością wynika z późnej informacji przeka-
zanej przez Wiktora Wittyga: „Kałuski, h. Pobóg, A l e k s a n d e r, 
w roku 1757 […] Źr. Dz. XVI 417 znają kilka wsi Kałuszyno w ziemi 
Liwskiej” 98. 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich99 zna dwie osady tego miana.  

Pierwsza to wieś w pow. warszawskim, parafii Wieliszew. Wieś 
ta jednak aż do XVIII w. nosiła nazwę Kożuszyno100, poza tym już 
w wiekach średnich była to własność duchowna zatem nie jest moż-
liwe, by pochodziła stąd rodzina szlachecka nosząca nazwisko Kału-
ski.  

Druga to osada nad rzeką Witówką, parafia własna, w ziemi 
liwskiej. Stosunki własnościowe panujące w tej włości w średniowie-
czu opisała już E. Kowalczyk101. Z początkiem XV w. włość kałuska 
była w posiadaniu Rogalitów, którzy najpewniej, za czasów Janusza 
I, dokonali tu lokacji wsi na prawie chełmińskim. W 1472 r. erygowa-
li tu parafię. Dokonał tego zmarły w 1476 r. Stanisław z Sułkowa h. 
Rogala. Po nim dziedziczył na pozostałej części jego syn Jakub, który 
w 1497 r. odzyskał od króla Jana Olbrachta dobra skonfiskowane 
swojej rodzinie w Sułkowie koło Niedzborza. Został on stolnikiem 
płockim (1509-1510), wojskim płockim (1510), zmarł przed 1516 r.  

Włość kałuska przynajmniej od połowy XV w. poczęła wycho-
dzić z rąk Rogalitów Sułkowskich. Część przeszła w ręce ich krew-
nych z Daniszewa w ziemi wyszogrodzkiej, po których poszli najpew-
niej właściciele wsi Patok i Szymony. W 1468 r. Stanisław sprzedał 
25 włók Jarosławowi i jego synowi Stanisławowi Szemborowiczowi, 
braciom Jakubowi i Michałowi oraz braciom Mikołajowi i Stanisła-
wowi z Żebrów. W 1472 r. 16 włók przeszło na Wojciecha i Dzierży-
sława z Milewa. Z tego okresu pochodzą też zapiski herbowe wskazu-
jące w Kałuszynie Milewskich herbu Bolesta (1470 r., 1471 r.), Miko-
łaja i Stanisława zwanych Olchowe, Macieja syn Mroczka (1470 r.) 
herbu Modzele102. Najszerszy przegląd rycerstwa władającego we wło-
ści kałuskiej zawiera przywilej książęcy z 1479 [1476] r. W nawiasach 
podano informację na temat ich przynależności rodowej – herbu: 

 
 Mikołaj, Jan i Jakub zwani Olszowy z Kałuszyna (pewni Modzele), 

                                                
98  Nieznana szlachta polska i jej herby, opr. W. Wittyg przy współudziale S. Dziadule-

wicza, Kraków 1908, s. 127. 
99  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. III, 

Warszawa 1882, wyd. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walew-
skiego, s. 728 i Tom XV cz. 2, Warszawa 1902, s. 46. 

100  SHGWar, s. 97, 119. 
101  E. Kowalczyk, Włość kałuska w średniowieczu. Z dziejów osadnictwa na wschod-

nim Mazowszu, [w:] Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środ-
kowej, Wrocław-Praha 2002, s. 385-392. 

102  Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie z XV wieku, s. 2, nr 6-8. 
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 Stanisław, Jan, Paweł, Szymon i Tomasz Potoccy z Kałuszyna 
(może Rogalici), 

 Marcin i Ścibor, Stanisław, Dersław, Jakub synowie Jakuba, sy-
na nieżyjącego Wojciecha Milewscy z Kałuszyna (pewni Boleścice), 

 Bernard, Gotard, Maciej Przybysz Dobrożonowicze z Kałuszyna 
(pochodzenie nierozpoznane), 

 Abraham, Stanisław, Sambor, Jakub, Michał, Dadźbóg, Wacław 
i Stanisław Żebrowscy z Kałuszyna (zapewne Półkozice z Żebrów 
pow. nowomiejski, par. Gzy103), 

 Stanisław, Klemens i synowie nieżyjącego Olka Klukowscy 
z Kałuszyna (może Śmiarowie lub Gozdawowie, jeśli z Klukowa 
w pow. nowomiejskim, par. własna104), 

 Marcin, Michał, Mikołaj Chrościccy z Kałuszyna (najpewniej her-
bu Trzaska z Chrościc, pow. ciechanowski, par. Suńsk105), 

 Jakub Sułkowski z Kałuszyna (pewny Rogala)106. 
 

Zestawienie wykazuje, że nie można obecnie mieć pewności co 
do przynależności rodowej osób noszących później nazwisko Kałuski. 
Herbarze znają tylko rodzinę Kałuskich z Kałuszyna w ziemi liwskiej 
pieczętującą się herbem Rogala107. Nie wiemy jednak, z których, 
z wymienionych wyżej pochodzili faktycznie nosiciele tego nazwiska. 
Mogli tam być Rogalici ale też może przedstawiciele innych rodów? 

Tak czy inaczej brak obecnie dowodów mogących uprawdopo-
dobnić obecność w średniowieczu we włości kałuskiej Pobogów. 
Czyżby zatem odnaleziony przez Wittyga Aleksander Kałuski był 
uzurpatorem? A może to jedynie błędna interpretacja przez Wittyga 
znaku – herbu? Mimo, że omawiamy tu bardzo późne źródło warto 
jeszcze podjąć próbę jego weryfikacji. Zatem sprawa zostaje otwarta 
do momentu (o ile źródło to wciąż istnieje) autopsji dokumentu powo-
łanego przez Wittyga. 

 
Wielądki 
 
Wieś położona w parafii Korytnica (współcześnie: gmina Koryt-

nica, pow. węgrowski, woj. mazowieckie).  

                                                
103  MZH, s. 354. 
104  MZH, s. 292. 
105  W 1520 r. Szczepan [Chrościcki] h. Trzaska de Chrosczycze (ADPł., Ep. 204, k. 44-

45) w wieku 80 lat lub więcej. Bardzo dziękuję za tę informację Panu dr Kazimie-
rzowi Pacuskiemu. 

106  KDMaz, s. 272, nr 236. 
107  K. Niesiecki, Herbarz polski, t. V, s. 19 (Kałuski h. Rogala), S. Uruski, Rodzina, 

t. 6, Warszawa 1909, s. 192-193 (Kałuski h. Rogala), A. Boniecki, Herbarz polski, 
t. 9, Warszawa 1906, s. 174-176 (Kałuski h. Rogala z z. liwskiej). Nie zna Rogalitów 
Kałuskich i Sułkowskich B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, s. 653-664. 



Ród Pobogów w ziemi liwskiej w Średniowieczu 

 37

Ks. Stanisław Kozierowski podał informację z poznańskiej księ-
gi relacji z 1632 r. dotyczącą wywodu szlachectwa Stanisława Za-
wadzkiego i jego żony Zofii z Gosczewskich. Herbem Zawadzkich mia-
ła być Ostoja. Ze strony ojca stanęli świadkowie Marcin Janowicz 
Zawadzki i Bartłomiej Zygmuntowicz Zawadzki herbu „Ostoja półtora 
krzyża »stemmatis vulgo dicti Ostoia półtora krzyza«”108. Ze strony 
dziada ojczystego Jan Jerzowicz i Wojciech Stanisławowicz Jakubow-
scy herbu Topór, ze strony matki wystąpili Stanisław Jakubowicz 
i Jan Feliksowicz Wielądkowie z powiatu liwskiego herbu „Podkowa, 
krzyż nad nią »stemmatis vulgo nuncupati Podkowa krzyż nad 
nią«”109. Szlacheckie pochodzenie Zofii Zawadzkiej potwierdził zaś jej 
brat Stanisław Gosczewski. Należy tu jeszcze dodać, że nieszlachec-
kie pochodzenie zarzucił Zawadzkim – Stefan Kotwicz Krzycki, który 
został później, po dowiedzeniu przez naganionych szlachectwa, ska-
zany na karę 60 grzywien. 

Materiały zgromadzone w Tekach Dworzaczka pozwalają po-
wiedzieć nieco więcej na ich temat. Wydaje się, że Stanisław Zawadz-
ki pochodził z pow. lubelskiego, był najpewniej synem Bartłomieja, 
miał brata Szymona (1612 r.) i Wojciecha (1636 r.), którego syn Bar-
tłomiej został zamordowany w 1636 r. przez Samuela Sadowskiego. 
Żoną Stanisława Zawadzkiego była Dorota Gosczewska córka Jana, 
razem dzierżawili części wsi Przebroda w pow. poznańskim (lata 
1612-1614) a w 1627 r. kupili od Stefana Krzyckiego (!) za 15000 złp. 
części we wsi Objezierze (pow. poznański). Ich synami byli: Andrzej 
i Marcin Zawadzcy, dziedziczący w Objezierzu (lata 1640-1649), któ-
rych wujem dowodnie był Stanisław Gosczewski (zmarły przed 1649 
r.)110. W 1629 r. Stefan Kotfic Krzycki(!), wydzierżawił Stanisławowi 
Gosczewskiemu, za 21000 złp. Krzycko (pow. wschow.). W 1649 r. 
Andrzej Zawadzki, syn nieżyjącego Stanisława, jedyny spadkobierca 
nieżyjącego wuja Stanisława Gosczewskiego sprzedał za 35000 złp. 
Krzycko (pow. wschowski), małżonkom Wojciechowi Żółtowskiemu 
i Katarzynie Bobolickiej111. Najprawdopodobniej poznajemy tu tło 
i podłoże zatargu między Krzyckim a Zawadzkimi. To jednak nie jest 
tematem niniejszego opracowania. Istotne jest to, że ks. S. Kozierow-

                                                
108  S. Kozierowski, Nieznane zapiski heraldyczne [cz. I], „Roczniki Towarzystwa Przyja-

ciół Nauk Poznańskiego” 43, 1915, s. 50, nr 64 g.  
109  S. Kozierowski, Nieznane zapiski heraldyczne [cz. I], s. 50, nr 64 g.   
110  Korzystano tu nie z płyty CD a Tek Dworzaczka (dalej: TD) dostępnych za pośred-

nictwem Internetu <http://teki.bkpan.poznan.pl/> [dostęp z dn. 08.11.2014 r.]. 
Stąd zatem sposób cytowania tego źródła. TD, Grodzkie i ziemskie > Poznań > In-
skrypcje > XVII wiek, 2340 (Nr 988) i 2548 (Nr 988); Grodzkie i ziemskie > Poznań 
> Relacje > XVII wiek, 362 (Nr 161), 1951 (Nr 165), 2915 (Nr 992); Grodzkie 
i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1, 238 (Nr 1424), 240 (Nr 
1424), 4666 (Nr 1415); 4869 (Nr 1415), 6610 (Nr 1422), 10689 (Nr 1421), 10879 
(Nr 1423), 10928 (Nr 1423).  

111  TD, Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1, 6065 (Nr 
1416); 240 (Nr 1424). 
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ski i W. Dworzaczek odmiennie podają imię żony Zawadzkiego. Wyda-
je się, że należy się przychylić do wersji W. Dworzaczka, czyli uznać, 
że nosiła ona jednak imię Dorota. 

Przyjrzyjmy się informacjom na temat przynależności rodowej 
(herbom) naganionych i ich świadków.  

Na początek herb Ostoja. Mimo, że Niesiecki zna rodzinę:  
 
Zawadzki herbu Ostoja w Prusiech. MS. o Famil. Pruskich taki ich herb 
położył, miecz goły końcem do góry prosto postawiony, rękojeścią niby 
na księżycu nie pełnym, i obiema rogami do góry patrzącym stojący, 
przy końcu jego trzy gwiazdy rozłożone w polu czerwonem, na hełmie 
tym kształtem księżyc, ale bez miecza, jak i na tarczy. Atolim ja ich 
widział na dwóch miejscach, który niczem się nie różni od herbu Osto-
ja nazwanego, tylko tem, że po lewej stronie tarczy i miecza, nie masz 
takiego księżyca, jak po prawej stronie, ale miasto niego są dwie 
gwiazdy, jedna pod drugą […]112.  

 
– to jednak mało prawdopodobne wydaje się by w wywodzie wymie-
nieni byli jej przedstawiciele. Zdaje się temu przeczyć ich pochodze-
nie, raczej z centralnej i południowej Polski a nie Prus. Ten sam Nie-
siecki opisuje Ostoję w sposób następujący:  
 

Mają być dwa księżyce niepełne żółte, barkami do siebie obrócone, 
każdy z nich jednym rogiem do góry, drugim na dół obrócony, między 
niemi miecz biały otłuczony, rękojeścią do góry, końcem na dół, 
w polu czerwonem, na hełmie pięć piór strusich113.  

 
W powyższych opisach godła herbu Ostoja uderza brak atrybutu 
herbu z wywodu Zawadzkich: „Półtora krzyza”. Atrybut ten można 
znaleźć w innym herbie. Zawiera go Prus pierwszy:  
 

W czerwonem polu, półtora krzyża białego, to jest drugiego krzyża od 
dołu po lewym boku tarczy, niemasz połowy, na hełmie ręka zbrojna 
po ramię z korony wychodzi, w łokciu zgięta, z mieczem do góry 
w prawą tarczy zaniesiona114.  

 
Dodać tu jeszcze trzeba, że herb ten w średniowieczu nazywany był 
również półtora krzyża115 a na Mazowszu Słubica116. W pow. wiskim 
działali Słubiccy herbu Prus I, którzy dziedziczyli w Olszynach i Za-
                                                
112  K. Niesiecki, Herbarz polski, t. X, s. 102. 
113  K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VII, Lipsk 1841, s. 170 (Ostoja). 
114  K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VII, s. 509-510 (Prus 1mo) 
115  J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, s. 238: „PRUS [I] 

(PÓŁTORA KRZYŻA, […] – w polu czerwonym półtora krzyża srebrnego”. 
116  K. Pacuski, Prusowie ze Słubic w XIV-XV w., [w:] Kościół, kultura, społeczeństwo. 

Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 2000, s. 314 i na 
tej stronie przyp. 5, gdzie uwaga, iż J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycer-
stwa polskiego, s. 240-241, identyfikuje „nietrafnie nazwę heraldyczną Słubica 
z Prusem II (Wilcze Kosy)”.  
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wadach117. Może więc stąd poszli Zawadzcy o których jest mowa 
w wypisie ks. S. Kozierowskiego? Można więc podejrzewać, że Za-
wadzcy opisali swój herb, tak jak go widzieli, jak powinien on fak-
tycznie wyglądać, lecz pomylili jego nazwę? Jest to możliwe acz wy-
maga dalszej weryfikacji118.  

Drugi z herbów – Topór – zapewne oszczędzono opisu, ponieważ 
nazwa jednoznacznie oddawał godło herbu. Jakubowskich herbu 
Topór znają herbarze119.  

Trzeci z herbów, najbardziej nas tu interesujący, to owa pod-
kowa z krzyżem nad nią. Jeśli podany przez ks. S. Kozierowskiego 
zapis brać dosłownie, powołany atrybut występuje w godłach herbów:  
 Pobóg – „Podkowa powinna być barkiem do góry stojąca, […], na 

grzbiecie jej krzyż […]”120,  
 Puchała – „Na podkowie, barkiem prosto do góry stojącej, powin-

no być półtrzecia krzyża, tak, że ostatniego od spodu, nad samą 
podkową, z lewego boku tarczy, połowy nie dostaje […]”121 
i ewentualnie  

 Ślepowron – „Barkiem prosto do góry podkowa stoi, na niej krzyż, 
na krzyżu Kruk […] trochę wspięte do lotu mając skrzydła, 
w prawą tarczy obrócony, w pysku […] pierścień trzymając, 
[..]”122.  

 
Do zapisu przekazanego przez ks. Kozierowskiego, czyli podko-

wa i krzyż nad nią, najbardziej zdaje się pasować godło herbu Pobóg.  
Co zatem wiadomo o przynależności rodowej średniowiecznych 

dziedziców liwskich Wielądków? Zagadnienie to wyczerpująco opra-
cował T. Jaszczołt123 i to studium będzie podstawą dalszego wywodu. 
W 1452 r. ks. Bolesław sprzedał 20 włók koło granicy Roguszyna 
i Pniewnika za 20 kóp groszy swemu dworzaninowi pochodzącemu 
z rodu Ostojów z Osieka w parafii Szyszki w ziemi zakroczymskiej124 
Maciejowi, synowi Jana. Równocześnie nadał tym włókom prawo 
chełmińskie z czynszem po 8 groszy praskich z włóki125. Z tych 7 i ½ 
włóki kupił Piotr z Komorów, po którym trzymali je jego bratankowie 
Mikołaj i Jakub, synowie Dadźboga z Komorów. Wielądki powstały na 
tych 7 i ½ włókach. W 1475 r. Konrad III sprzedał im jeszcze 1 ½ 

                                                
117  J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1984, s. 32-33. 
118  Zob. MZH s. 352: Zawady, pow. nowomiejski, par. winnicka rycerstwo h. Prus, 

pow. zambrowski, par. zawadzka, pleban h. Prus. 
119  A. Boniecki, Herbarz polski, t. 7, Warszawa 1904, s. 160-166. 
120  K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VII, s. 331. 
121  K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VII, s. 572. 
122  K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VIII, s. 397. 
123  T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa …, s. 163-164. 
124  MZH nr 74, 390, 398. 
125  Kartoteka SHGMaz, hasło: Wielądki, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 4, 

k. 8v. 



Piotr Andrzej Dmochowski 

 40

włóki naddatków leżących obok wymienionych wcześniej. W 1470 r. 
z herbu Ostoja świadczył wymieniony wyżej Mikołaj zwany Wielądko, 
pisał się z Połazia126. W 1476 r. został zapisany jako Mikołaj Komo-
rowski127. W 1487 r. pojawiła się nazwa wsi Wielądki ale równolegle 
nazywano ją Połazie, później Połazie Wielądki lub Komory Wielądki. 
W 1497 r. Jakub syn Mikołaja z Połazia (czyli Wielądków) zastawił ½ 
włóki Maciejowi, synowi Połubiona z Roguszyna128 i nie wykupił tego 
zastawu, który w 1519 r. przeszedł w ręce Macieja129. W 1524 r. Jan 
syn nieżyjącego Jakuba z Połazia Wielądków, odsprzedał Janowi i Ja-
kubowi, synom Macieja Połubionowicza z Roguszyna prawo bliższości 
do tej połowy włóki130. W 1539 r. na prośbę Stanisława i Andrzeja, 
synów zmarłego Jakuba oraz Pawła i Aleksego, synów zmarłego Mi-
kołaja z Komorów Wielądków wydano z Metryki Mazowieckiej wypis 
dokumentu na kupno 1 ½ włóki naddatków sprzedanych przez księ-
cia Konrada III ich ojcom: Jakubowi i Mikołajowi131. Bezsprzecznie 
średniowieczni Wielądkowie byli herbu Ostoja! 

Ustalenia te zbiera poniższy schemat genealogiczny. 

                                                
126  Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie z XV wieku, s. 2, zapiska 7. 
127  KDMaz s. 273, nr 236. 
128  Kartoteka SHGMaz, hasło: Wielądki, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 32, 

k. 101v. 
129  Kartoteka SHGMaz, hasło: Wielądki, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 32, 

k. 102. 
130  Kartoteka SHGMaz, hasło: Wielądki, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 32, 

k. 218. 
131  Kartoteka SHGMaz, hasło: Wielądki, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 60, 

k. 202 (Maticularum Regni Poloniae summaria (dalej: MRPS), opr. T. Wierzbowski, 
Varsoviae 1910, t. IV, cz. 1, nr 6400). 
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    Jan                                                   NN                                        
z Osieka 
       │                                    ┌───────┴─────────┐        
  Maciej                            Piotr                                 Dadźbog 
z Osieka                      z Komorów                           z Komorów 
h. Ostoja                          ┌───────────────────┴─┐          
  [1452]                        Mikołaj                                       Jakub       Połubion 
                               zw. Wielądko                                   [1475]    z Roguszyna 
                                   z Połazia                                                  [h. Awdaniec132]  
                                   h. Ostoja 
                                [1470-1519] 
       ┌───────┬──────┴─┐                        ┌───────┴──┐           │                                             
   Paweł         Aleksy          Jakub          Stanisław         Andrzej        Maciej 
   [1539]        [1539]           [1497]             [1539]             [1539]     [1497-1519] 
                                           │                                                ┌──────┴──────┐ 
                                         Jan                                            Jan                      Jakub 
                                       [1524]                                        [1524]                    [1524] 
 
                                        Wielądkowie h. Ostoja 
                                                 
Tablica nr 6 
Właściciele działów w Wielądkach do połowy XVI w.133 

 
Nie widać więc tu, w średniowieczu, przedstawicieli rycerstwa 

pieczętującego się podkową z krzyżem. Dostępny materiał źródłowy 
zdaje się wskazywać, że w średniowieczu w Wielądkach dziedziczyli 
Ostojowie (z Komorów) i na połowie włóki Awdańcy (z Roguszyna), 
którzy zresztą chyba raczej nie przyjęli nazwiska Wielądek? 

Jak zatem wyjaśnić powyższy zapis wskazujący, że Wielądkowie 
mogli używać herbu z podkową i krzyżem? M. Roguski pisał: „Za-
wadzcy wskazywali jako herb rodowy Rogalę i Jastrzebiec, w którym 
to herbie występuje podkowa i krzyż. Można założyć, że przy przepi-
sywaniu kolejnych dokumentów [chodzi o to, że „Zawadzki przedłożył 
do wpisania w księgi sądowe trzy wyroki trybunałów piotrkowskiego 
i lubelskiego”134 – P. A. D] herb Zawadzkich »podkowę krzyz nad nią« 
przypisano mylnie Wielądkom, zamiast używanej przez tych Osto-
i.”135. M. Roguski założył więc pomyłkę pisarza. Pomylić mógł się 
również ks. S. Kozierowski przygotowując wypis dokumentu, skoro 
najwyraźniej pomylił imię Gosczewskiej. Równie prawdopodobne jest 
to, że Wielądkowie mogli już nie mieć świadomości swej przynależno-
ści rodowej – herbu. Na to może wskazywać to, że w XIX w. legitymo-
wali się z herbem Nałęcz136. Podali więc może herb po którymś ze 
swych przodków, czy może nawet sąsiadów? Po prostu taki, który 

                                                
132  T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa …, s. 158-162.  
133  T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa …, s. 163-164. 
134  S. Kozierowski, Nieznane zapiski heraldyczne [cz. I], s. 50, nr 64 g.   
135  M. Roguski, Rody szlachty liwskiej. Wielądkowie z Wielądk herbu Nałęcz, „Rocznik 

Liwski”, t. III: 2007, s. 202. 
136  Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, oprac. 

E. Sęczys, Warszawa 2000, s. 754. 
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gdzieś już widzieli, lub może ktoś im podpowiedział? Jednak należy 
również rozważyć i taką możliwość, że mogli podać prawdziwy herb, 
taki jaki im faktycznie przysługiwał. Możliwości objaśnienia sprawy 
jest wiele, która z nich wydaje się najbardziej prawdopodobna? 
Ostrożnie można stwierdzić, że dokument zdaje się raczej zawierać 
wiadomości wiarygodne. Być może istotny jest ten brak silenia się na 
podawanie nazwy a przyjęcie raczej formy opisowej godeł herbów? 
Zdaje się to sprawiać wrażenie jakby świadkowie opisywali herby, 
które widzieli. To może wzbudzać zaufanie do tego przekazu. Można 
do tego dodać, że już w 1518 r. Piotr z Rowisk zeznawał, że jest są-
siadem Wielądków, zatem hipotetycznie Pobogowie mogli przeniknąć 
do ich wsi. Jednak to zbyt słabe przesłanki by móc jednoznacznie 
potwierdzić lub zaprzeczyć wskazanej w dokumencie przynależności 
rodowej (herbowi) Wielądków.  

Podobnie jak przy Kałuskim należy (o ile źródło to wciąż istnie-
je) dokonać autopsji zapiski powołanej przez ks. S. Kozierowskiego. 
Sprawa pozostaje więc otwarta. 
 

ŻABOKLIKI 
 
Wieś położona w parafii Czerwonka (współcześnie: gmina Ko-

rytnica, pow. węgrowski, woj. mazowieckie). 
W 1464 r. potwierdzona jest dowodnie obecność rycerstwa her-

bu Bolesta w Żaboklikach137. Jednak w 1571 r. pojawia się zapis 
mówiący wprost o Pobogach dziedziczących w Żaboklikach Połaziu. 
Dokument wskazuje 5 „rodzin” piszących się z Żaboklik Połazia: „[…] 
nobilis Nicolaus olim Mathiae, Jacobus olim Nicolai, Joannes Ma-
thias olim Alberti, Stanislaus olim Joannis, Joannes Andreas olim 
Bogdani de Zaboklyky Polazye […]”138 świadczących, że Stanisław syn 
nieżyjącego już Pawła Żaboklickiego z Księżopola Komór z ziemi dro-
hickiej, pochodzi z Żaboklickich herbu Pobóg.  

Można stąd wysnuć wniosek, że przynajmniej dziadek wymie-
nionych w młodszym pokoleniu dziedziców Żaboklik Połazia musiał 
już posiadać tam swą własność. Stosując takie kryterium można za-
tem uznać, że w średniowieczu Pobogowie byli jednak obecni również 
w Żaboklikach. Poszukując przodków Pobogów warto zwrócić uwagę 
na informację zawartą w rejestrze poborowym z 1578 r.139. Wydaje 
się bowiem, że pozwala ona podjąć próbę identyfikacji Pobogów – 
średniowiecznych dziedziców Żaboklik. W przywołanym rejestrze wy-
stąpili Jan i Andrzej synowie zmarłego Bogdana na części augusty-
nowskiej. Tych samych wymienia wywód szlachectwa z 1571 r. „Jo-
annes Andreas olim Bogdani de Zaboklyky Polazye”. Doskonale kom-

                                                
137  Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie z XV wieku, s. 1, zapiska 1. 
138  W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII wieku, nr 355. 
139  AGAD, ASK I, 51 (Rejestr poborowy ziemi liwskiej z 1578 r.), k. 3v. 
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ponuje się z tą informacją treść zapiski z 1539 r. z której dowiaduje-
my się, że na prośbę Stanisława syna nieżyjącego już Augustyna 
i Michała syna nieżyjącego Jana z Połazia i Żaboklik sporządzony 
został odpis dokumentu sprzedaży ½ włóki między Czerwonką 
a Ogrodzną, transakcja z dn. 31 maja 1475 r.140. Czyżby wymieniony 
Augustyn (a może i Jan?) był Pobogiem? Jest to prawdopodobne. 
Wskazują na to dwie mocne przesłanki. Fakt, że pisał się on z Połazia 
i Żaboklik a także samo dość rzadko spotykane imię Augustyn. 

 
Reasumując, można zatem przyjąć, że w średniowieczu Pobo-

gowie dziedziczyli w ziemi liwskiej, w częściach lub całości, we 
wsiach: Krypy (parafia Czerwonka), Moszczona [Rabiany-Moszczona] 
(parafia Korytnica), Rowiska (parafia Korytnica), Suchodół (parafia 
Grębków), Turna (parafia Korytnica) a także Żabokliki Połazie (para-
fia Czerwonka).  

Dalszych badań, weryfikacji wymaga domniemana obecność 
Pobogów w średniowieczu, w Kałuszynie (parafia własna) i Wieląd-
kach (parafia Korytnica). 

Nie udało się przy tym rozpoznać dla wszystkich wskazanych 
wsi pochodzenia dziedziczących tam Pobogów. Wiemy, że w ziemi 
liwskiej osiedli Pobogowie ze Świerczy w ziemi zakroczymskiej i Świ-
dra w ziemi czerskiej.  

W opisywanym kontekście obok rozpoznania osadnictwa Pobo-
gów w ziemi liwskiej w średniowieczu warto jeszcze zwrócić uwagę 
i na inne rodzaje aktywność przedstawicieli rodu. Nie udało się roz-
poznać Pobogów urzędników liwskich141, było za to kilku, związanych 
z ziemią liwską w średniowieczu, Pobogów plebanów.  

Stanisław piszący się z Żelawina w ziemi czerskiej, parafii Gó-
ra142. Był synem Dziersława rządcy i pisarza czerskiego 1410-1417 
i Wichny. W 1414 r. zapisany w poczet studentów Uniwersytetu Kra-
kowskiego143. W latach 1424-1433 był pisarzem ziemskim warszaw-
skim. W 1426 r. poświadczony jest jego sługa, Piotr, który był także 
jego pisarzem. W 1428 r. wymieniony, jako kanonik warszawski, 
wśród dostojników składających hołd Bolesławowi i Ofce, należał za-
tem do elity władzy ks. czersko-warszawskiego144. W 1429 r. Stani-
                                                
140  MRPS cz. IV, t. 1, nr 6402. 
141 K. Pacuski, Elita władzy Ziemi Liwskiej w XV wieku, „Rocznik Liwski”, 

t. I: 2005/2006, s. 73-93. 
142  A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w., 

t. II, Kanonicy, Toruń 1993, s. 136, nr 190; M. Wilska, Mazowieckie środowisko 
dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne, Warszawa 2012, s. 121. 

143  Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, wydali A. Gąsiorowski, 
T. Jurek, I. Skierska, przy współpracy R. Grzesika, Kraków 2004, s. 85, nr 14-
15/152. 

144  K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Stu-
dium z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym, Warsza-
wa 2009, s. 479. 
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sław kupił Starowolę Runowską (ziemia warszawska) za 125 kóp gr. 
Rok później odbył się podział dóbr między nim i jego braćmi: Stani-
sław otrzymał Żelawin i Piotrowice w pow. czerskim, a Mikołaj, Woli-
mir i Marcin – Całowanie z Bełczącą i Wolę Runowską lub 250 kóp gr 
posp. zamiast tej ostatniej wsi. Na mocy bulli papieża Eugeniusza IV 
z 16 lipca 1431 r. otrzymał kanonię płocką i parafię w Królewie 
w diecezji płockiej z dochodem 16 grzywien srebra, wakujące po 
śmierci Mikołaja syna Teodora z Nieksyna (Leksyna). Dn. 23 sierpnia 
1431 r. Marcin Kulesza wikariusz wieczysty płocki płacił annaty  
w imieniu Stanisława z kanonii i prebendy płockiej oraz kościoła 
w Królewie. Plebanem w Królewie był przed 1457 r. Według najnow-
szych ustaleń K. Pacuskiego należy go identyfikować z kanonikiem 
warszawskim Stanisławem Żelewskim145. Zdaniem tego badacza Sta-
nisław był plebanem w Liwie, w latach 1453-1463 lub dłużej, ale 
przed 1468 r., a zmarł jako kanonik warszawski po 1473 r.146. 

Jan ze Świerczy poświadczony jako pleban w Korytnicy w la-
tach 1467-1477. W 1464 r. plebanem w Korytnicy był Andrzej z Żele-
chowa. W 1480 r. plebanem był już Andrzej Gałecki147. 

Maciej z Turny, w 1439 r. został poświadczony jako pleban 
w Mielniku148. 

Powyższe zestawienie powiela kierunki migracji rozpoznane wy-
żej. Ponownie to Świercze w ziemi zakroczymskiej (Jan ze Świerczy). 
I ziemia czerska reprezentowana przez Stanisława z Żelawina (obec-
nie nie są wyraźnie widoczne bliższe relacje między Pobogami z ziemi 
czerskiej, z Żelawina i Świdra). 

Niniejsze opracowanie umożliwiło zestawienie włości ziemi liw-
skiej, które w całości lub części były w posiadaniu rycerstwa pieczę-
tującego się herbem Pobóg. Patrząc na mapę ziemi liwskiej nie trud-
no zauważyć, że zainteresowaniem Pobogów cieszyła się północno-
wschodnia i wschodnia część tej ziemi. Nie zawsze udało się ustalić 
skąd liwscy Pobogowie tu przybyli. Jednak na podstawie poczynio-
nych ustaleń można powiedzieć, że przynajmniej część migracji na-
stąpiła z ziemi zakroczymskiej i czerskiej. Intrygująca przy tym jest 
zbieżność geograficzna osadnictwa rodu i pochodzenia duchownych 
działających w ziemi liwskiej. Chociaż trudno już o tak wyraźną 
zbieżność chronologiczną. Wynika to zapewne z braku solidnej pod-
stawy źródłowej (brak ksiąg sądowych liwskich). Zachowana baza 
źródłowa jasno pokazuje, że liwscy Pobogowie w średniowieczu byli 

                                                
145  SHGWar., s. 27, 56, 78, 91, 96, 111, 146, 184, 209, 248, 249, 346; Ks. L. Królik, 

Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVII wieku, Warszawa 1990, s. 203. 
146  Bardzo dziękuję Panu dr Kazimierzowi Pacuskiemu za przekazanie cennych uzu-

pełnień do biogramu ks. Stanisława z Żelawina. 
147  Kartoteka SHGMaz, hasło: Korytnica, par. własna, ziemia liwska, ADPł., Ep. 5, 

k. 184; 9, k. 140v; 13, k. 113v, 262v. 
148  Kartoteka SHGMaz, hasło: Turna, par. Korytnica, ziemia liwska, AGAD, MK 3, 

k. 232. 
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świadomi swej przynależności rodowej i współpracowali ze sobą. Po-
twierdzają to zapiski herbowe, w których wspólnie występowali Pobo-
gowie z różnych włości, o najpewniej różnym pochodzeniu, co musia-
ło się wiązać z dalszym pokrewieństwem. Jednak z rodzin liwskich 
Pobogów tylko jedna w okresie XIX wiecznych legitymacji zachowała 
swą świadomość pochodzenia – Suchodolscy. Być może wynikało to 
z faktu zubożenia pozostałych? 

Niniejsze opracowanie umożliwiło wskazanie szeregu obszarów 
badawczych wymagających dalszych studiów (np. Kałuscy i Wieląd-
kowie). Wydaje się jednak, że podstawowym postulatem badawczym 
płynącym z niniejszego opracowania jest potrzeba szybkiego rozsze-
rzenia badań o Pobogów z pozostałych ziem Mazowsza. Na początek 
można zaproponować dziedziców ze Świerczy w pow. nowomiejskim 
(ze względu na rycerstwo z Rowisk) i Pobogów z ziemi czerskiej (ze 
względu na rycerstwo z Rabian). Wydaje się, że zaproponowane kie-
runki badań powinny umożliwić poszerzenie wiedzy na temat liw-
skich Pobogów. 
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Rzeczpospolita w 1660 r. podpisała ze Szwecją pokój oliwski, 

który przywracał status quo ante bellum. Kraj został uwolniony od 
okupacji północnego sąsiada i cały swój wysiłek skierował na 
wschodni teatr działań wojennych przeciwko Moskwie oraz Kozakom. 
Sytuacja wewnętrzna kraju nie była jednak dobra, wieloletnie wojny 
doprowadziły do poważnych strat materialnych oraz demograficz-
nych.  

W czerwcu 1660 r. król zwołał konwokację do Warszawy, która 
miała się zająć sprawą ratyfikacji traktatu oliwskiego oraz reforma-
mi1. Deputaci szlacheccy oraz senatorowie w większości opowiedzieli 
się za głosowaniem większościowym, jednakże pomysł ten nie zdobył 
całkowitego poparcia2. Senatorowie byli zgodni co do potrzeby prze-
prowadzenia elekcji króla za życia Jana Kazimierza, różnili się jednak 
w sądach w jaki sposób elekcję przeprowadzić. Przeciwko tym pla-
nom silnie występowała dyplomacja brandenburska oraz austriacka, 
nie chcąc wzmacniać Rzeczypospolitej3. W Koronie, Ludwika Maria 
postanowiła osobiście patronować nad kampanią sejmikową, rozpo-
czynając już w sierpniu 1660 r. objazd województw. W październiku 
                                                
1 S. Ochmann, Sejmy z lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformy ustroju Rzeczypo-

spolitej, Wrocław 1977, s. 17. 
2 Ibidem, s. 20.  
3 Ibidem, s. 19.  
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dwór wyruszył do Krakowa, gdzie pozyskał dla swych planów: bisku-
pa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego i podkomorzego poznańskie-
go Łukasza Opalińskiego4 

22 stycznia 1661 r. dwór z Krakowa ruszył do Częstochowy na 
ponownie zwołaną konwokację. 1 lutego zebrani senatorowie oraz 
przedstawiciele szlachty w większości byli uprzedzeni do planów dwo-
ru. Mimo trudności, do podpisania skryptu zobowiązującego do po-
parcia tych propozycji udało się nakłonić wielu senatorów i kilka 
osób znaczniejszej szlachty. Podpis złożył także biskup płocki Jan 
Gembicki5.  

Królowej, mimo wszelkich starań, nie udało się jednak usunąć 
wszystkich trudności. Wobec zbliżającego się terminu sejmików zde-
cydowano na dworze odwołać się do pozyskanych senatorów, aby 
przy ich pomocy wpłynąć na szlachtę. Przede wszystkim należało 
zwrócić uwagę na te sejmiki, gdzie spodziewano się największej opo-
zycji: średzki, krakowski, opatowski, bełski, radziejowski, lubelski 
oraz wiszeński6. Na sejmik łucki miał wpłynąć hetman polny i mar-
szałek wielki koronny Jerzy Sebastian Lubomirski. Referendarz ko-
ronny Jan Andrzej Morsztyn prosił marszałka w imieniu pary królew-
skiej, żeby także „[...] krakowskie, sandomierskie, ruskie wojewódz-
twa wziął w dispositią, (…) a mazowieckie, podlaskie, kujawskie, pru-
skie pilnie sub authoritate WMci [...] wszędzie curamus”7. 

Podczas kampanii przedsejmikowej oba stronnictwa, francuskie 
oraz austriackie chętnie sięgały po „oręż” propagandy. Za konieczno-
ścią przeprowadzenia elekcji vivente rege wypowiedział się w swoim 
memoriale marszałek nadworny koronny Łukasz Opaliński8. Dwór 
wykorzystywał także do prowadzenia agitacji mnichów9. Niezależnie 
od dworu, pewną rolę w propagowaniu konieczności szerokich reform 
mogła odegrać także broszura Stanisława Kożuchowskiego Veritas 
quatour causis demonstrata calamitatum regni Poloniae10. Opozycja 
z kolei ostro wystąpiła przeciwko elekcji za życia króla11. Ważną rolę 
w tym kontekście historycy przypisują książce kasztelana lwowskiego 
Andrzeja Maksymiliana Fredry Scriptorum seu togae et belli notatinum 
fragmenta. Wyrażono w niej słynną teorię „złotej wolności”, skutecz-
nie wpływając tym na umysły obywateli szlacheckich12.  
                                                
4  Ibidem, s. 25. 
5 Ibidem, s. 26.  
6 Ibidem, s. 26. 
7 Ibidem, s. 27, cyt. za.: J.A. Morsztyn do J. Lubomirskiego, Kraków 11 XII 1660, 

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 
(dalej: B. PAU-PAN Kr.),  rkps 1065, k. 153-158. 

8 S. Ochmann, op. cit., s. 31.  
9 J. Bąkowa, Szlachta województwa krakowskiego wobec opozycji J. Lubomirskiego 

w latach 1661-1667, Warszawa-Kraków 1974, s. 33.  
10 S. Ochmann, op. cit., s. 31.  
11 Ibidem, s. 31. 
12 Ibidem, s. 31. 
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Na dzień 28 marca wyznaczone były zjazdy ziemskie, które mia-
ły wykazać stanowisko szlachty wobec reformy sejmowania i elekcji. 
W legacji królewskiej skierowanej do szlachty nie umieszczono żad-
nego punktu dotyczącego wybrania władcy za życia Jana Kazimierza. 
Problem ten poruszono ostrożnie, jedynie w suplemencie dodanym do 
legacji13. Król zwracał w nim uwagę na zbliżający się niebezpieczny 
okres interregnum14.  

Punkt dotyczący reformy sejmowej sformułowany został bardzo 
ostrożnie. Król proponował, aby na zbliżającym się sejmie sprawą 
reformy zajęła się grupa deputatów z senatu oraz izby poselskiej, 
gdyż doprowadzenie tej sprawy do końca jest konieczne dla dobra 
Rzeczypospolitej. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, jak uważa 
S. Ochmann-Staniszewska, że dwór zlekceważył sprawę reformy sej-
mowej na rzecz elekcji.  

Na pytania na ile szlachta mazowiecka uwierzyła tym zapew-
nieniom, czy gotowała była poprzeć na sejmie sprawę elekcji i refor-
my sejmowania oraz jak ustosunkowała się do propozycji nowych 
podatków, odpowiedź miały dać wkrótce sejmiki.  

Wobec niekompletnej ilości zachowanych instrukcji dla posłów 
na sejm, trudno w pełni ocenić stanowisko mazowieckiej szlachty. 
Z ogólnej liczby sejmików mazowieckich szesnastu partykularnych 
oraz jednego generalnego znane są jedynie: wiski15 i generalny16. 
Skąpych wiadomości o przebiegu sejmików czerskiego, zakroczym-
skiego i warszawskiego dostarcza nam list rezydenta brandenbur-
skiego Johanna Dietricha von Hoverbecka z Warszawy z dnia 4 kwie-
tnia 1661 r.17. 

Większość sejmików koronnych ustosunkowała się niechętnie 
wobec reformy sejmowej, część zdecydowanie przeciw a niektóre po-
minęły ją całkowitym milczeniem18. Wobec drugiej sprawy, czyli elek-
cji, sejmiki zajęły stanowisko pełne zastrzeżeń i wahań. Kilka opo-
wiedziało się zdecydowanie przeciw, a część swoją zgodę na rozpa-
trzenie problemu elekcji obwarowały szeregiem zastrzeżeń. Pozytywny 
stosunek do elekcji wyraziły jedynie cztery sejmiki19.  

Większym zrozumieniem u szlachty spotkała się kwestia ko-
nieczności uregulowania żołdu wojsku komputowemu. Sejmiki 
w większości godziły się na uchwalenie nowych podatków. Poświęco-

                                                
13 Ibidem, s. 36; S. Ochamnn-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej 

za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo –  doktryna –  praktyka, t. I, s. 293.  
14 A. Przyboś, Wstęp, [w:] Merkuriusz polski, Kraków 1960, s. 247.  
15 Laudum sejmiku wiskiego, Wizna 28 III 1661, B. PAN-PAU Kr., nr 8350, k. 240-

243.  
16 Laudum sejmiku generalnego mazowieckiego, Warszawa 28 IV 1661, B. PAN-PAU 

Kr., nr 8334, k. 158-160.  
17 S. Ochmann, op. cit., s. 45. 
18 Ibidem, s. 39-42. 
19 Ibidem, s. 43-48. 
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no także wiele uwagi na znalezienie nowych sposobów wynagrodzenia 
wojska20.  

W sprawie reformy sejmowej szlachta sejmiku wiskiego podkre-
ślała, że pozwala „ratio concludenorum consilionum, żeby koncypowa-
na była non in vim conclusions ale in vim praeparationis”. Opowie-
dziano się przeciwko elekcji, gdyż „nie widzimy tego żadnej potrzeby”. 
Opatrzność nawet po śmierci króla będzie czuwać nad Rzeczpospoli-
tą.  

W sprawie zrównania w podatkach i zapłacie wojsku, apelowa-
no „koekwacja przez grupę deputatów, aby na tym sejmie stanęła 
[...]”. Szlachta zwracała uwagę na niemożność spłacenia całego zale-
głego żołdu gdyż „opustoszałe ziemie, między któremi nasza jest pra-
wie najpierwsza”. Stąd kładła nacisk na konieczność przekonania 
wojska, aby zrezygnowało z części zapłaty. Posłowie mieli jednak sa-
mi dokonać wyboru, gdyż z jednej strony „na nowe podatki [...], aby 
żadną miarą nie pozwalali” to z drugiej „jeśli universalitas podymne 
albo pogłośne stanie” mieli zgodzić się prosząc jedynie o odłożenie 
terminu „po żniwach”.  

W sprawie elekcji vivente rege sejmik warszawski żądał poro-
zumienia się z innym województwami. Natomiast sejmik czerski 
i zakroczymski były zdecydowanie przeciwne elekcji, wręcz grożono 
rozsiekaniem na szablach tych, którzy odważyliby się tę sprawę po-
ruszać podczas obrad21. 

28 kwietnia 1661 r. zredagowana została instrukcja na sejm 
sejmiku generalnego. Zgromadzenie przedstawiło własne propozycje 
odnośnie reformy sejmowania. Nie myśląc o zasadniczych zmianach 
sugerowano „aby przy obieraniu P. Marszałka Poselskiego obrano po 
trzech deputatów ex genetibus, któryby przysięgali” żadnej konstytu-
cji nie podpisywać, która wcześniej nie uzyskałaby zgody całej izby 
poselskiej. Ponadto, aby nie czytać w senacie konstytucji nie podpi-
sanych przez posłów. Dalej proponowano, aby marszałek pod obrady 
poddawał kolejno punkty zapisane w legacji królewskiej. Dopiero po 
ich załatwieniu miałyby być rozpatrywane propozycje województw. 
Stwierdzano dalej, że posłowie, którzy spóźnią się na sejm więcej niż 
dwa tygodnie zostaną pozbawieni vocem activam. Mogliby jedynie za-
bierać głos przy deklarowaniu wysokości podatków ze swej ziemi. 
Generał mazowiecki postulował także, aby w przypadku zerwania 
sejmu kancelaria królewska nie wydawała uniwersałów na jego po-
wtórne odbycie. Sejmik zobowiązał posłów do żądania czytania na 
sejmie scripta ad archiwum, a następnie do przedstawienia ich odpi-
sów na sejmikach relacyjnych.  

                                                
20 Ibidem, s. 49-51. 
21 Ibidem, s. 45. 
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Elekcja króla za życia Jana Kazimierza miała być rozpatrywana 
„ad consensu województw inszych”. Natomiast w punkcie dotyczącym 
zapłaty wojsku wyrażano takie samo stanowisko jak sejmik wiski. 

Wynik przedstawionych sejmików mazowieckich nie był zatem 
pomyślny dla dworu. Chociaż, jak wskazuje instrukcja sejmiku gene-
ralnego, większość nieznanych nam instrukcji z 1661 r. prawdopo-
dobnie dopuszczała możliwość uzgodnienia przez posłów wspólnego 
dla województw stanowiska w kwestii elekcji. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wśród trzech projektów reformy sejmu opracowanych przez 
szlachtę kujawską i halicką, znajdował się projekt sejmiku general-
nego mazowieckiego. Postulaty w nim zwarte miały charakter umiar-
kowany, pokazały jednak, że szlachta mazowiecka widziała potrzebę 
zmian, które usprawniłyby funkcjonowanie instytucji sejmu. Jak 
wskazuje analiza źródeł pomimo wahań i zastrzeżeń nie wykazano się 
radykalizmem w sprawie elekcji oraz długów wobec wojska.  

Otwarcie sejmu nastąpiło 3 maja. Zadaniem priorytetowym dla 
stronnictwa francuskiego, było przeforsowanie elekcji vivente rege 
oraz swego kandydata. 

6 maja posłowie przystąpili do prac na reformą sejmową, go-
dząc się na pewne zmiany w sposobie obrad i przy podejmowaniu 
decyzji22. Wśród siedmiu punktów znalazły oddźwięk propozycje po-
słów mazowieckich, dotyczące usprawnienia obrad: sprawy prywatne 
będą mogły być rozpatrywane dopiero po załatwieniu publicznych, 
o ile starczy czasu23, oraz dotyczące podejmowania decyzji: marszałek 
wraz z deputatami powinien podpisać konstytucje a podpisanych 
nikt ze spóźniających się nie będzie miał prawa naruszać.  

W dniach 16-17 maja poruszono problem, czy król powinien się 
przychylać do większości głosów w senacie. Posłowie stwierdzili, że 
nie należy w ogóle wspominać o wprowadzeniu zasady większości 
w izbie poselskiej, ponieważ ich zdaniom dałoby to pole do działania 
dla fakcji. Szlachta zgodziła się jednak, aby monarcha nie był zobli-
gowany do przychylania się do większości i przyznała mu prawo 
kontradykcji w czasie obrad senatu. Posłowie w tym posunięciu 
znajdowali jeszcze jeden argument, mianowicie zachowanie w mocy 
jednostkowego sprzeciwu w izbie.  

Wśród postulatów wsuwanych 19 maja odnajdujemy propozy-
cje posłów mazowieckich, „aby po konkluzji sejmu nie próbowano 
przemycać pewnych spraw i nie czytano nic w punktach takowego co 
by w izbie poselskiej nie było postanowione i na to by PP posłowie nie 
pozwalali”24. W drugim postulacie szlachta domagała się, aby konsty-
tucje były przywożone przez posłów na sejmiki relacyjne25. 

                                                
22 S. Ochmann, op. cit., s. 66. 
23 Ibidem, s. 66.  
24 Ibidem, s. 78.  
25 Ibidem, s. 78.  
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12 czerwca stronnictwo dworskie, po raz ostatni na tym sejmie, 
poruszyło sprawę reformy sejmowania. Wysunęło propozycję wpro-
wadzenia decydowania większością głosów. Część posłów zapropo-
nowała wtedy inny postulat, aby konkluzja powstawała przy królu 
i senacie. Oba projekty okazały się jednak zbyt radykalne, opozycja 
nie dała się przekonać i do tej kwestii więcej już nie wracano26. 

Kluczową dla stronnictwa francuskiego sprawę elekcji vivente 
rege, dwór zamierzał poruszyć na sesjach prowincjonalnych. Ostrze-
żeniem dla dworu była dyskusja w tej sprawie odbyta nieoficjalnie 
w dniu 19 maja, na posiedzeniach prywatnych. Wówczas zarysowały 
się poważne różnice zdań27. 

W pierwszych dniach czerwca odbyły się sesje prowincjonalne, 
na, których już oficjalnie, posłowie mieli się wypowiadać w sprawie 
elekcji. Wynik sesji wypadł niekorzystnie dla dworu. Elekcję poparli 
Litwini28. „Początkowo Mazurzy zajęli niezbyt przychylne stanowisko, 
w końcu jednak wyrazili zgodę”29.  

Mimo niezadowalającego wyniku sesji dwór nie rezygnował 
z prób wpłynięcia przez senatorów na deputatów. 3 czerwca, w obec-
ności posłów i królowej, wystąpił król w senacie z propozycją elekcji 
vivente rege. Argumenty króla zrobiły wrażenie na zebranych senato-
rach, z których większość zgodziła się na projekt30. Z Mazowsza jesz-
cze podczas wygłaszania wotów elekcję poparli: biskup płocki Jan 
Gembicki i  podskarbi wielki koronny Jan Kazimierz Krasiński31. 

2 lipca posłowie koronni podjęli decyzję niewdawania się 
w sprawę elekcji. Dwa dni później dwór postanowił jeszcze raz spró-
bować przeforsować projekt. Wówczas monarcha wystąpił ze swoją 
słynną mową32. S. Ochmann-Staniszewska zauważa, że „słuszny 
apel, jak i prorocze słowa o rozbiorze Polski - ze względu na określo-
ny stan świadomości politycznej -  nie mogły trafić do przekonania 
szlachty. W projekcie elekcji vivente rege widziano intrygę francuską 
i zamach na jedną ze »źrenic wolności«. Groźba rozbiorów mogła wy-
dawać się na razie nierealna”33. Do słów autorki należy dodać, że naj-
lepszy czas dla forsowania pomysłu elekcji już minął. W 1660 r. 
szlachta była już mniej skłonna do poparcia tych zamierzeń, co 
w znacznej mierze wynikało z przekonania o własnej sile i czuwaniu 

                                                
26 Ibidem, s. 94.  
27 Ibidem, s. 86.  
28 Ibidem, s. 88. 
29 Ibidem, s. 89. 
30 Ibidem, s. 91. 
31 Ibidem, s. 69, 74. 
32 Ibidem, s. 108-109. Mowa króla jest znana z odpisów. Zob. A. Kersten, Stefan 

Czarniecki (1599-1665), Warszawa 1963, s. 442; J. Bąkowa, op. cit., s. 37. 
33 Cyt. za: S. Ochmann, op. cit., s. 110. 
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Opatrzności. Rzeczpospolita pozbyła się Szwedów i gromiła wojska 
moskiewskie34. Batalia o elekcję została na tym sejmie przegrana35.  

Obok reformy sejmowej i elekcji sejm 1661 r. obradował nad 
trzecią istotną sprawą, opłacenia wojska. Do obmyślenia sposobu 
zapłaty wyznaczono deputatów, zastrzegając jednak, że gdyby opra-
cowywany przez nich projekt nie odpowiadał izbie, ta będzie miała 
prawo poprawić go. Do zapłaty wojsku powołano komisję, w której 
skład weszli z izby również przedstawiciele Mazowsza. Na sejmie po-
stanowiono przydzielić oddziały do możliwości płatniczych poszcze-
gólnych ziem oraz województw36. Ponadto powołano także komisję do 
kontroli rachunków podskarbiego, w której znaleźli się z Mazowsza 
stolnik wyszogrodzki Adrian Lasocki oraz starosta liwski Marcin 
Oborski (był on także w komisji do spisywania konstytucji)37. 

Należy odpowiedzieć w świetle powyższych analiz na pytania, 
czy szlachta mazowiecka widziała potrzebę reformy sejmowania, 
przeprowadzenia elekcji za życia króla oraz opłacenia wojska? A tak-
że, czy szlachta opowiedziała się za polityką dworu, może się jej 
sprzeciwiała? 

Żaden pamiętnikarz, ani obserwator obrad sejmowych nie od-
notował, aby Mazowszanie wobec powyższych propozycji stanęli po 
stronie opozycji, lub kategorycznie poprali dwór. Z przebiegu sejmu 
wynika raczej, że szlachta mazowiecka podejmowała decyzje rozważ-
ne i konsekwentnie do stanowiska uzgodnionego podczas marcowych 
sejmików.  

Wobec tego rodzi się pytanie, na ile Mazowsze wyróżniało się 
swoją postawą na tle omawianych na sejmie problemów? 

Można chyba zaryzykować postawieniem hipotezy, wobec ską-
pych materiałów źródłowych, że szlachta mazowiecka wyróżniała się 
umiarkowaniem i obiektywizmem wobec tych ważkich i bardzo trud-
nych problemów wewnętrznych państwa. W tym miejscu potwierdza-
ją się wnioski Jolanty Choińskiej-Miki, że „nawet z ograniczonymi 
pełnomocnictwami mazowieccy posłowie nie byli - jak uważa Józef 
Gierowski – jedynie reprezentantami ziemi i wyrazicielami jej woli, 
którzy nie mogli przekraczać postanowień ziemskich”38. Sejm ten po-
kazał, że Mazowszanie czuli się „przede wszystkim przedstawicielami 

                                                
34 W. Czermak, Szczęśliwy rok. Dzieje wojny moskiewsko-polskiej w roku 1660, „Prze-

gląd Polski”, t. LXXXIII (1887), s. 343 i nn. 
35 J. Bąkowa, op. cit., s. 86; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., 

t. II, s. 315.  
36 Z trzech poborów zwolniono ziemię warszawską, która wydała je wcześniej.  
37 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. II, s. 306.  
38 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 44; 

J. Gierowski, Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego 
Mazowsza, Wrocław 1948, s. 37.  
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całej Rzeczypospolitej, a w drugiej dopiero kolejności – ziemi czy wo-
jewództwa”39.  

Trudno jest wskazać jaką rolę odegrali na sejmie senatorowie 
mazowieccy. Z pewnością mieli oni wpływ na postawy posłów, jed-
nakże ze względu na brak źródeł nie jesteśmy w stanie stwierdzić 
w jakim zakresie. Najbardziej aktywnymi senatorami z Mazowsza byli 
na tym sejmie kanclerz wielki koronny M. Prażmowski oraz wojewoda 
mazowiecki Stanisław Sarbiewski. Obydwaj blisko związani z królem 
mieli wpływ na przebieg obrad. Sarbiewski interweniował z ramienia 
króla w izbie poselskiej, aby nakłonić posłów do słuchania wotów se-
natorskich40. Prażmowski z kolei wszedł do komisji mającej przygo-
tować projekt reformy sejmowania. Przewodniczył także sesji prowin-
cjonalnej Mazowsza41.  

Na sejmie nie załatwiono spraw najważniejszych dla dworu. 
Zlekceważenie przez obóz królewski reformy sejmowej okazało się 
ogromnym błędem, gdyż była to jedyna legalna droga do osiągnięcia 
sukcesu w kwestii elekcji. 

2 stycznia 1662 r., król zwołał naradę senatorów do Bielska, 
gdzie miała zapaść decyzja co do terminu przyszłego sejmu. Posta-
nowiono, że sejm rozpocznie się 20 lutego a sejmiki 30 stycznia42. 
Decyzje te zapadły pod wpływem wysuwanych przez konfederatów 
koronnych poważnych żądań wobec dworu. Postulaty wojskowe nosi-
ły obok ekonomicznych wyraźne akcenty polityczne jak najbardziej 
nieprzychylne dworowi43. 

W skierowanej do sejmików legacji z 7 stycznia monarcha pod-
kreślał, że do zwołania sejmu zmusiło go zawiązanie konfederacji 
wojskowych. Dalej wskazywał, że głównym zadaniem sejmu powinno 
być obmyślenie sposobu zapłaty wojsku. Prosił, aby szlachta dała 
w tej sprawie pełną moc stanowienia swoim posłom. W kolejnej czę-
ści legacji król żalił się, że mimo wyrażonej przez dwór gotowości pój-
ścia wojsku na ustępstwa, konfederaci nie zgodzili się odstąpić od 
związku. Stąd nie doszła do skutku wyznaczona do zapłaty komisja. 
Król prosił szlachtę, aby sama szukała sposobów rozwiązania tego 
problemu, gdyż od tego zależy spokój wewnętrzny i kontynuowanie 
walki z wrogiem44. 

W legacji zupełnie pominięto kwestie reformy sejmowania i elk-
cji vivente rege. Przyszły sejm miał być całkowicie poświęcony spra-
wom wojska. Jednak obóz królewski zamierzał ograniczyć tematykę 
obrad do kwestii zapłaty, pomijając zdecydowaną większość politycz-

                                                
39 J. Choińska-Mika, op. cit., s. 44.  
40 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. II, s. 311.  
41 Ibidem, s. 307, 309.  
42 S. Ochmann, op. cit., s. 153.  
43 E. Janas, op. cit., s. 29.  
44 S. Ochmann, op. cit., s. 154-155.  
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nych żądań konfederatów45. Król wyraził jednak w legacji poparcie 
żądania konfederatów litewskich w sprawie reformy urzędu hetmań-
skiego, przede wszystkim zniesienia jego dożywotności46.  

Konfederaci koronni ze swej strony przedstawili sejmikom wła-
sne postulaty. Żądali, by nie zwożono pieniędzy na komisję, ale za-
trzymano je w województwach. Zwracali się z prośbą o zamieszczenie 
w instrukcjach sejmikowych żądania, aby obecny podskarbi i ci, któ-
rzy myta, cła wodne i lądowe, akcyzę, czopowe i inne dochody trzy-
mają, złożyli dokładne sprawozdanie na sejmie47. Konfederaci koron-
ni, chociaż początkowo wysuwali potrzebę reformy urzędu hetmań-
skiego, z czasem przyjęli postawę bardzo chwiejną. Pod wpływem agi-
tacji obydwu hetmanów koronnych ostatecznie zrezygnowano 
z forsowania tych zmian, obracając cały atak przeciwko kancle-
rzom48. Zdecydowane stanowisko zajęli natomiast Litwini, próbując 
wywrzeć na posłów sejmowych presję w kwestii reformy urzędu już 
podczas trwania samych obrad49.  

Z instrukcji sejmikowych mazowieckich znamy: czerską50, łom-
żyńską51, warszawską52, wiską53, zakroczymską54 i sejmiku general-
nego55.  

W zachowanych instrukcjach sejmików koronnych nie ograni-
czono się do sprawy zapłaty wojsku, ale wysunięto postulaty nieko-
rzystne dla dworu, zbieżne nieprzypadkowo z propozycjami wysuwa-
nymi przez konfederatów.  

Szlachta ziemi wiskiej dawała swym posłom nieograniczone 
pełnomocnictwo. Wysunęła też propozycję ścisłego egzekwowania 
prawa o cle generalnym. Sejmik żądał dalej, aby sejm przeprowadził 
dokładną kontrolę skarbu oraz złożenia sprawozdania przez osoby 
zajmujące się hiberną. Szlachta opowiedziała się przeciwko elekcji, 
żądając ponownego potwierdzenia danych konstytucji gwarantują-
cych wolną elekcję.  

                                                
45 Ibidem, s. 156.  
46 S. Ochmann, Sprawa hetmańska w latach 1661-1662, „Kwartalnik Historyczny”, 

R. 84 (1977), nr 1, s. 27.  
47 Ibidem, s. 155-156.  
48 S. Ochmann, Sprawa hetmańska…, s. 24-25.  
49 Ibidem, s. 25-26.  
50 Laudum sejmiku czerskiego, Czersk 30 I 1662, B. PAN-PAU Kr., nr 8319, k. 172-

183.  
51 Laudum sejmiku łomżyńskiego, Łomża 30 I 1662, B. PAN-PAU Kr., nr 8331, 

k. 190-198.  
52 Laudum sejmiku warszawskiego, Warszawa 30 I 1662, B. PAN-PAU Kr., nr 8348, 

k. 134-139.  
53 Laudum sejmiki wiskiego, Wizna 30 I 1662, B. PAN-PAU Kr., nr 8350, k. 257-260.  
54 Laudum sejmiku zakroczymskiego, Zakroczym 30 I 1662, B. PAN-PAU Kr., 

nr 8353, k. 181-183.  
55 Laudum sejmiku generalnego mazowieckiego, Warszawa 6 II 1662, B. PAN-PAU 

Kr., nr 8334, k. 161-163.  
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Sejmik ziemi łomżyńskiej postanowił „mają p.p. posłowie omni 
rationes z inszemi województwami, aby zasłużony żołnierz zapłatę” 
otrzymał. Dalej jednak szlachta apelowała do skonfederowanego woj-
ska, aby „przykładem związku litewskiego targować się nie chcieli”. 
Podkreślono też konieczność opuszczenia przez konfederatów zaję-
tych dóbr królewskich i duchownych oraz proponowano potrącenie 
w zapłacie sum wybranych przez związkowych z wyżej wymienionych 
dóbr. Sprawę elekcji sejmik pominął milczeniem. Podobnie potrakto-
wał sprawę eks-podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego. 

Sejmik zakroczymski, podobnie jak wyżej wymienione, pozy-
tywnie ustosunkował się do sprawy zapłaty wojsku. Sejmik warszaw-
ski, podobnie jak łomżyński prosił, aby konfederaci opuścili dobra 
królewskie i duchowne. Wystąpił też z propozycją „aby nie poborami, 
ale inszemi podatki podobnemi lub pogłówem lub inszemi practicula-
bis modus contributi na wypłacenie wojsku [...]”.  

Szlachta zatem godziła się na zapłatę wojsku, a ze znanych in-
strukcji tylko sejmik warszawski zakwestionował mieszanie się woj-
ska do spraw politycznych. Na poparcie wysuniętych argumentów 
przywoływano fakty z historii starożytnego Rzymu, wskazując na 
zgubne konsekwencje wzrostu władzy legionów.  

Sejmik ziemi wiskiej opowiedział się przeciwko nowym świad-
czeniom, uzasadniając swoją odpowiedź wyjątkowym zniszczeniem. 
Szlachta podobnie jak łomżyńska proponowała potrącenie w zapłacie 
wojsku sum wybranych przez konfederatów z dóbr królewskich i du-
chownych, postulowała też nakłonienia wojska do rezygnacji z części 
zapłaty. Dalej proponowano obciążenie na ten cel dóbr królewskich. 

Sejmik generalny mazowiecki w sprawie zapłaty wojsku nie 
zgłosił sprzeciwu i obiecywał konfederatom, że „y takie media brać 
przed się będziemy, aby skuteczna zapłata Panów Woyskowych do-
szła. Szlachta podkreślała swoją solidarność z konfederatami 
w sprawie żądań politycznych: „obstawać będziemy, aby żadne Novi-
tates w Wolumen Legum nie wchodziły y exorbitowane nie były, ale 
przy dawnych prawach, zwyczaiach y wolnościach opponere się za-
chcemy”. Sejmik domagał się szybkiego drukowania konstytucji. 

Naprzeciwko oczekiwaniom dworu wystąpiła jedynie szlachta 
ziemi warszawskiej. Wyraziła swe poparcie w ostrym potępieniu po-
stulatów politycznych konfederatów. Na sejmiku byli późniejsi posło-
wie na sejm:  chorąży nadworny koronny Samuel Jerzy Prażmowski 
i podkomorzy różański Walerian Petrykowski – stronnicy dworu, co 
być może nie pozostawało bez wpływu na postawy szlachty. Wysu-
nięcie tak odważnego punktu, mogło wynikać także z obecności na 
północnym Mazowszu Związku Pobożnego. Z kolei sprawa reformy 
buławy nie znalazła odzwierciedlenia w instrukcjach mazowieckich. 
Wynikało to z rezygnacji przez konfederatów koronnych z forsowania 
tej sprawy oraz niewielkiego zaangażowania dworu w ograniczenie 
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prerogatyw hetmańskich. Jak podkreśla S. Ochmann-Staniszewska 
obóz królewski nie naciskał na reformę buławy wobec nieprzychylnej 
postawy wojska koronnego, braku jednolitego stanowiska wśród 
szlachty i w końcu potrzeby nie zrażania hetmanów w celu pozyska-
nia ich dla planów elekcji vivente rege56. 

Otwarcie obrad sejmowych nastąpiło 20 lutego 1662 r. Mar-
szałkiem izby został wybrany kasztelanic wojnicki Jan Wielopolski. 

21 lutego król w otoczeniu senatu przyjął posłów. Wśród sena-
torów znajdowali się: biskup płocki J. Gembicki oraz podskarbi 
J. K. Krasiński57. 

W dniu następnym posłowie wysłuchali wotów oraz propozycji 
od tronu. Niestety wota z tego dnia, w tym wystąpienie Gembickiego 
nie zachowały się. Wotujący 25 lutego Krasiński opowiedział się za 
pogłównym. Tego samego dnia opozycja podniosła sprawę elekcji, 
żądając wyjawienia „kto był jej autor, kto promotor”.  

18 marca sejm zajął się obmyślaniem zapłaty wojsku58. Posło-
wie żądali przede wszystkim dokładnego rozliczenia się podskarbiego. 
Prawdopodobnie postulat ten został poparty przez posłów mazowiec-
kich. 

Od 20 do 24 marca województwa i ziemie składały deklaracje 
co do wydania podatków uchwalonych na poprzednim sejmie. Posło-
wie płoccy, nieobecni na ostatnim sejmie nie wyrażali zgody na ko-
ekwację w przyszłych podatkach59. Województwo płockie zobligowało 
się tym razem wpłacić pobory do Trybunału Skarbowego według in-
struktarza60. W dniu 31 marca obrady rozpoczęto od odczytania kon-
stytucji „Reasumpcja podatku przeszłego sejmu”, która postanawia-
ła, że uchwalone wówczas podatki powinny zostać wydane w 3 ra-
tach, ale łącznie do 24 maja61. Rozliczeniem tych podatków miała się 
zająć komisja. Część posłów zwracała uwagę na niemożliwość zebra-
nia podatków, ze względu na zniszczenia wojenne62. Należy przypusz-
czać, że wśród oponentów znaleźli się posłowie wiscy, którzy mieli 
szczególnie zwracać uwagę na wskazaną kwestię. Ponownie wśród 
komisji do zapłaty wojsku widzimy przedstawicieli Mazowsza63. Rów-
nież w komisji do kontroli rachunków podskarbiego zasiadło dwóch 

                                                
56 S. Ochmann, Sprawa hetmańska…, s. 24-29.  
57 Idem, Sejmy z lat 1661-1662..., s. 187. 
58 S. Ochman, Sejmy z lat 1661-1662..., s. 206.  
59 Ibidem, s. 206.  
60 Deklaracje podatków wszystkich Województw i Ziem na zapłatę wojsku, [w:] Volu-

mina Legum, oprac. J. Ohryzko, Petersburg 1859, t. IV, s. 399.  
61 S. Ochmann, Sejmy z lat 1661-1662..., s. 213.  
62 Ibidem, s. 213.  
63 Zapłata wojsku generalna i Trybunał Skarbowy, [w:] ibidem, t. IV, s. 390-394. 

Z Mazowsza w skład komisji weszli: chorąży ciechanowski Jan Duczymiński, cho-
rąży różański Kazimierz Mikołaj Podoski oraz podkomorzy rawski Albrycht Lipski.  
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posłów mazowieckich, podkomorzy różański W. Petrykowski oraz 
chorąży czerski Samuel Rudzieński64.  

Następnie obradowano nad problemem pogłównego generalne-
go, na które z wyjątkiem posłów wielkopolskich „senat i większa 
część izby pozwoliła”. 22 kwietnia uchwalono instruktaż pogłównego 
generalnego65. Podatek ten wzbudził wiele kontrowersji, co znalazło 
swoje odbicie w pamiętnikach z tego okresu. Pogłówne miało charak-
ter ofiary na wojsko i niewątpliwe świadczy, że szlachta gotowa była 
ponosić nadzwyczajne ciężary podatkowe. Ciekawe, że sejmik ziemi 
warszawskiej już w 1658 r. uchwalił pogłówne w takiej formie. 
W związku z tym genezy pogłównego generalnego z 1662 r. należy 
szukać właśnie w ustawodawstwie wskazanego sejmiku mazowiec-
kiego66. Posłowie mazowieccy na sejmie zgadzali się na uchwalenie 
podatku, diariusze bowiem wymieniają, że jedynie szlachta wielko-
polska długo mu się opierała67.  

1 maja o godzinie 3 w nocy senatorowie i posłowie złożyli przy-
sięgę, potwierdzając wierność i poparcie dla króla. Stwierdzili, że za-
gwarantowane na tym sejmie prawa o wolnej elekcji „uchyla” wszel-
kie podejrzenia i nieuzasadnione pretensje wobec monarchy wysu-
wane przez konfederatów68. W sprawie zapłaty wojsku, obiecywano 
wydać zebrane w ziemiach i województwach pieniądze na komisji za 
asygnacjami ze skarbu oraz żądać, aby przy odbiorze zapłaty wojsko 
składało przysięgę, że odstępuje od związku69.  

Spór w sejmie wywołał postulat konfederatów żądających resty-
tucji praw Radziejowskiego. Wszyscy biskupi, z wyjątkiem Prażmow-
skiego oraz większość senatorów świeckich opowiedziała się za resty-
tucją. Posłowie natomiast z wyjątkiem mazowieckich oraz litewskich, 
byli temu przeciwni70. 

Generalnie znane nam sejmiki mazowieckie zgadzały się na za-
płatę wojsku, podkreślając, iż jest to sprawa niezmiernie istotna. 
Szlachta stała na stanowisku, że sprawę należy skonsultować z po-
zostałymi województwami. Na sejmie posłowie mazowieccy zgadzali 
się na uchwałę zapłaty wojsku. 

Sejmiki mazowieckie w większość pominęły milczeniem kwestie 
elekcji vivente rege, poza czerskim, który był jej przeciwny. 

                                                
64 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. II, s. 332.  
65 Ibidem, s. 213; Zapłata wojsku..., s. 391. Instrukcja pogłównego nie została włą-

czona do konstytucji.  
66 Ibidem, s. 180; M. Nycz, Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego: studium 

z dziejów skarbowo-wojskowych z lat 1697-1717, Poznań 1938, s. 54.  
67 R. Rybarski, op. cit., s. 180-181; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. 

cit., t. II, s. 333.  
68 Oświadczenie ku nam życzliwości Stanów Koronnych i Wielkiego Księstwa Litew-

skiego, [w:] VL, t. IV, s. 389.  
69 S. Ochman, Sejmy z lat 1661-1662..., s. 236-237.  
70 Ibidem, s. 228. 
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13 maja województwa wypowiadały się w sprawie elekcji. 
W świetle źródeł możemy stwierdzić, że Mazowszanie nie znaleźli się 
w opozycji, jednakże nie ma także dowodów, które potwierdzałyby 
opowiedzenie się za planami dworu. Powstaje wobec tego pytanie, 
z jakiego powodu pominięto w instrukcjach na sejm tak istotny pro-
blem? 

Wynikało to z faktu, że w legacji królewskiej punktu o elekcji 
nie ujęto. Jednak szlachta czerska odniosła się do tej sprawy. Musi-
my bowiem pamiętać, że instrukcje spisywane na sejmikach z reguły 
tylko w pierwszej części stanowiły odpowiedź na legacje królewską. 
Dalej poruszały kwestie istotne z punktu widzenia swoich partyku-
larnych interesów oraz problemy wagi ogólnopaństwowej. Instrukcje 
te są dowodem na istnienie w Rzeczypospolitej wymiany poglądów 
między rządem a poddanymi.  

S. Ochmann-Staniszewska podkreśla, że wobec wytworzonej na 
przeszłym sejmie niekorzystnej atmosfery, dwór postanowił całkowi-
cie wycofać oficjalne postulaty dotyczące elekcji i wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom opozycji, skupiając uwagę na sprawach wojska i po-
datków. W związku z tym dworowi zależało, aby punkt dotyczący 
elekcji nie został wpisany do legacji71. 

O problemie urzędu hetmańskiego dyskutowano na sejmie 
z niewielkim zaangażowaniem. Delegaci litewscy narzekali na brak 
zainteresowania ich dezyderatami, wyrażającymi aprobatę wobec re-
formy tego urzędu72. Nie wiemy natomiast, jaką postawę przyjęli po-
słowie mazowieccy wobec ograniczenia prerogatyw buławy. Niestety 
i tym razem nie udało się przeprowadzić zmian, chociaż sytuacja po-
lityczna  1662 r. temu sprzyjała73.  

Jaką zatem postawę zajęła szlachta mazowiecka w latach 1661-
1662? Należy stwierdzić, że nie była ona konsekwentnie regalistycz-
na, skoro interweniowano w skład posłów obawiając się opozycji wo-
bec planów królewskich. Ponadto na szereg postulatów znanych nam 
w instrukcjach zaznaczył się wpływ uniwersałów konfederackich.  

Szlachta mazowiecka brała aktywny udział w dyskusji nad 
najważniejszymi problemami Rzeczypospolitej, zaś jej głos był istotny 
zarówno dla dworu jak i fakcji magnackich. Należy zwrócić uwagę, że 
Mazurzy niejednokrotnie sami wysuwali ciekawe aczkolwiek umiar-
kowane propozycje reformy ustrojowej, dostrzegając wady systemo-
we. Postawy te były wyrazem dojrzałości politycznej tamtejszych 
obywateli. Trzeba również zaznaczyć, że szlachta z Mazowsza pozy-
tywnie wyróżniała się na tle swoich braci z Korony. Skłonna do kom-
promisu, była gotowa ponosić dodatkowe ciężary na rzecz państwa, 

                                                
71 Ibidem, s. 155-156.  
72 S. Ochmann, Sprawa hetmańska…, s. 29-30.  
73 Ibidem, s. 30.  
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dostrzegając potrzebę rozwiązania problemów, które paraliżowały je-
go funkcjonowanie.  

Na koniec moich wywodów dotyczących postaw szlachty mazo-
wieckiej w latach 1661-1662, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż nie 
posiadamy laudów sejmikowych szlachty liwskiej dla omawianego 
okresu74. Również w korespondencji  nie odnajdujemy informacji od-
noszących się do przebiegu tamtejszego sejmiku. Niemniej warto 
w tym miejscu podkreślić, iż na sejmiku liwskim działał doświadczo-
ny parlamentarzysta, opiniotwórczy dla tamtejszej społeczności lo-
kalnej Marcin Oborski, podkomorzy liwski. Blisko związany z dwo-
rem, należał do stronnictwa francuskiego75. Zdaniem Adama Kerste-
na Oborski blisko wówczas współpracował z ekspodkanclerzym Hie-
ronimem Radziejowskim, który był wiernym wykonawcą poleceń kró-
lowej Ludwiki Marii76. Trudno jednak ocenić na ile podkomorzy oraz 
osoby z nim związane, były w stanie wpłynąć na postawy szlachty 
liwskiej, w tak delikatnych sprawach jak reforma sejmowania i elek-
cja.  

Na sejmach z lat 1661-1662 widzimy reprezentantów sejmiku 
liwskiego, co pozwala wysunąć wniosek, iż sejmiki odbyły się. W roku 
1661 ziemię liwską reprezentowali: Kazimierz Cieciszewski, chorąży 
liwski oraz Tomasz Cieciszewski, sędzia liwski. Z kolei na kolejnym 
sejmie byli to: Jan Brochowski starosta liwski77 oraz Seweryn Bro-
chowski, podsędek liwski78. Cieciszewscy byli związani z księciem 
Bogusławem Radziwiłłem (posesjonatem w ziemi liwskiej), który na 
obydwu sejmach opowiedział się za elekcją vivente rege79. W tym 
miejscu można więc wysunąć hipotezę, iż Cieciszewscy sprzyjali pla-
nom dworu. Z pewnością na sejmiku liwskim z 1661 r. nie mógł być 
obecny M. Oborski, gdyż został wybrany posłem z sejmiku czerskie-
go. Być może pojawił się na obradach sejmiku liwskiego w 1662 r., 
ale nie posiadamy na ten temat informacji. Z braku źródeł nie jestem 
więc w stanie stwierdzić, jaką ostatecznie postawę przyjęli posłowie 
liwscy. Przypuszczam jednak, iż wobec ogólnej solidarności posłów 
mazowieckich, którą obserwujemy na sejmach, ich stanowisko nie 
mogło znacząco odbiegać. 
                                                
74 Brak również ksiąg grodzkich. Z laud sejmikowych wyjątkiem są postanowienia 

sejmiku liwskiego relacyjnego z 3 sierpnia 1661 r. Dotyczą one jednak przede 
wszystkim kwestii podatkowych oraz wysokości deklarowanych rat na spłatę dłu-
gów wojska. Szlachta nie odniosła się w laudum do spraw elekcji i reformy sejmo-
wania.  

75 A. Keckowa, Oborski Jan Zygmunt, "Polski Słownik Biograficzny", t. XXIII, 1978, 
s. 438. 

76 A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, 
s. 555 

77 Po 1662 r. starostą liwskim został M. Oborski.  
78 J. Choińska-Mika, op. cit., s. 175. 
79 A. Cieciszewski do B. Radziwiłła, [miejsce nieznane] 1 I 1661, Archiwum Główne 

Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 2297.  
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rocznica elekcji i koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Wśród uczestników ostatniej wolnej elekcji nie zabrakło reprezentacji 
ziemi liwskiej. Posłowie liwscy brali także aktywny udział w trzech 
sejmach 1764 roku – konwokacyjnym, elekcyjnym oraz koronacyj-
nym. Skład delegacji ziemi liwskiej na sejmie elekcyjnym i elekcji 
znamy z opublikowanej drukiem w Volumina Legum w XVIII oraz 
w XIX wieku listy elektorów Stanisława Augusta. Badając środowisko 
urzędników ziemskich i grodzkich liwskich doszedłem do przekona-
nia, że lista ta zawiera wiele błędnych informacji o poszczególnych 
elektorach oraz jest niekompletna. Pomija ona wiele istotnych da-
nych o niektórych elektorach. Te błędne informacje są powtarzane 
w wielu publikacjach naukowych i popularnych. Na możliwe różnice 
między drukowaną listą elektorów a dokumentem zawierającym pod-
pisy złożone przez nich pod aktem elekcyjnym w 1764 roku zwrócił 
mi także uwagę dr Tomasz Jaszczołt. 

Przypuszczenie to się potwierdziło. Wśród najpoważniejszych 
błędów drukowanej w Volumina Legum w 1782 i 1860 roku listy elek-
torów liwskich można wymienić pominięcie nazwisk elektorów: Fran-
ciszka na Wielądkach Wielądka, skarbnika liwskiego, Ignacego Ko-
lumny Cieciszowskiego, sędziego grodzkiego i posła liwskiego, Adama 
Kolumny Cieciszowskiego, podczaszyca i posła liwskiego oraz Ignace-
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go Żabickiego, burgrabiego, sędziego kapturowego i posła liwskiego. 
Błędnie odczytano podpis obecnego na elekcji Adama Cieciszowskie-
go, co spowodowało, że zamiast niego jako jeden z elektorów został 
wymieniony Adam Kolumna Cieszkowski, podczszyc liwski. Osoba 
taka nie istniała. Błąd ten nie został dostrzeżony przez autorów i wy-
dawców herbarzy, mimo faktu, że ród Cieszkowskich używał herbu 
Dołęga, a nie herb Kolumna, który był herbem rodów Cieciszowskich 
i Oborskich. W oparciu o listę nazwisk z Volumina Legum błędne in-
formacje na temat elektorów z rodu Cieszkowskich powtarza w swoim 
herbarzu Adam Boniecki. Pisze on, że elekcję Stanisława Augusta 
podpisał Adam Cieszkowski, podczaszyc liwski, a „więc syn Jana […] 
oraz Michał, sędzia grodzki i poseł liwski”1. Tymczasem zmarły 
w 1749 roku Jan Cieszkowski, podczaszy liwski nie miał syna, a Mi-
chał Cieszkowski nie był sędzią grodzkim2. Na dokumencie potwier-
dzającym opowiedzenie się za kandydaturą Stanisława Augusta Po-
niatowskiego na króla swoje podpisy złożyli: Michał na Cieszkowie 
Cieszkowski, miecznik i poseł liwski oraz bracia Cieciszowscy: Igna-
cy, sędzia grodzki i poseł liwski oraz Adam, podczaszyc i poseł liwski. 
Bracia Cieciszowscy będą w przyszłości odgrywali ważną rolę jako 
przywódcy stronnictwa dworskiego w ziemi liwskiej. Ignacy będzie 
kilkakrotnie wybierany posłem liwskim i sędzią sądów marszałkow-
skich. Był osobą obdarzaną kolejnymi urzędami ziemskimi i kawale-
rem orderu św. Stanisława3. Jego brat Adam został bliskim współ-
pracownikiem monarchy, szefem jego gabinetu i pisarzem wielkim 
koronnym4. Stronnikiem króla w senacie będzie trzeci z braci biskup 
Kasper Cieciszowski5. 

Wśród błędów znajdujących się na liście elektorów opubliko-
wanej w Volumina Legum jest pominięcie przedstawiciela znanego 
rodu szlachty liwskiej Antoniego Zaliwskiego, sędziego kapturowego 
i posła na sejm elekcyjny. Zastąpił go reprezentant nieznanej heral-
dykom rodziny Zabiwskich. W kilkunastu przypadkach pominięto 
informacje o funkcjach posłów i sędziów kapturowych piastowanych 
przez poszczególnych elektorów. Mylono lub pomijano sprawowane 
przez nich urzędy i posiadane tytuły. Powodowało to trudności  
w identyfikacji poszczególnych urzędników liwskich. Przykładem mo-
gą być przypadki Michała na Cieszkowie Cieszkowskiego i Antoniego 

                                                
1  A. Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1900, t. III, s. 211. 
2  W ślad za A. Bonieckim także L. Zalewski pisze, że Michał Cieszkowski był sędzią 

grodzkim liwskim w latach 1764-1780. Zob. L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej. 
Sejmiki. Urzędy. Herbarz, Warszawa 2005, s. 87. 

3  M. Danilewiczowa, Cieciszowski Ignacy, h. Roch III,[w:] Polski słownik biograficzny 
[dalej PSB], Kraków 1938, t. IV, s. 38. 

4  Tamże, s. 37-38, M. Danilewiczowa, Cieciszowski Adam Józef, h. Roch III (1743-
1783). 

5  Tamże, s. 38-39, Bp M. Godlewski, Cieciszowski Kacper Kazimierz. Kolumna (1745-
1831). 
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Jaczewskiego. Michał Cieszkowski, miecznik liwski na liście elekto-
rów opublikowanej w Volumina Legum jest prezentowany jako sędzia 
grodzki i poseł liwski. Ta błędna informacja powtórzona w herbarzu 
A. Bonieckiego została powtórzona w kilku publikacjach. W oparciu 
o nią w mojej publikacji na temat urzędników grodu liwskiego zapre-
zentowałem błędne przypuszczenie, iż w 1764 roku urzędy miecznika 
i sędziego grodzkiego mogli sprawować dwaj różni przedstawiciele 
rodu Cieszkowskich6. Sytuacja została wyjaśniona po zapoznaniu się 
z listą zawierającą oryginalne podpisy liwskich elektorów. Michał 
Cieszkowski podpisał suffragia jako miecznik i poseł liwski, a jako 
sędzia grodzki i poseł liwski podpisał suffragia Ignacy Cieciszowski7. 
Ignacy Cieciszowski został pominięty na liście elektorów liwskich 
opublikowanej w Volumina Legum. Inny elektor, Antoni Jaczewski 
przedstawiony jest w Volumina Legum jako „Vicesgerent Y Poseł Liw-
s.[…]”. Tymczasem Jaczewski podpisał suffragia jako „wiceregent, 
sędzia kapturowy i poseł”. Istnieje poważna różnica między tymi 
urzędami. Inne były kompetencje, zadania i pozycja osób sprawują-
cych te urzędy. Wiceregent, którym był Jaczewski to urzędnik kance-
laryjny, zastępca regenta ziemskiego i grodzkiego. Vicesgerentem był 
tytułowany urzędnik grodzki zastępujący starostę podczas jego nie-
obecności i posiadający jego uprawnienia8. W aktach sejmikowych 
liwskich nie ma osób pełniących w XVIII wieku ten urząd. Nieobec-
nych w grodzie starostów liwskich zastępowały osoby pełniące urząd 
podstarościego. 

W drukowanych w 1768 i 1860 spisach elektorów z ziemi liw-
skiej pominięto tytuły i nazwy urzędów sprawowanych przez wielu 
elektorów. Przykładowo pominięto informację, że poseł liwski Jakub 
Czaczkowski podpisał akt elekcyjny jako stolnik owrucki, a Kazimierz 
Mieczkowski jako łowczyc kowalski. Są to informacje ważne dla iden-
tyfikacji poszczególnych osób oraz określenia ich pozycji w hierarchii 
urzędniczej. Źródłem błędnych, powtarzanych przez autorów herba-

                                                
6  Michał Cieszkowski był miecznikiem liwskim od 1754 roku i z takim urzędem 

został odnotowany w 1765 w dokumencie potwierdzającym nominację na pisarza 
ziemskiego i grodzkiego. Zob. M. Roguski, Urzędnicy grodzcy i kancelaryjni liwscy 
w latach 1764-1795, „Rocznik Kałuszyński” z. 14, 2014, s. 28-29. 

7  A. Boniecki pisząc, że Ignacy Cieciszowski był posłem w 1764 i 1782 roku i „podpi-
sał z ziemia czerską elekcyę Stanisława Augusta” pomija fakt powierzenia mu 
mandatu poselskiego przez szlachtę liwską i podpisanie suffragiów także z tą zie-
mią. Zob. A. Boniecki, Herbarz…, t. III, s. 167. 

8  Występujący w XV wieku w grodzie krakowskim wicesgerent zastępował starostę 
podczas jego nieobecności. W późniejszych wiekach kompetencje tych urzędników 
grodzkich zostały ograniczone do czynności egzekucyjnych m.in. rumacji, polegają-
cej na „usuwaniu z posiadłości dawnych właścicieli, niedopuszczających do wyko-
nania ciążącego na nich wyroku”. Niekiedy starosta zlecał im przesłuchiwanie 
świadków i rozstrzygali na jego polecenie w spornych sprawach. Zob. J. Łosowski, 
Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku studium o urzędzie, dokumenta-
cji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004, s. 102-103. 
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rzy i wielu opracowań genealogicznych informacji o elektorach liw-
skich jest uznawana za wiarygodną lista elektorów opublikowana 
w 1782 roku w tomie siódmym na stronach 285-286 zbioru zatytu-
łowanego Prawa, konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego y Wiel-
kiego Xsięstwa Litewskiego y wszystkich prowincji należących: na 
walnych seymach koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 
1347 aż do ostatniego seymu uchwalone. W Warszawie w drukarni 
J.K. Mości y Rzeczypospolitey u Xsisięży Scholarum Piarum. Roku 
Pańskiego 1782. Volumen Septimum. Ab 1764 Ad Annum 1768 Reipu-
blicae Continens. Ta zawierająca liczne błędy i opuszczenia lista elek-
torów została ponownie wydrukowana w tomie siódmym edycji Volu-
mina Legum wydanej w Petersburgu w 1860 roku. 

Ze względu na stwierdzone błędy drukowanej listy elektorów 
uznałem za celowe sporządzenie nowego spisu nazwisk uczestników 
elekcji z ziemi liwskiej. Stanowi on aneks do artykułu i został opra-
cowany w oparciu o wymieniony już dokument zawierający oryginal-
ne podpisy elektorów oraz dostępne informacje o piastowanych przez 
elektorów urzędach ziemskich i grodzkich, funkcjach sędziów kaptu-
rowych i komisarzy konfederackich konfederacji zawiązanej podczas 
bezkrólewia i działającej do drugiej połowy 1766 roku. Ustaliłem tak-
że nazwiska posłów ziemi liwskiej na sejm elekcyjny oraz sejmy kon-
wokacyjny i koronacyjny obradujące w 1764 roku. 

Podstawowe znaczenie dla dokonanych ustaleń miał dokument 
zawierający oryginalne podpisy elektorów ziemi liwskiej oddających 
głosy za Stanisławem Augustem Poniatowskim. Znajduje się on w ze-
spole o nazwie „Akta elekcji Stanisława Augusta 1764”, przechowy-
wanym w Bibliotece Czartoryskich9. Wykorzystałem także drukowany 
diariusz sejmu elekcyjnego przechowywany w Bibliotece Narodowej10. 

Oprócz udostępnienia czytelnikowi informacji o reprezentacji 
ziemski liwskiej podczas elekcji 1764 roku chciałbym także przybli-
żyć późniejsze losy uczestników tego ważnego wydarzenia, a szcze-
gólnie przedstawić ich działalności polityczną i sejmikowa oraz awan-
se w hierarchii urzędniczej. Wielu z elektorów objęło w czasach stani-
sławowskich wysokie urzędy centralne, senatorskie i ziemskie, było 
obdarzanych mandatami posłów i deputatów oraz odgrywało ważną 
rolę polityczną jako funkcjonariusze sejmikowi, członkowie Komisji 
Porządkowej Cywilno-Wojskowej w czasach Sejmu Wielkiego. Niektó-
rzy należeli do organizatorów i członków władz powstańczych pod-

                                                
9  Biblioteka Czartoryskich, Akta elekcji Stanisława Augusta 1764, rkps 869. 
10  Biblioteka Narodowa, Diaryusz seymu electionis między wsią Wolą y miastem War-

szawą odprawionego: zdania, mowy, porządek ceremonialny seymu…mappę Campi 
electoris szopy y okopow… w sobie zawierający, przez sessyey dni zebranych r.p. 
1764. W Warszawie: w drukarni J.K. Mości y Rzeczypospolitey Societatis Jesu 
[post. 17 XI 1764], mkf. 107388 
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czas insurekcji 1794 roku. Udział w elekcji był dla wielu elektorów 
pierwszym krokiem w ich urzędniczej i politycznej karierze. 

Ostatnia elekcja, jak pisze Jędrzej Kitowicz, „dzieło najpryncy-
palniejsze całego narodu niemal w godzinie odbyte zostało, w zgodzie, 
w spokojności i w skromności od wieków w królestwie niepraktyko-
wanej”11. Rozpoczęte w dniu 27 sierpnia 1764 roku obrady sejmu 
elekcyjnego miały spokojny przebieg, gdyż, jak podkreśla to pamięt-
nikarz, wiedzieli „od sejmu konwokacyjnego wszyscy dobrze, iż nie 
kto inny, tylko Poniatowski będzie królem, bo nicht prócz niego kon-
kurentem jawnym i mocnym do korony nie pokazał się. Lecz dla 
uformalizowania wolnej elekcji wszystko tak robili, jak być powinno, 
gdyby w samej rzeczy naród wolnie, nie z przymusu, nie pod harmatą 
moskiewską króla sobie obierał”12. Osiągnięcie celu rodu książąt 
Czartoryskich, jakim było przejęcie władzy po śmierci Augusta III 
Sasa i doprowadzenie do wyboru na króla osoby wskazanej przez 
nich, wymagało wielu zabiegów i działań politycznych. Pomyślną re-
alizację tego planu miała gwarantować pomoc wojsk rosyjskich oraz 
budowane przez lata wpływy i pozycja rodu w różnych ziemiach Rze-
czypospolitej. Wybitny polski historyk Władysław Konopczyński tak 
to ujął: „Zbyt dobrze znali Czartoryscy nastrój społeczeństwa, by mo-
gli sobie obiecywać tanie zwycięstwo pod Wolą po ostatnich wypad-
kach 1763 r., toteż od razu zażądali od Katarzyny zbrojnej pomocy”13. 
Równie ważne jak wojskowa i finansowa pomoc Katarzyny było pozy-
skanie przychylności czołowych polityków takich jak prymas Łubień-
ski i lokalnych przywódców szlacheckich. Decyzja prymasa przed-
stawiona na radzie senatu w dniu 7 listopada 1763 roku o zwołaniu 
dopiero na dzień 7 maja 1764 roku sejmu konwokacyjnego zapewniła 
Familii niezbędny czas na pozyskiwanie stronników w poszczegól-
nych województwach i ziemiach. Szansy nie zmarnowano i podczas 
sejmików elekcyjnych, dokonujących w lutym 1764 roku wyboru 
posłów na konwokację, zdobyto przewagę 45 posłów. 

W ziemi liwskiej posłami na sejm konwokacyjny zostali wybra-
ni: Baltazar Oborski, chorąży liwski oraz Karol Wodziński, podkomo-
rzyc liwski. Oborski został wybrany do kilku komisji sejmowych. Miał 
dokonywać lustracji starostw i wszystkich dóbr królewskich w ziemi 
wiskiej, łomżyńskiej różańskiej, liwskiej i nurskiej oraz przeprowa-
dzać lustrację w kopalniach soli w Wieliczce i Bochni. Był członkiem 
komisji powołanej do „skontrolowania finansów i ustalenia potrzeb 
ekonomii niepołomskiej”14. Poseł Karol Wodziński został powołany do 

                                                
11 J. Kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia Polska, oprac. P. Matuszewska, komentarz 

Z. Lewinówna, Warszawa 2005, s. 146-147. 
12 Tamże, s. 143. 
13 W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 2003, s. 603. 
14 W Szczygielski, Oborski Baltazar h. Pierzchała vel Roch (ok. 1700-1768), poseł na 

sejmy, podkomorzy liwski, [w:] PSB, t. XXIII/3, z. 98, s. 436. 
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składu delegacji posłów, która w dniu 10 maja poinformowała sena-
torów o gotowości izby poselskiej do „łączenia się”15.  

Obradujący od 7 maja do 23 czerwca sejm konwokacyjny „od-
był się w atmosferze dobrze przygotowanego zamachu stanu”16. Drogi 
prowadzące do stolicy kontrolowały wojska rosyjskie, a rozlokowa-
nymi w mieście oddziałami nadwornymi Familii dowodzili bracia 
kandydata na króla: Kazimierz Poniatowski, podkomorzy koronny 
i generał Andrzej Poniatowski. W tej sytuacji Jan Klemens Branicki, 
Franciszek Salezy Potocki i Karol Radziwiłł, przywódcy partii nazy-
wanej sasko-hetmańską lub sasko-republikańską opuścili stolicę. 
Wraz z nimi wycofali się ich stronnicy, oddziały żołnierzy i nadwor-
nych milicji. Marszałkiem sejmu został bez przeszkód książę Adam 
Czartoryski. Kierowany przez niego sejm podjął szereg decyzji umac-
niających polityczną i wojskową przewagę Familii. Władzę nad woj-
skiem odebrano hetmanowi wielkiemu koronnemu Janowi Klemen-
sowi Branickiemu. Pomimo zaawansowanego wieku to wokół jego 
kandydatury od lutego 1764 roku zaczęła skupiać się opozycja wobec 
Familii. Komendę nad armią przekazano nowemu regimentarzowi 
wojsk koronnych Augustowi Czartoryskiemu. Poważnym osłabieniem 
opozycji było zawieszenie w czynnościach Franciszka Bielińskiego, 
marszałka wielkiego koronnego. Pretekstem była odmowa marszałka 
dania sejmowi warty wojskowej.  

Skonfederowany sejm konwokacyjny podjął kilka ważnych 
uchwał, decydujących o przebiegu przyszłej elekcji. Jedną z nich była 
uchwała mówiąca, że poszczególne województwa i ziemie same zade-
cydują, czy będą reprezentowane przez posłów czy przybędą viritim. 
Jak podkreśla to Adolf Pawiński: „Zasada viritim, wprowadzona na 
sejmie elekcyjnym w 1573 r., nie powinna być rozumiana jako środek 
demagogiczny wymyślony nadspodziewanie i zastosowany w wido-
kach stronnictwa szlachecko-demokratycznego. Zasady tej nie należy 
uważać za jakąś nadzwyczajną, niezwykłą ideę, która przyszła nagle, 
niby z zewnątrz, spoza zakresu zwykłego i prawidłowego rozwoju sto-
sunków wewnętrznych. Owszem, trzeba ją rozważać „w związku  
z ogólnym ruchem politycznym, jaki się zaczął w Polsce od zgonu 
Zygmunta Augusta. Jest ona w ścisłej łączności z tą władzą udzielną, 
z tym jus majesticum, które sobie przywłaszczyły sejmiki, zamienione 
na konfederacje”17.  

                                                
15 Dyaryusz seymu convocationis siedmioniedzielnego warszawskiego: zdania, mowy, 

projekta y manifesta w sobie zawierający, przez sessye zebrany r.p. 1764. W War-
szawie: w drukarni J.K Mości y Rzeczypospolitey Societatis Jesu, [post 23 VI 
1764], s. 9 v, 53-53v i 88. 

16 K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 2004, s. 115. 
17 A. Pawiński, Rządy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw 

kujawskich, Warszawa 1978, s. 113; zob. także A. Sucheni-Grabowska, Sejm w la-
tach 1540-1586, [w:] Historia Sejmu Polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczy-
pospolitej, red. J. Michalski, Warszawa 1984, s. 209-210. 
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Prawo osobistego udziału szlachty w elekcji uważa Pawiński za 
istotę „konfederacji tworzonych przez sejmiki podczas bezkrólewia. 
W nich spoczywa siła egzekucyjna zbrojnego stanu rycerskiego, one 
były tarczą porządku domowego, spokoju, więc też dla osłonienia 
prawidłowego biegu najwyższej czynności przybywały sejmiki in ple-
no na pole elekcyjne, aby tam dopełnić viritim obioru. Myśl delega-
cyjnej elekcji urzeczywistniła się dopiero później”18. Sejmiki zwoływa-
ne w okresie bezkrólewia w poszczególnych ziemiach miały spełniać 
szereg ważnych zadań. Najważniejszym było zapewnienie „bezpie-
czeństwa w ziemi, co często wiązało się z podjęciem decyzji o dobro-
wolnym opodatkowaniu się miejscowej szlachty, następnie wybór 
reprezentantów na konwokację, elekcję oraz koronację”19. Szczególną 
pozycję posiadał marszałek skonfederowanego sejmiku. „Podczas 
trwania konfederacji był on nie tylko marszałkiem zwoływanych ob-
rad sejmikowych i zgromadzeń, ale także dowodził pospolitym rusze-
niem danej ziemi. Miał prawo wydawania uniwersałów dotyczących 
spraw porządku i bezpieczeństwa, nadzorował realizację uchwał sej-
mikowych, a w niektórych województwach [m. in. w Wielkopolsce] 
„sprawował zwierzchnią władzę sądowniczą konfederacji terenowej 
(w ramach tzw. sądów konsyliarskich)”20. Funkcjonariuszami konfe-
derackimi byli konsyliarze (doradcy) oraz sekretarz konfederacji. 
Utrzymanie spokoju i bezpieczeństwa w danej ziemi miało zapewnić, 
obok zawiązania konfederacji, także powołanie sądu kapturowego. 
Według Jolanty Choińskiej-Miki sądy kapturowe przejmowały  
„w imieniu zawiązanej konfederacji i pod jej kontrolą pełnię władzy 
administracyjnej, policyjnej i sądowej w ziemi lub województwie. 
Struktura i funkcje sądów kapturowych na Mazowszu były podobne 
jak w innych regionach Rzeczypospolitej. Tworzyli je aktualnie peł-
niący godności sądowe urzędnicy oraz wybrani spośród sejmikującej 
szlachty deputaci, reprezentujący wszystkie powiaty danej ziemi”21. 
Sądy te stosowały procedurę zbliżoną do praktykowanej przez sądy 
ziemskie i grodzkie, ale ich postępowanie miało uproszczony i przy-
śpieszony tryb. Wśród zachowanych do naszych czasów uchwał sej-
mików ziemi liwskiej nie ma tych, które uchwalono w 1764 roku. Nie 
znamy więc pełnego składu sądu kapturowego oraz wszystkich kon-
syliarzy konfederacji zawiązanej w dniu 6 lutego 1764 roku. 

Jej marszałkiem wybrano Baltazara Kolumnę Oborskiego, cho-
rążego liwskiego. Był to przedstawiciel wpływowego na Mazowszu 
rodu. Oborscy pełnili od pierwszej połowy XVII wieku w ziemi liwskiej 
czołowe urzędy ziemskie i grodzkie, byli wybierani posłami i deputa-

                                                
18 Tamże, s. 114. 
19 J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 21. 
20 M. Zwierzykowski, Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego 

w latach 1696-1732, Poznań 2010, s. 42-43. 
21 J. Choińska-Mika, Sejmiki..., s. 21 
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tami. Przez prawie sto lat w ich władaniu było starostwo liwskie. 
Adam Oborski w latach 1668-1670, a Ludwik Konstanty w latach 
1673-1703, byli kasztelanami liwskimi22. Baltazar Oborski był synem 
Józefa, Czernika, a następnie starosty liwskiego. Jako dzierżawca 
dóbr królewskich Sękocin w ziemi warszawskiej był tytułowany sta-
rostą sękocińskim. W dniu 12 września 1730 roku został wybrany 
marszałkiem obradującego w Warszawie generału mazowieckiego 
komisarskiego. Szlachta liwska wybrała go w 1750 roku posłem na 
nadzwyczajny sejm warszawski. Należał wówczas do stronników Po-
tockich. Od 6 lutego 1752 roku był podczaszym, a od 17 marca 1757 
roku chorążym ziemi liwskiej. W 1764 roku był posłem liwskim na 
sejm konwokacyjny i elekcyjny. Marszałek konfederacki Baltazar 
Oborski oraz wybrani w lutym 1764 roku konsyliarze konfederaccy 
pełnili swoje funkcje do drugiej połowy 1766 roku. Z racji piastowa-
nych funkcji konfederackich Oborski był w tym okresie dyrektorem 
sejmików odbywanych w Liwie. Konsyliarze konfederaccy byli ich 
asesorami. Znamy nazwiska niektórych konsyliarzy ziemi liwskiej. 
Udało się je ustalić dzięki temu, że podpisali uchwałę i instrukcję dla 
posłów na sejm uchwaloną przez sejmik elekcyjny liwski w dniu 25 
sierpnia 1766 roku. Dokumenty te podpisali: marszałek konfederacji 
i sejmiku Baltazar Kolumna Oborski, chorąży liwski oraz konsyliarze 
i asesorzy: Ignacy Zieliński, sędzia ziemski, Karol Wodziński, cześnik 
liwski, Józef Wodziński, stolnik liwski, Piotr Ostoja Roguski, burgra-
bia grodzki liwski23.  

Dzięki podpisom złożonym na akcie elekcji Stanisława Augusta 
Poniatowskiego znamy nazwiska niektórych sędziów kapturowych 
liwskich. Akt ten podpisali sędziowie kapturowi: Jan Chojecki, Kazi-
mierz z Owsa Dąbrowski, Adam Gałecki, Antoni Jaczewski, Jan Ob-
rąpalski, Jan Rola, Franciszek Sitnicki, Antoni Zaliwski, Ignacy Ża-
bicki24. Wymienieni sędziowie kapturowi zostali obdarzeni także 
mandatami posłów na sejm elekcyjny. Z racji pełnionych urzędów 
w sądzie ziemskim oraz grodzkim sędziami kapturowymi byli praw-
dopodobnie także: Franciszek Jasiński, sędzia ziemski, Aleksander 
Buyno, podsędek ziemski, Wiktoryn Cieszkowski, pisarz ziemski 
i grodzki, Ignacy Zieliński, łowczy i podstarości grodzki liwski oraz 
Ignacy Cieciszowski, sędzia grodzki liwski.  

 Zwołany na dzień 27 sierpnia sejm elekcyjny obradował do  
8 września 1764 roku. Elekcja Stanisława Augusta odbyła się na 
Woli w dniu 7 września. Za wyborem Stanisława Augusta Poniatow-
                                                
22 W. Szczygielski, Oborski Baltazar..., s. 436. 
23 Biblioteka PAU i PAN w Krakowie „Teki Pawińskiego”. Akta sejmikowe ziemi liw-

skiej 1512-1795, sygn. 8322, k. 531 v i 534. 
24 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Akta elekcji Stanisława Augusta 1764, rkps 

nr 869, k. 333-335. Nazwiska jedynie trzech sędziów kapturowych są wymienione 
w spisie elektorów ziemi liwskiej opublikowanym w Volumina Legum, Petersburg 
1860, t. VII, s. 123. 



Reprezentacja ziemi liwskiej... 

 69

skiego opowiedziało się 5320 elektorów.25 Datę koronacji nowego kró-
la wyznaczono na niedzielę 25 listopada. Jak pisze Jędrzej Kitowicz 
w dniu tym „obchodzi Kościół łaciński święto św. Katarzyny, panny 
i męczenniczki. A że Stanisław Poniatowski osiadł tron polski z łaski 
Katarzyny II, cesarzowy moskiewskiej, przeto dzień jej imienia obrał 
na koronacje swoją, czcząc i zawdzięczając tym festynem łaskę swojej 
protektorki”26. Sejm koronacyjny obradował od 3 do 20 grudnia. Zie-
mia liwska była na nim reprezentowana przez 2 posłów: Józefa Kar-
czewskiego, starostę liwskiego i Martyniana Grzybowskiego, podcza-
szego liwskiego27.  

Ziemia liwska, podobnie jak pozostałe ziemie mazowieckie, mia-
ła prawo wybierania 2 posłów na każdy zwykły i nadzwyczajny sejm. 
Raz na pięć lat wysyłała ziemia liwska jednego deputata na Trybunał 
Koronny. Większą liczbę posłów wybierano jedynie na sejmy elekcyj-
ne. Wybór przez sejmik posłów na sejm elekcyjny nie ograniczał praw 
i możliwości udziału pozostałej szlachty w elekcji. Jak podkreśla to 
Tadeusz Bernatowicz, prawo gwarantujące przywilej „obierania króla 
w Rzeczypospolitej przez każdego szlachcica, w generalnych ramach 
określone zostało podczas interregnum 1572-1573. Stało się ono 
obok liberum veto i paktów konwentów podstawą złotej wolności 
szlacheckiej. Im bardziej iluzoryczny był wpływ szlachty na wynik 
kolejnych XVII-XVIII-wiecznych elekcji, tym donośniej podkreślano jej 
wartość w dokumentach urzędowych oraz środkach obrazowych 
i słownych. Prawo i praktyka wyboru króla podczas elekcji viritim, 
umożliwiały ubieganie się o koronę przedstawicielowi szlacheckiego 
stanu zarówno z Rzeczypospolitej, jak i z innych państw europej-
skich. Zmagania dwóch opcji w wyborze przyszłego monarchy: obco-
krajowca lub rodaka-Piasta trwały od pierwszego bezkrólewia, gdy 
wygasła dynastia Jagiellonów”28. 

W cytowanej pracy poświęconej aspiracjom do korony przed-
stawicieli takich rodów magnackich, obdarzonych tytułami książąt 
Sacri Romani Imperii, jak: Radziwiłłowie, Lubomirscy, Jabłonowscy 
i Sułkowscy, autor podkreśla, że posiadane przez szlacheckich elek-
torów czynne i bierne prawo wyborcze miało wpływ na to, że ówcze-
sne elity podejmowały „różnorodne działania polityczne, artystyczne 
                                                
25 Dla porównania za wyborem na króla Augusta II Mocnego oddano 13 641 głosów, 

Stanisława Leszczyńskiego – 11 697, Michała Korybuta Wiśniowieckiego – 11 271, 
Jana Kazimierza – 4352, Władysława IV – 3543, Jana III Sobieskiego – 3450 i Au-
gusta III – 906. Zob. W. Kaczorowski, P. Dydyński, Reprezentacja Mazowsza i Pod-
lasia wśród elektorów Władysława IV Wazy w 1632 roku, „Studia z dziejów pań-
stwa i prawa polskiego” 2006, nr 9/2, s. 279. 

26 J. Kitowicz, Pamiętniki…, s. 151-152. 
27 Uchwały sejmu koronacyjnego zostały także podpisane przez Karola Wodzińskiego 

i Cieszkowskiego kasztelanica liwskiego. Zob. Volumina Legum, Petersburg 1860, 
t. VII, s. 136-137. 

28 T. Bernatowicz, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospoli-
tej szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011, s. 15. 
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i kulturalne przybliżające do upragnionego celu”29. W rywalizacji mię-
dzy czołowymi rodami magnackimi od czasów panowania Augusta II 
Sasa coraz mocniejszą pozycję zdobywa ród książąt Czartoryskich. 
Zawdzięcza ją związkom z dworami kolejnych monarchów z dynastii 
saskiej, sprawowanym urzędom, otrzymywanym królewszczyznom 
i udanym mariażom. Wraz z umacnianiem się wpływów Czartory-
skich swoją pozycję polityczną i majątkową buduje związana z nimi 
rodzina Poniatowskich. W latach trzydziestych „Familia stała się bo-
gatym klanem senatorskim i stronnictwem politycznym o dość licznej 
i na ogół wiernej klienteli, nagradzającej przyjaciół, potrafiącym jed-
nak mścić się na zdrajcach lub wrogach”30. Czartoryscy dbali także 
o pozyskiwanie szlachty i umacnianie swoich wpływów w ziemi liw-
skiej. W 1694 roku posłem liwskim na sejm został książę Kazimierz 
Czartoryski, starosta krzemieniecki. Marszałkiem sejmiku elekcyjne-
go i drugim posłem był Jan na Kałuszynie Cieciszowski, podkomorzy 
liwski31. W 1720 roku mandat posła liwskiego uzyskał książę Michał 
Czartoryski, podstoli litewski. Drugim posłem został Kazimierz z Wy-
branowa Chlebowski, starosta liwski. Obradami sejmiku elekcyjnego 
kierował jako marszałek Wiktor Felicjan na Cieszkowie Cieszkowski, 
sędzia ziemski liwski32. W 1729 roku posłował z ziemi liwskiej August 
Aleksander Czartoryski, tytułowany w laudum sejmikowym genera-
łem wojsk JKMści i Rzeczypospolitej oraz pułkownikiem gwardii ko-
ronnej. Sejmik kierowany przez Baltazara Oborskiego, podkomorzyca 
liwskiego drugim posłem wybrał Jana na Jasieniu Jasińskiego, sę-
dziego ziemskiego liwskiego33. Ród Czartoryskich nie posiadał dóbr 
na terenie ziemi liwskiej. Prawdopodobnie aby uniknąć zarzutu bra-
ku osiadłości na terenie ziemi liwskiej Ignacy Karaś sprzedał im 
w 1729 roku część wsi Opole34. Karaś, długoletni współpracownik 
i klient Czartoryskich i Poniatowskich dbał o ich interesy na terenie 
Mazowsza i ziemi liwskiej. Mogli oni liczyć także na wsparcie kilku 
wpływowych rodzin, między innymi Cieciszowskich i Cieszkowskich. 
Rodzina Cieszkowskich sprawująca od połowy XVII wieku ważne 
urzędy w ziemi liwskiej była także blisko związana z hetmanem wiel-
kim koronnym Janem Klemensem Branickim, ale nie zaniedbywała 

                                                
29 Tamże, s. 9. 
30 K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski..., s. 66. 
31  Akta sejmikowe ziemi liwskiej z lat 1512-1795, Biblioteka PAU –PAN w Krakowie, 

rkps 8322, k. 256. 
32  Tamże, k. 401. 
33 Tamże, k. 423-424. Posłowie ziemi liwskiej Michał i August Czartoryscy, wujowie 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz ich szwagier, ojciec przyszłego kró-
la, Stanisław Poniatowski, wojewoda mazowiecki, a od 1752 roku kasztelan kra-
kowski założyli w latach dwudziestych stronnictwo nazywane potem Familią. Poseł 
liwski w 1720 roku książę Michał Czartoryski to późniejszy podkanclerzy, a od 
1752 roku kanclerz wielki litewski. 

34 L. Zalewski, Ziemia liwska. Ludzie. Miejscowości. Zdarzenia, Warszawa 2002, s. 91. 
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także kontaktów z Czartoryskimi35. Przyjacielem i doradcą hetmana 
Branickiego był Ludwik Stanisław Cieszkowski, starosta kleszczelow-
ski, podpułkownik artylerii koronnej, generał-major wojsk koronnych 
i od 1725 roku kasztelan sochaczewski36. Kajetan Cieszkowski, re-
gent wojsk koronnych i major regimentu pieszego w latach 1745-
1759 jako sekretarz hetmana Branickiego kierował jego kancelarią 
wojskową37. Ważną pozycję adiutanta hetmana pełnił Florian Ciesz-
kowski, starosta kleszczelowski, poseł ziemi liwskiej na Sejm Wielki. 
Uczestniczy on wraz z ojcem Ignacym, kasztelanem liwskim i bratem 
Krzysztofem, starostą zbuczyńskim w elekcji Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Rodzina Cieszkowskich oprócz dóbr i sprawowanych 
urzędów na Mazowszu, posiadała także majątki i wpływy na Wołyniu. 
Wielu Cieszkowskich pełniło urzędy w ziemi czernichowskiej i nowo-
grodzko-siewierskiej38. W pierwszej połowie XVIII wieku znaczą pozy-
cję na dworze książąt Czartoryskich zdobył Jan Mikołaj Cieszkowski, 
syn Wojciecha, cześnika trembowelskiego i Konstancji Lubienieckiej. 
Tytułowany komisarzem lub generalnym administratorem dóbr ru-
skich sprawował w dobrach tego rodu jedną z najważniejszych funk-
cji. Praktycznie to do niego należał zarząd dobrami podczas nieobec-
ności właściciela. Jako aktywny uczestnik sejmików zabiegał o umac-
nianie pozycji i wpływów politycznych swoich protektorów. W 1731 
roku zostaje łowczym czernichowskim, a w 1733 roku sędzią kaptu-
rowym. Tytularny urząd stolnika stężyckiego otrzymuje w 1736 roku, 
a w 1752 roku zostaje podkomorzym nowogrodzkim. Dzięki poparciu 
i wpływom Czartoryskich jest wybierany posłem na sejmy 
i deputatem na trybunały39. Małżonką Jana Mikołaja Cieszkowskiego 
jest Kandyda Cieszkowska, córka Antoniego Cieszkowskiego, woj-
skiego liwskiego i starosty kotelnickiego.40 Razem z Cieszkowskimi 
o interesy Familii troszczy się także w ziemi liwskiej rodzina Kara-
siów. W 1735 roku posłem liwskim zostaje Ignacy Karaś, łowczy 
płocki, bliski współpracownik Czartoryskich i Poniatowskich. Jego 
                                                
35  Zofia Zielińska zalicza Cieszkowskich do „agentów Familii”, którzy podczas sejmu 

1740 roku walczyli ze stronnikami hetmana Potockiego dążącego do „niedopusz-
czenia do aukcji wojska w wersji takiej, jaką forsował dwór i Familia”. Zob. Z. Zie-
lińska, Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752, Warszawa 1983, 
s. 22. 

36 A. Boniecki, Herbarz Polski..., t. III, s. 209. 
37 T. Zielińska, Klientela w otoczeniu Jana Klemensa Branickiego kasztelana krakow-

skiego i hetmana wielkiego koronnego około połowy XVIII wieku, [w:] Patron i dwór. 
Magnateria Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwano-
wicz, Białystok 2006, s. 211 i 218. 

38  Spis urzędników województwa kijowskiego i czernichowskiego wymienia 29 Ciesz-
kowskich sprawujących w XVII i XVIII wieku urzędy ziemskie w tych wojewódz-
twach. Zob. Urzędnicy województw kijowskiego i czernichowskiego XV-XVIII wieku. 
Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002. 

39 K. Kuraś, Jan Mikołaj Cieszkowski klient i współpracownik Augusta Czartoryskie-
go, [w:] Patron i dwór..., s. 420. 

40 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1905, t. II, s. 323 i 325. 



MirosŁaw Roguski 

 72

syn Kazimierz Karaś mianowany w 1757 roku cześnikiem liwskim 
i pułkownikiem wojsk koronnych zabiega o poparcie planów Familii 
przez liwską szlachtę w 1764 roku41. 

Sejmik ziemi liwskiej zgodnie z decyzją sejmu konwokacyjnego 
został zwołany na dzień 23 sierpnia. Dokonał on wyboru posłów na 
sejm elekcyjny. Wśród osób obdarzonych poselskim mandatem są 
synowie miejscowych przywódców szlacheckich rozpoczynający dzia-
łalność publiczną. Można wśród nich wymienić: Adama i Ignacego 
Cieciszowskich, Floriana i Krzysztofa Cieszkowskich, Józefa i Onu-
frego Oborskich, Jana i Karola Wodzińskich. Posłowie, przedstawicie-
le uboższej szlachty to w większości osoby pełniące niższe urzędy 
grodzkie i kancelaryjne takie jak wiceregenta ziemskiego i grodzkiego 
oraz burgrabiów grodzkich. Z reguły nie są oni obdarzani mandatami 
poselskimi na inne sejmy niż elekcyjne. W czasach panowania Stani-
sława Augusta Poniatowskiego jedynie jedna osoba z tego grona zdo-
była mandat poselski na sejm zwykły. Był to Antoni Jaczewski, który 
został posłem na sejm w 1784 roku. Nastąpiło to po jego nominacji 
na pisarza ziemskiego i grodzkiego oraz awansie materialnym uzy-
skanym dzięki wieloletniemu pełnieniu urzędu regenta ziemskiego 
i grodzkiego oraz korzystnej dzierżawie dóbr w Pniewniku od książąt 
Radziwiłłów. Istniejąca możliwość wyboru większej liczby posłów na 
sejm elekcyjny w przypadku ziemi liwskiej została w 1764 roku wy-
korzystana do wyróżnienia dużej grupy osób. Większość z nich będzie 
w czasach stanisławowskich piastować różne urzędy ziemskie 
i grodzkie. Obdarzanie tak licznej grupy osób mandatem poselskim 
rodzi pytanie czy nie miało to jedynie na celu zaspokojenia po-
wszechnej wśród ówczesnej szlachty chęci wyróżnienia się, zdobycia 
choćby tytularnego urzędu czy funkcji?  

Wybitny znawca historii ustroju Polski Stanisław Kutrzeba 
podkreślił, że sejm i elekcja stanowiły odrębne akty. Posłów na sejm 
wybierano „jak na inne sejmy, lecz wybór posłów dokonywał się nie-
kiedy nie na sejmikach, lecz na polu elekcyi przez zebraną szlachtę 
poszczególnych województw. Sejm ten różnił się od zwyczajnych tem, 
iż głównie zajmował się sprawą elekcyi (słuchał posłów obcych, 
uchwalał exorbitancye, t.j. przepisy, mające na celu naprawę prze-
kroczeń prawa przez króla, układał pacta conventa i t.d.). Obradował 
w polu, senat siedział w »szopie«, koło szopy zaś izba poselska w »ko-
le«, otoczonem okopami. Czas trwania tego sejmu oznaczano zwykle 
na konwokacji. Sejm zbierał się pod Warszawą, zazwyczaj koło wsi 
Woli”42. Podobne stanowisko prezentował Godfryd Legnich, który 
w dziele o polskim prawie publicznym w połowie XVIII wieku prezen-

                                                
41 M. Roguski, „Sejmik gabinetowy”. Stronnictwo dworskie na terenie ziemi liwskiej 

w czasach stanisławowskich (1765-1795), „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” 
z. 18, 2012, s. 11. 

42 S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie, t. I: Korona, Lwów 1917, s. 191. 
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tował pogląd, że „stanami sejmującymi na elekcji są wyłącznie sena-
torowie i posłowie ziemscy, udziałem pozostałych wyborców jest tylko 
głosowanie na kandydatów do korony, wszystkie zaś sprawy, które 
się zwykle przed elekcją i po niej odbywają, do senatorów i posłów 
należą”43. Henryk Rutkowski stwierdzając, że nie zostało prawnie 
doprecyzowane rozgraniczenie kompetencji i czynności zgromadzonej 
na elekcji szlachty oraz posłów i senatorów uczestniczących w sejmie 
elekcyjnym podkreśla, że „ze względów praktycznych, np. w celu 
uzgodnienia stanowisk z senatem, potrzebni byli posłowie wybrani na 
sejmikach albo deputaci wyłonieni na polu elekcyjnym, lecz nie two-
rzyli oni jeszcze reprezentacji, która przejęłaby ustawowe uprawnie-
nia ogółu szlachty”44. Zdaniem tego autora specyfiką sejmów elekcyj-
nych było to, że „nie ograniczano na nich liczby posłów, wskutek tego 
niektóre sejmiki wybierały na swych mandatariuszy po kilkadziesiąt 
osób”45. Na przykład sejmik województw poznańskiego i kaliskiego 
wybierający na sejmy zwoływane przez króla 12 posłów (po 6 z każ-
dego z tych województw) wybrał na sejm elekcyjny w 1697 roku ich 
aż 190, a na sejm elekcyjny w 1704 roku 97 posłów46. Szlachta ziemi 
chełmskiej delegowała reprezentacje liczące po 23 posłów na sejmy 
elekcyjne w 1669 roku oraz 1674 roku. Podczas elekcji w 1697 roku 
ziemię chełmską na sejm elekcyjny reprezentowało 36 posłów”47.  

Wbrew popularnym opiniom szlachta mazowiecka nie naduży-
wała prawa do osobistego udziału w elekcjach. Udział w nich wiązał 
się ze znacznymi kosztami. Stanowiły one zbyt duże obciążenie dla 
niezamożnej szlachty. Sejmiki mazowieckie jedynie po śmierci Zyg-
munta Augusta zobowiązały szlachtę do osobistego udziału w elekcji. 
Podczas następnych elekcji „zwyciężyła zasada wysyłania reprezen-
tantów i dobrowolnego wyjazdu pozostałych obywateli. Jedynie 
urzędnicy i dygnitarze byli zobowiązani do osobistego stawienia się 
na polu elekcyjnym, które to zalecenie realizowali ze zmienną gorli-
wością. Udział reszty szlachty zależał w dużej mierze od jej własnej 
woli. Posłowie mazowieccy, uczestniczący w zjeździe elekcyjnym, 
przesyłali pozostałym współbraciom relacje o rozwoju sytuacji na 
polu elekcyjnym. Gdy zbliżał się termin rozstrzygnięcia rywalizacji 
o koronę, wzywali swych ziomków do przyjazdu pod Warszawę i wzię-
cia osobistego udziału w decydującej fazie elekcji”48. Szlachta ziemi 
liwskiej nie brała masowego udziału w elekcjach. Według ustaleń 
Leszka Zalewskiego w elekcji 1632 roku wzięło udział 68 elektorów. 

                                                
43 G. Lengnich, Prawo pospolite Królestwa Polskiego, Kraków 1836, s. 50. 
44 H. Rutkowski, Wolna elekcja-zasady i praktyka wybierania królów polskich, 

[w:] Elekcje królów polski w Warszawie na Woli 1575-1764, red. M. Tarczyński, 
Warszawa 1997, s. 43. 

45 Tamże, s. 43. 
46 M. Zwierzkowski, Samorząd sejmikowy..., s. 49. 
47 R. Kozyrski, Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648-1717, Lublin 2006, s. 83. 
48  J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie…, s. 22. 
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W elekcji w 1648 roku uczestniczyło 170 reprezentantów liwskiej 
szlachty, a w elekcji Jana III Sobieskiego w 1674 roku uczestniczyło 
ich 32. Tylko 29 elektorów z ziemi liwskiej opowiedziało się w 1697 
roku za Augustem II. 52 osoby wzięły udział w popisie zwołanym 
w lipcu 1733 roku w związku z elekcją po śmierci Augusta II. Manda-
ty posłów na sejm elekcyjny powierzono wówczas 37 osobom.  

W elekcji 1764 roku uczestniczyło ponad 60 elektorów pocho-
dzących lub sprawujących urzędy ziemskie i grodzkie w ziemi liw-
skiej. Nazwiska 59 widnieją na liście potwierdzającej akceptację kan-
dydatury Stanisława Poniatowskiego, która została złożona w dniu 
elekcji przez liwską szlachtę49. Wśród elektorów aż 33 osoby ma man-
daty posłów wybranych podczas sejmiku elekcyjnego. Wybór tak 
licznej grupy posłów gwarantował obecność na sejmie i elekcji odpo-
wiedniej reprezentacji ziemi. Niektórzy urzędnicy ziemscy biorący 
udział w elekcji prawdopodobnie nie zabiegali o poselskie mandaty. 
Akt elekcji podpisali niebędący posłami urzędnicy ziemscy: Józef Wo-
dziński, stolnik, Martynian Grzybowski, podczaszy i Franciszek Wie-
lądko, skarbnik liwski. 

Wśród przybyłych na elekcję są zarówno przedstawiciele rodzin 
zamożnych zaliczanych do miejscowej elity majątkowej i politycznej 
jak i reprezentanci uboższej szlachty. Elitę ziemi liwskiej tworzyły 
w XVIII wieku rody: Cieciszowskich, Cieszkowskich, Grzybowskich, 
Oborskich i Wodzińskich50.  

Reprezentacji szlachty liwskiej na polu elekcyjnym przewodził 
Ignacy na Cieszkowie Cieszkowski, kasztelan liwski. W elekcji wzięli 
udział najważniejsi urzędnicy ziemscy: Józef z Karczewa Karczewski, 
starosta liwski, Baltazar Kolumna Oborski, chorąży i poseł liwski, 
Józef Wodziński, stolnik liwski, Martynian Grzybowski, podczaszy 
liwski, Kazimierz Karaś, cześnik liwski i poseł ziemi warszawskiej, 
Ignacy Zieliński, łowczy i podstarości oraz poseł liwski, Michał na 
Cieszkowie Cieszkowski, miecznik i poseł liwski, Franciszek na Wie-
lądkach Wielądko, skarbnik liwski. Licznie reprezentowani byli 
urzędnicy grodzcy. Obok wymienionych już starosty i podstarościego 
akt elekcji podpisali Ignacy Kolumna Cieciszowski, sędzia grodzki 
i poseł liwski, Antoni Jaczewski, viceregent, sędzia kapturowy i poseł 

                                                
49 W oparciu o spis elektorów opublikowany w Volumina Legum Leszek Zalewski 

określił ich liczbę na 56. Spis ten pomija nazwiska kilku elektorów. Zob. L. Zalew-
ski, Ziemia liwska – ludzie, miejscowości, wydarzenia, Warszawa 2002, s. 66; zob. 
tegoż: Szlachta ziemi liwskiej..., s. 42. 

50  Pozycję i wpływy na terenie ziemi liwskiej zdobyły te rodziny na przełomie XVI 
i XVII wieku. Przedstawiciele rodu Cieciszowskich byli w latach 1542-1695 obda-
rzani 16 razy mandatem poselskim, a Oborskich 9 razy. Zob. A. Sucheni-
Grabowska, O sejmiku ziemi liwskiej w latach 1542-1695, [w:] Między Wschodem 
a Zachodem. Rzeczypospolita XVI-XVIII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójciko-
wi w 70 rocznicę urodzin, red. T. Chyczewska-Hennel, M. Kulecki, H. Litwin, War-
szawa 1993, s. 29-38. 
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liwski oraz burgrabiowie grodzcy: Jan Rola, Ignacy Żabicki, Piotr 
Ostoja Roguski, Dominik Doliwa Gojski, Antoni Mroczek, Aleksander 
na Połaziu Połaski. 

Z ziemią warszawską głosował Stanisław Grzybowski, wojski 
liwski51, a z ziemią różańską Józef Rola, burgrabia grodzki liwski. 
Posłem ziemi czerskiej był Ignacy Cieciszowski. Większość z liwskich 
elektorów to osoby obdarzone mandatami posłów na sejm elekcyjny. 
Wyróżnieni nimi zostali synowie miejscowych dygnitarzy. Kasztela-
nowi Ignacemu Cieszkowskiemu towarzyszyli dwaj synowie: Krzysztof 
Cieszkowski, starosta zbuczyński oraz Florian Cieszkowski, starosta 
kleszczelewski. W elekcji brał także udział ich krewny Michał na 
Cieszkowie Cieszkowski, miecznik liwski. Baltazar Oborski, chorąży 
i marszałek konfederacji ziemi liwskiej także przybył na elekcję z sy-
nami: Józefem i Onufrym. Onufry oraz Felicjan Oborski, skarbnikie-
wicz liwski, obdarzeni zostali poselskimi mandatami. Posłami zostali 
także Jan i Karol Wodzińscy, synowie podkomorzego liwskiego. 

Posłami liwskimi na sejm elekcyjny zostali wybrani: Jan Cho-
jecki, Florian Cieszkowski, Krzysztof Cieszkowski, Michał Cieszkow-
ski, Jakub Czaczkowski, Antoni Dąbrowski, Jakub Dąbrowski, Ka-
zimierz Dąbrowski, Adam Gałecki, Dominik Doliwa Goyski, Antoni 
Jaczewski, Jan Klukowski, Kazimierz Mieczkowski, Antoni Mroczek, 
Baltazar Oborski, Felicjan Oborski, Onufry Oborski, Jan Obrąpalski, 
Jan Paszkowski, Andrzej Radzikowski, Piotr Ostoja Roguski, Jan 
Rola, Michał Rola, Franciszek Sitnicki, Tomasz Skubniewski, Jan 
Wodziński, Karol Wodziński, Antoni Toczyski, Mateusz Toczyski, An-
toni Zaliwski, Ignacy Zieliński, Jerzy Żukowski, Tomasz Żukowski. 

Wśród elektorów ziemi liwskiej nie brak także osób piastują-
cych urzędy w innych ziemiach lub których ojcowie urzędy takie 
sprawowali. Są to między innymi: Józef Walewski, chorążyc piotr-
kowski, Jakub Czaczkowski, stolnik owrucki, Kazimierz Mieczkow-
ski, łowczyc kowalski, Fabian na Wielądkach Wielądko, burgrabia 
piotrkowski52, Andrzej Radzikowski, skarbnik bydgoski oraz Szymon 
Felicjan Jasnogórski, starosta rodrmanowski. Będą oni w czasach 
panowania Stanisława Poniatowskiego otrzymywali wiele dowodów 
monarszej życzliwości.  

                                                
51  Grzybowscy obok wsi w ziemi liwskiej byli właścicielami Okuniewa w ziemi war-

szawskiej. W 1790 roku ich dobra w ziemi liwskiej liczyły 139 dymów. Dzięki fun-
dacji Martyniana Grzybowskiego w 1769 roku został zbudowany kościół i powstała 
parafia w Żeliszewie. M. Roguski, Rody szlachty liwskiej. Grzybowscy herbu Prus II 
z Windyki i Żeliszewa, „Rocznik Liwski” t. VI 2012/2013, s. 137-161. 

52  W latach 1783-1784 wśród właścicieli ziemskich powiatu piotrkowskiego wymie-
niony jest komornik Wielątek, posesor wsi Ostoja położonej w parafii Łobudzice. 
Prawdopodobnie jest to uczestniczący w elekcji 1764 roku Fabian Wielądek, bur-
grabia piotrkowski. Zob. „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego czyli Wła-
ściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, do druku podał S. Górzyński, przypisy  
i wstęp K. Chłapowski i S. Górzyński, Warszawa 2006, s. 177. 
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Poseł liwski Jakub Czaczkowski, syn Franciszka, pułkownika 
wojsk koronnych i Teofili Oborskiej otrzymał w 1761 roku nominację 
na stolnika owruckiego. Jako stolnik owrucki podpisał akt elekcji. 
W 1769 roku został szambelanem królewskim, a w 1778 roku staro-
stą wieruszowskim. Posiadał dobra w ziemi czerskiej gdzie w 1792 
roku został wybrany komisarzem cywilno-wojskowym. Kolejny elek-
tor Kazimierz Mieczkowski, łowczyc kowalski został w 1767 roku 
łowczym łomżyńskim, a w 1775 roku szambelanem. W 1790 roku 
starostą zawskrzyńskim i rabsztyńskim. Według Seweryna Uruskiego 
miał być synem Kazimierza Mieczkowskiego, łowczego łomżyńskiego 
i Ewy Zamojskiej. W latach 1718-1766 nie ma wśród łowczych łom-
żyńskich osoby o nazwisku Mieczkowski. Urząd łowczego kowalskie-
go w latach 1748-1765 sprawował Franciszek z Mieczek Mieczkow-
ski. W dniu 15 marca 1765 roku otrzymał on nominację na kasztela-
na konarsko-kujawskiego53. Według S. Uruskiego jego synami byli 
Józef i Maciej Mieczkowscy. Znając dbałość ówczesnej szlachty 
o podkreślanie należnych jej tytułów można uznać, że elektor liwski 
Kazimierz Mieczkowski, łowczyc kowalski był synem Franciszka.54  

Starosta rodrmanowski, Szymon Felicjan Jasnogórski herbu 
Jasieńczyk, który podpisał suffragia w imieniu własnym i synowca 
Ignacego to według Seweryna Uruskiego, regent ziemski czernichow-
ski, który otrzymał w 1726 roku „w posiadanie dobra Rodmany 
i Dworzyszcza w wojew. Czernichowskim”. Był on w 1764 roku bur-
grabią liwskim55. W aktach parafii Czerwonka Liwska został odnoto-
wany jako burgrabia liwski już w 1751 roku. W 1767 występuje 
w tych aktach parafialnych jako regent czernichowski. 

Kolejny utytułowany elektor Andrzej Radzikowski, skarbnik 
bydgoski należał do rodziny osiadłej w ziemi liwskiej. W 1773 roku 
był asesorem sejmiku liwskiego.  

Tylko dziewięciu elektorów liwskich Stanisława Augusta Ponia-
towskiego to osoby niepiastujące żadnego urzędu ziemskiego lub 
grodzkiego oraz nie obdarzone mandatem poselskim na sejm elekcyj-
ny.  

Większość z elektorów w okresie panowania nowego króla bę-
dzie tworzyła wpływową grupę urzędników i działaczy sejmikowych, 
mogącą być uznaną za stronnictwo dworskie na tym terenie56. Za 
poparcie kandydatury Poniatowskiego podczas elekcji, a w później-

                                                
53  Przed nominacją na łowczego kowalskiego był wiceregentem grodzkim przemyskim. 

Nominację na łowczego otrzymał 17 marca 1748 roku. Urząd kasztelana konarsko- 
kujawskiego pełnił do 10 lipca 1781 roku. Zob. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy 
XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, W. Stanek, przy współudziale Z. Gór-
skiego i R. Kobocińskiego, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1990, s. 124 i 249. 

54  Kazimierz Mieczkowski został łowczym łomżyńskim dopiero w 1767 roku. Zob. 
S. Uruski, Rodzina..., t. II, s. 348. 

55  Tamże, t. VI, s. 17-18 oraz A. Boniecki, Herbarz polski..., t. VIII, s. 312. 
56  Zob. M. Roguski, „Sejmik gabinetowy”..., s. 7-31. 
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szych latach wybieranie podczas sejmików elekcyjnych na posłów 
i deputatów osób rekomendowanych przez króla i jego brata pryma-
sa, będą oni nagradzani awansami na wyższe urzędy ziemskie, tytu-
łami szambelanów i orderami. Politykę zjednywania sobie elit szla-
checkiej prowincji stosował Stanisław August przez cały czas swego 
panowania. Dowody wdzięczności w postaci awansów w hierarchii 
urzędów ziemskich spotykały zarówno przedstawicieli miejscowej 
elity majątkowej i urzędniczej oraz osoby należące do uboższych ro-
dzin. Liczyć na nie mogli szczególnie ci, którzy obok piastowania niż-
szych urzędów grodzkich i sądowych, cieszyli się poparciem miejsco-
wej cząstkowej i zagrodowej szlachty. Dowodem ich popularności 
wśród drobnej szlachty były powierzane im funkcje marszałków i ase-
sorów sejmikowych oraz konsyliarzy kolejnych konfederacji.  

Pierwszych nominacji na wakujące urzędy ziemskie dokonał 
król na przełomie 1764 i 1765 roku. W dniu 25 grudnia 1764 roku 
awans na zwolniony przez Kazimierza Karasia, mianowanego na 
kasztelana wiskiego57, urząd cześnika liwskiego otrzymał Karol Wo-
dziński, podkomorzyc liwski. 

Wodziński nie sprawował wcześniej żadnego z urzędów ziem-
skich lub grodzkich. Pierwszymi funkcjami publicznymi nowego cze-
śnika były mandaty posła na sejm konwokacyjny i elekcyjny. Tą no-
minacją zyskał król wiernego stronnika. Karol Wodziński brał aktyw-
ny udział w sejmikach. W 1768 roku awansował na podstolego liw-
skiego. Urząd ten pełnił do 17 maja 1781 roku. Wtedy to został pod-
czaszym nurskim. 16 lipca 1782 roku awansował na chorążego, a już 
10 sierpnia tego roku został starostą nurskim. W 1788 roku był wy-
brany posłem tej ziemi na Sejm Wielki. W dniu 28 czerwca 1792 roku 
został komisarzem w Komisji Policji58. Należał do osób blisko związa-
nych z dworem królewskim. Był jednym z przywódców stronnictwa 
dworskiego na terenie ziemi nurskiej. Podczas powstania kościusz-
kowskiego został generałem ziemiańskim – dowódcą pospolitego ru-
szenia ziemi czerskiej.  

Okazja do okazania dowodów wdzięczności nowego monarchy 
dla większej grupy osób powstała na początku 1765 roku. Wakowały 
wówczas ważne urzędy obieralne w ziemi liwskiej: podkomorzego, 
sędziego ziemskiego, podsędka oraz pisarza ziemskiego i grodzkiego. 
Król zyskał wówczas możliwość mianowania czołowych urzędników 
ziemskich. Sejmik elekcyjny przedstawił po czterech kandydatów na 
każdy z wakujących urzędów. Ostateczna decyzja należała do monar-
chy. Nominacje na te wysokie urzędy powodowały powstanie kolej-
nych wakatów i możliwości awansowania przez króla następnych 
osób. Tak rozpoczął się proces kształtowania w ziemi liwskiej stron-

                                                
57  M. Rymszyna, Kazimierz Karaś h. Dąbrowa (1711-1775), [w:] PSB, t. XX, z. 52, 

s. 19-20. 
58  W. Smoleński, Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1897, s. 43. 
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nictwa dworskiego złożonego z awansowanych urzędników oraz ich 
krewnych i przyjaciół. 

Dzięki tej sprzyjającej okoliczności awansowali w hierarchii 
urzędników ziemskich: Baltazar Kolumna Oborski, z chorążego na 
podkomorzego liwskiego, Martynian Grzybowski, z podczaszego na 
chorążego, Ignacy Zieliński, z łowczego i podstarościego na sędziego 
ziemskiego, Stanisław Grzybowski z wojskiego na podczaszego, Igna-
cy Cieciszowski z sędziego grodzkiego na łowczego. Michał Cieszkow-
ski miecznik liwski awansował na zwolniony przez ojca Wiktoryna 
Cieszkowskiego urząd pisarza ziemskiego i grodzkiego, a Franciszek 
Wielądek awansował ze skarbnika na wojskiego mniejszego. Nomina-
cje otrzymali także przedstawiciele młodszego pokolenia. Podobnie 
jak mianowany w grudniu 1764 roku na cześnika Karol Wodziński, 
podkomorzyc liwski nie piastowali oni wcześniej żadnego urzędu. 
Poseł na sejm elekcyjny Jan Chojecki otrzymał nominację na podsto-
lego, a poseł Adam Cieciszowski został skarbnikiem liwskim. Nie 
uczestniczący w elekcji Franciszek i Michał Buyno otrzymali nomina-
cje, Franciszek na zwolniony przez ojca Aleksandra urząd podsędka, 
a Michał na urząd wojskiego.  

Kolejna okazja do nowych awansów i roszad kadrowych po-
wstała w 1768 roku. Wtedy to po śmierci Baltazara Oborskiego za-
wakował urząd podkomorzego. Nowym podkomorzym mianował król 
Martyniana Grzybowskiego, chorążego liwskiego. Zwolniony przez 
niego urząd objął Józef Wodziński, stolnik liwski. Stolnikiem został 
mianowany Stanisław Grzybowski, podczaszy liwski. Zwolniony 
urząd podczaszego objął Jan Chojecki, podstoli liwski. Karol Wodziń-
ski, cześnik, został podstolim, a na zwolniony przez niego urząd 
awansował Ignacy Cieciszowski, łowczy liwski. Awanse otrzymali tak-
że niżsi urzędnicy ziemscy. Łowczym został Michał Buyno, wojski 
większy. Urząd wojskiego większego objął Jan Wodziński, miecznik, 
a miecznikiem został Franciszek Wielądek, wojski mniejszy. Adam 
Cieciszowski, skarbnik został wojskim mniejszym, a skarbnikiem 
Onufry Oborski, podkomorzyc liwski. 

Podobne roszady kadrowe trwały przez cały okres panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Awansowali głównie elektorzy 
z wymienianych już rodów miejscowej elity. Oni pełnili uważane za 
dygnitarskie urzędy podkomorzego, chorążego i sędziego ziemskiego. 
Urząd podkomorzego w okresie panowania Stanisława Augusta 
sprawowali kolejno elektorzy: Baltazar Oborski (1765-1768), Marty-
nian Grzybowski (1768-1773), Jan Wodziński (1773-1777), Stanisław 
Grzybowski (1777-188), Ignacy Cieciszowski (1788-1795). Chorążymi 
liwskimi byli: Baltazar Oborski (1757-1765), Martynian Grzybowisk 
(1765-1768), Józef Wodziński (1768-1773), Ignacy Zieliński (1773-
1787) i Michał Cieszkowski (1787-1795). Urząd sędziego ziemskiego 
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sprawowali od 1765 roku, Ignacy Zieliński (1765-1773), Ignacy Cieci-
szowski (1773-1789) i Onufry Oborski (1789-1795). 

Starostą liwskim był w latach 1759-1770 Józef Karczewski, 
kasztelanic liwski, który podpisał akt elekcji z ziemią liwską i czer-
ską. Po nim starostwo objął jego krewniak Tadeusz Grabianka, pod-
czaszyc latyczewski59. 

Spośród liwskich elektorów Adamowi Cieciszowskiemu, Krzysz-
tofowi Cieszkowskiemu i Józefowi Oborskiemu udało się awansować 
do grona urzędników centralnych i senatorów. Posłujący na sejm 
elekcyjny Adam Józef Cieciszowski, podczaszyc liwski (1743-1783) 
dzięki Andrzejowi Zamojskiemu, kanclerzowi wielkiemu koronnemu 
i jednemu z przywódców Familii zostaje w 1764 roku sekretarzem 
pieczęci wielkiej koronnej. Praca w gabinecie Stanisława Augusta 
zdecydowała o jego dalszej karierze. Wysoka ocena zdolności i praco-
witości, jaką wykazał podczas tej służby, została doceniona przez jego 
szefa, Jacka Ogrodzkiego. Adam Cieciszowski zostaje jednym z bli-
skich jego współpracowników. Dowodem uznania i rosnących wpły-
wów są kolejne awanse w hierarchii urzędów ziemskich. W 1765 ro-
ku zostaje skarbnikiem, w 1773 wojskim mniejszym, a w 1773 roku 
łowczym liwskim. W 1776 roku jest sekretarzem sejmu zwyczajnego 
obradującego pod węzłem konfederacji generalnej w Warszawie od 26 
sierpnia do 31 października. Po ustanowieniu Komisji Edukacyjnej 
zostaje w 1777 roku jej generalnym kasjerem. Razem z Jackiem 
Ogrodzkim posłuje z ziemi liwskiej na sejm zwyczajny, obradujący 
w Warszawie w dniach od 5 października do 14 listopada 1778 roku. 
W latach 1778-1782 jest komisarzem skarbowym. Po śmierci Jacka 
Ogrodzkiego zostaje w 1780 roku szefem gabinetu królewskiego i pi-
sarzem wielkim koronnym. W 1782 roku zostaje konsyliarzem Rady 
Nieustającej. Adam Cieciszowski, kawaler orderu św. Stanisława, 
należał do grona bliskich współpracowników króla. Był osobą cieszą-
cą się szczególnym zaufaniem Stanisława Augusta.60 Do grona osób 
cieszących się zaufaniem króla należeli także dwaj bracia Adama 
Józefa Cieciszowskiego: biskup Kacper Kazimierz i Ignacy, podkomo-
rzy liwski. Kacper Kazimierz Cieciszowski (1745-1831),kolejno: opat 
miechowski, biskup kijowski, a następnie arcybiskup mohylowski 
i metropolita wszystkich kościołów rzymsko katolickich w cesarstwie 
rosyjskim należał do grona senatorów aktywnie wspierających króla. 
Najstarszy z braci, Ignacy Cieciszowski (zm. w 1803 roku), podkomo-
rzy liwski, pisarz dekretowy Komisji Edukacyjnej i sędzia sądów mar-
szałkowskich, był jednym z przywódców stronnictwa dworskiego 
w ziemi liwskiej. O jego pozycji i wpływach wśród szlachty świadczy 

                                                
59  M. Roguski, Urzędnicy ziemscy liwscy w czasach panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego (1764-1795), „Rocznik Kałuszyński” z. 12, 2012, s. 11-36. 
60  M. Danielewiczowa, Cieciszowski Adam Józef, h. Roch III (1743-1783), [w:] PSB, 

t. IV, s. 37-38. 



MirosŁaw Roguski 

 80

to, że był wybierany posłem ziemi liwskiej na sejmy zwoływane 
w 1776, 1782, 1784 i 1786 roku61. 

Do blisko związanych ze Stanisławem Augustem oraz jego bra-
tem, prymasem Michałem Poniatowskim należeli elektorzy Józef  
i Onufry Oborski. Spośród obecnych na elekcji synów Baltazara 
Oborskiego senatorem został Józef Oborski. Brak jest informacji 
o działalności politycznej i losach trzeciego z braci Franciszka, który 
w 1783 był kapitanem gwardii królewskiej. Józef Oborski wraz z Wa-
lentym Sobolewskim, łowczym warszawskim i szambelanem Stani-
sława Augusta, był posłem liwskim na sejm nadzwyczajny w War-
szawie obradujący pod węzłem konfederacji Radomskiej w dniach 
5 października 1767 do 5 marca 1768 roku. Jako uczestnik pościgu 
za konfederatami barskimi, którzy w nocy z 3 na 4 listopada 1771 
roku porwali króla, otrzymał kilka dowodów królewskiej łaski. Został 
pułkownikiem wojsk koronnych (1772) oraz otrzymał prawem kadu-
ka wsie w ziemi warszawskiej i liwskiej. Kolejne dobra przyznał mu 
sejm rozbiorowy 1773-1775. W dniu 24 września 1779 roku został 
kasztelanem ciechanowskim. Sejm obradujący w 1780 roku wybrał 
go do Rady Nieustającej. Jej członkiem był w latach 1784-1786. 
W 1784 roku został odznaczony orderem św. Stanisława, a w 1786 
roku orderem Orła Białego. Prymas Michał Poniatowski w 1784 roku 
mianował go: prezesem administracji, marszałkiem dworu, starostą 
generalnym miast arcybiskupich i powierzył komendę nad milicją 
nadworną. Wiele dowodów królewskiej wdzięczności otrzymał także 
Onufry Oborski. Karierę rozpoczynał od mandatu posła na sejm elek-
cyjny. W 1766 roku został przez sejmik elekcyjny w Liwie wybrany, 
wraz z Franciszkiem Wielądkiem, wojskim liwskim, delegatem do 
króla. Nominację na skarbnika liwskiego otrzymał w 1768 roku. 
W 1772 roku został mianowany generał-adiutantem buławy wojsk 
litewskich. Awans na generała-majora oraz godność szambelana 
otrzymuje w 1775 roku. Równolegle awansował w hierarchii ziem-
skiej. W 1783 roku został łowczym, a w 1787 roku podstolim liw-
skim. Od 1789 roku jest sędzią ziemskim liwskim. Rekomendowany 
przez prymasa został w 1788 roku posłem na Sejm Wielki. Należał do 
Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Po przystąpieniu kró-
la do konfederacji targowickiej oraz wobec gróźb generała rosyjskiego 
dowodzącego oddziałami wojsk rosyjskich stacjonujących w pobli-
skim Węgrowie dał się wybrać marszałkiem konfederacji ziemi liw-
skiej. Jako poseł liwski na sejm rozbiorowy w Grodnie (21 VI-23 XI 
1793) dał się zastraszyć ambasadorowi rosyjskiemu. Należał do tzw. 
„milczków sejmowych”, którzy bierną postawa akceptowali plany roz-
biorowe. Po wybuchu insurekcji w Warszawie w dniu 19 kwietnia 
zgłosił akces do powstania. Nie uchroniło go to przed aresztowaniem 
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i oskarżeniami o aktywny udział w sejmie grodzieńskim i działalność 
we władzach targowickich. Został zwolniony z aresztu najpierw 11 
lipca. Pod wpływem opinii publicznej aresztowany ponownie 16 lipca, 
zwolniony przez Sąd Kryminalny 16 sierpnia 1794 roku. Sąd po-
twierdził brak dowodów jego winy62. 

Obok Cieciszowskich, Oborskich i Wodzińskich, także posłują-
cy na elekcję Cieszkowscy byli wyróżniani licznymi dowodami kró-
lewskiej życzliwości. Po rezygnacji Ignacego Cieszkowskiego w 1778 
roku z urzędu kasztelana liwskiego król mianował na wakujący 
urząd jego syna Krzysztofa, starostę zbuczyńskiego i chorążego hu-
sarskiego. Natomiast jego brat Florian, pomimo kilkukrotnego kan-
dydowania na obieralne urzędy podkomorzego i sędziego ziemskiego 
liwskiego musiał zadowolić się tytułem szambelana i orderem św. 
Stanisława. Był wybierany posłem ziemi liwskiej w 1780 i 1790 roku. 
Jego kontrkandydatem w wyborach drugiego kompletu posłów na 
Sejm Wielki był protegowany przez prymasa Mateusz Roguski, szam-
belan królewski. W lutym 1790 roku szlachta wybiera Floriana 
Cieszkowskiego komisarzem cywilno-wojskowym ziemi liwskiej. Pod-
czas powstania 1794 roku został on powołany do składu Deputacji 
Komisyjnej Porządkowej Ziemi Liwskiej63.  

Do wysokiej godności chorążego liwskiego doszedł także Michał 
na Cieszkowie Cieszkowski, który podczas elekcji był miecznikiem 
i posłem liwskim. Ten dalszy krewny Ignacego Cieszkowskiego, kasz-
telana liwskiego, po przejęciu w 1765 roku po ojcu urzędu pisarza 
ziemskiego dopiero w 1777 roku awansował na stolnika liwskiego. 
Stolnikiem był do 1787 roku, kiedy to otrzymał nominację na chorą-
żego liwskiego. Szacunek i uznanie szlachty liwskiej zyskał sobie jako 
zdecydowany przeciwnik wyboru w 1773 roku Adama Ponińskiego, 
kuchmistrza koronnego, na posła liwskiego na sejm w Warszawie 
obradujący z przerwami od 19 kwietnia 1773 do 11 kwietnia 1775 
roku. Ten protest oraz działania Michała Cieszkowskiego mające na 
celu zablokowanie wyboru Ponińskiego, przypomniał podczas obrad 
Sejmu Wielkiego poseł liwski Pius Kiciński, szef gabinetu królewskie-
go. Oprócz stosownej pochwały ze strony Sejmu Cieszkowski otrzy-
mał order św. Stanisława64. 

Jak to zostało podkreślone w elekcji wzięli także udział przed-
stawiciele uboższej szlachty. Szczególnie liczne było grono niższych 
urzędników grodzkich i kancelaryjnych pochodzących z cząstkowej 
i zagrodowej szlachty. W elekcji uczestniczyło 4 reprezentantów rodu 

                                                
62  W. Szczygielski, Oborski Onufry h. Pierzchała vel Roch (ur. ok. 1743), [w:] PSB, 

t. XXIII/3, z. 98, s. 450-451. 
63  S. Dołęga-Cieszkowski, Cieszkowscy herbu Dołęga, [w:] Złota księga szlachty pol-

skiej, red. T. Żychliński, Poznań 1898, t. XX, s. 16-17. 
64  L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta, Warszawa 

1906, s. 100-101 i 115. 



MirosŁaw Roguski 

 82

Wielądków, 3 rodu Dąbrowskich oraz 3 przedstawicieli rodu Rolów. 
Po 2 elektorów reprezentowało rody Jaczewskich, Goyskich, Mrocz-
ków, Skarżyńskich, Skubniewskich, Toczyskich i Żukowskich. Wśród 
elektorów nie ma jednak przedstawicieli wielu rodów liwskiej szlachty 
bowiem według taryfy podatkowej z 1790 roku ziemię liwską za-
mieszkiwało około 1000 rodzin szlacheckich65. 

Spośród elektorów 1764 roku pochodzących z uboższych rodzin 
do grona urzędników ziemskich oprócz wymienionego już Franciszka 
Wielądka (skarbnika w latach 1760-65, wojskiego mniejszego (1765-
68), miecznika (1768-1789) i łowczego (1789-1795) dołączyli jedynie: 
Dominik Goyski, Antoni Jaczewski i Piotr Roguski. Poseł na sejm 
elekcyjny Dominik Doliwa Goyski dopiero w 1780 roku awansował 
z komornika ziemskiego na skarbnika liwskiego. W 1789 roku zostaje 
wojskim mniejszym. O jego popularności wśród szlachty może świad-
czyć wybór na marszałka i asesora sejmiku oraz w 1790 roku na 
komisarza cywilno-wojskowego. W 1792 roku zostaje wybrany sędzią 
ziemskim. Po upadku powstania kościuszkowskiego wybór ten został 
powtórzony w 1795 roku. 

Antoni Jaczewski i Piotr Roguski, kolejni pisarze ziemscy 
i grodzcy, zostali zgłoszeni królowi jako kandydaci na ten urząd przez 
szlachtę podczas sejmików elekcyjnych. Antoni Jaczewski, pisarz 
ziemski i grodzki w latach 1777-1787, to długoletni urzędnik grodzki. 
Był burgrabią, wiceregentem, żupnikiem oraz regentem ziemskim 
i grodzkim. Pełnił funkcje marszałka i asesora sejmików. Był konsy-
liarzem konfederacji liwskiej w latach 1764-1766 i konfederacji za-
wiązanej 11 czerwca 1767 roku. Piotr Roguski, pisarz liwski w latach 
1787-1795 był przed nominacją długoletnim współpracownikiem 
kolejnych pisarzy liwskich: Michała Cieszkowskiego i Antoniego Ja-
czewskiego. Pierwszą odnotowaną w aktach sejmikowych funkcją 
publiczną Piotra Roguskiego był rola dystrybutora soli. Zadanie takie 
na okres 5 lat powierzyła mu szlachta podczas sejmiku w 1744 roku. 
W latach 1751-1754 jest podwojewodzim liwskim, a w latach 1757-
1764 instygatorem. Akt elekcji podpisuje jako burgrabia. W latach 
1773-1787 pełni urząd wiceregenta, a po nominacji Antoniego Ja-
czewskiego na pisarza ziemskiego zostaje w 1787 roku regentem 
ziemskim i grodzkim. Piotr Roguski jest wybierany marszałkiem 
i asesorem sejmików oraz konsyliarzem konfederackim w 1764 
i 1767 roku. W 1790 roku został wybrany sędzią ziemiańskim. Po 
1793 roku był sędzią ziemskim, a w czasach powstania kościuszkow-
skiego członkiem Deputacji Komisyjnej Porządkowej ziemi Liwskiej. 
Należy podkreślić, że w okresie panowania Stanisława Augusta jedy-
nie jedna osoba niebędąca elektorem, a wywodząca się z uboższej 
szlachty, otrzymała nominację na wysoki urząd ziemski. Był to Fran-
                                                
65  M. Roguski, Społeczność szlachecka ziemi liwskiej u schyłku Rzeczypospolitej. 

Właściciele ziemscy w 1790 roku, „Rocznik Liwski” t. IV, 2010, s. 39. 
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ciszek Radzikowski, burgrabia grodzki, który został zgłoszony na 
wakujący urząd podsędka przez sejmik elekcyjny jako jeden z czte-
rech kandydatów i otrzymał nominację Stanisława Augusta w 1789 
roku. Należał on do grupy aktywnych działaczy sejmikowych. 

Funkcje marszałka i asesorów sejmikowych były często powie-
rzane niższym urzędnikom grodzkim i kancelaryjnym. Zapewniało to 
poparcie podczas sejmików ze strony drobnej szlachty, która domi-
nowała liczebnie podczas tych zgromadzeń, dla kandydatów na po-
słów i deputatów oraz projektów dokumentów rekomendowanych 
przez stronnictwo dworskie66. Większość z elektorów, którzy w 1764 
roku byli burgrabiami w drugiej połowie XVIII wieku sprawuje różne 
urzędy grodzkie i kancelaryjne oraz ma powierzane funkcje marszał-
ków i asesorów sejmików. Jan Rola, burgrabia i poseł na sejm elek-
cyjny jest odnotowany w latach 1749-1760 jako instygator liwski. 
W latach 1767-1771 jest komornikiem granicznym. Poseł Antoni Dą-
browski, którego urzędu lub funkcji zapisanej obok nazwiska jako 
PWK nie udało się ustalić, jest asesorem sejmików liwskich w 1786, 
1788 i 1789 roku. Dominik Doliwa Goyski został marszałkiem sejmi-
kowym w 1777 roku. Asesorem sejmikowym był w 1773 i 1780 roku. 
Sędzia kapturowy i poseł Adam Gałecki jest wymieniany w aktach 
sejmikowych jako burgrabia i asesor sejmików w 1777 i 1780 roku. 
Wojciech Skarżyński jest burgrabią liwskim i asesorem sejmików 
w 1767 i 1777 roku. 

Analizując skład reprezentacji ziemi liwskiej podczas elekcji 
1764 roku można przedstawić następujące wnioski: 
 nie odpowiada prawdzie rozpowszechniany w literaturze popular-

nej pogląd o masowym udziale szlachty mazowieckiej w elekcjach 
i sejmach elekcyjnych. Podobnie jak podczas wcześniejszych 
elekcji także w 1764 szlachtę liwską reprezentowała na polu elek-
cyjnym licząca kilkadziesiąt osób grupa posłów oraz urzędników 
ziemskich i grodzkich. Nieliczni elektorzy to osoby niesprawujące 
urzędów i nieobdarzone mandatem poselskim. Dłuższy, kosztow-
ny podczas elekcji pobyt w Warszawie stanowił zbyt duże obcią-
żenie dla dominującej liczebnie drobnej szlachty mazowieckiej, 

 szlachta liwska uznawała, że nie ogranicza jej prawa do osobiste-
go udziału w elekcji utrwalona w XVII wieku zasada delegowania 
na nią wybranych podczas sejmików reprezentantów,  

 liczna reprezentacja urzędników ziemskich i grodzkich wśród 
elektorów świadczy, że oprócz zwyczaju wysyłania posłów, jako 
rodzaj obowiązku, traktowano udział tych urzędników w elekcji, 

                                                
66  Zob. M. Roguski, Awanse sejmikowe i urzędnicze drobnej szlachty liwskiej na prze-

łomie XVIII i XIX wieku, [w:] Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej, „Ma-
zowieckie Zeszyty Naukowe”, red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów 2012, z. 2, 
s. 127-148. 
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 udział w elekcji wybranych posłów i urzędników oraz nielicznej 
grupy szlachty nie utytułowanej i nie będącej posłami nie świad-
czy o braku zainteresowania pozostałej szlachty wyborem króla. 
Większość szlachty liwskiej nie mogła sprostać kosztom związa-
nym z osobistym udziałem w elekcji,  

 udział w elekcji urzędników oraz wybranych podczas sejmików 
posłów na sejm elekcyjny nie pozostawał bez wpływu na dalsze 
awanse w hierarchii ziemskiej i grodzkiej ziemi liwskiej. Więk-
szość osób awansujących w czasach panowania Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego to jego elektorzy, 

 mandaty poselskie na sejm elekcyjny ze względu na brak ograni-
czeń co do liczby wybieranych posłów, jak to miało miejsce 
w przypadku pozostałych sejmów, były powierzane nie tylko 
przedstawicielom rodzin stanowiących polityczną i majątkową eli-
tę ziemi liwskiej, ale także niższym urzędnikom grodzkim wywo-
dzącym się z rodzin cząstkowej i zagrodowej szlachty,  

 o mandaty poselskie na sejm elekcyjny dla swoich synów rozpo-
czynających działalność publiczną zadbali czołowi urzędnicy 
i przywódcy szlachty liwskiej z wpływowych rodów: Cieciszow-
skich, Cieszkowskich, Oborskich i Wodzińskich. Obdarzone nimi 
osoby szybko awansując w hierarchii urzędów centralnych i ziem-
skich, przejęły w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych od 
ojców rolę przywódców stronnictwa dworskiego na terenie ziemi 
liwskiej i innych ziem mazowieckich.  

 
 
 
 
ANEKS 
 
Elektorzy Stanisława Augusta Poniatowskiego  
z ziemi liwskiej:  
 
 1. Ignacy na Cieszkowie Cieszkowski, kasztelan liwski 
 2. Józef z Karczewa Karczewski, starosta liwski 
 3. Baltazar Kolumna Oborski, chorąży i poseł liwski 
 4. Józef Wodziński, stolnik liwski 
 5. Martynian Grzybowski, podczaszy liwski 
 6. Kazimierz Karaś, cześnik liwski, poseł ziemi warszawskiej 
 7. Ignacy Zieliński, łowczy i podstarości, poseł liwski 
 8. Michał na Cieszkowie Cieszkowski, miecznik i poseł liwski 
 9. Franciszek na Wielądkach Wielądko, skarbnik liwski 
10. Ignacy Kolumna Cieciszowski, sędzia grodzki i poseł liwski 
11. Jan Wodziński, podkomorzyc i poseł liwski 
12. Karol Wodziński, podkomorzyc i poseł liwski 
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13. Krzysztof Cieszkowski, starosta zbuczyński 
    [CZH – chorąży znaku husarskiego – M.R] i poseł liwski 

14. Florian Cieszkowski, starosta kleszczelewski i poseł liwski 
15. Józef Kolumna Oborski, chorążyc liwski 
      kapitan regimentu artylerii koronnej 
16. Onufry Oborski, chorążyc i poseł liwski 
17. Adam Kolumna Cieciszowski, podczaszyc i poseł liwski 
18. Jakub Czaczkowski, stolnik owrucki i poseł liwski 
19. Felicjan Oborski, skarbnikiewicz i poseł liwski 
20. Kazimierz Mieczkowski, łowczyc kowalski i poseł liwski 
21. Jan Rola, burgrabia grodzki, sędzia kapturowy  
      i poseł liwski 
22. Antoni Dąbrowski [PW.K – nieznane – M.R.] i poseł liwski 
23. Ignacy Żabicki, burgrabia grodzki, sędzia kapturowy  
      i poseł liwski 
24. Antoni Jaczewski, wiceregent ziemski i grodzki,  
      sędzia kapturowy i poseł liwski 
25. Piotr Ostoja Roguski, burgrabia grodzki i poseł liwski 
26. Dominik Doliwa Goyski, burgrabia grodzki i poseł liwski 
27. Roch Dąbrowski 
28. Adam Gałecki, sędzia kapturowy i poseł liwski 
29. Jan Chojecki, sędzia kapturowy i poseł liwski 
30. Antoni Mroczek, [CB – burgrabia – M.R.] i poseł liwski 
31. Tomasz Żukowski, poseł liwski 
32. Jan Paszkowski, poseł liwski 
33. Franciszek Sitnicki, sędzia kapturowy i poseł liwski 
34. Józef Walewski, chorążyc piotrkowski 
35. Antoni Toczyski, poseł liwski 
36. Mateusz Toczyski, poseł liwski 
37. Fabian na Wielądkach Wielądko, burgrabia piotrkowski 
38. Tadeusz Wielądko, skarbnikiewicz ziemi liwskiej 
39. Wincenty na Wielądkach Wielądko 
40. Jan Klukowski, poseł liwski 
41. Tomasz Skubniewski, poseł liwski 
42. Jan Obrapalski, sędzia kapturowy i poseł liwski 
43. Antoni Zaliwski, sędzia kapturowy i poseł liwski 
44. Kazimierz z Owsa Dąbrowski, sędzia kapturowy  
      i poseł liwski 
45. Andrzej Radzikowski, skarbnik bydgoski i poseł liwski 
46. Jan Mroczek 
47. Wojciech Skarzyński 
48. Wojciech Skubniewski 
49. Aleksander na Połaziu Połaski, burgrabia liwski 
50. Andrzej Rola 
51. Michał Rola, poseł liwski 
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52. Jerzy Żukowski, poseł liwski 
53. Tomasz na Karczewcu Karczewski 
54. Jakub Zieliński 
55. Wawrzyniec Skarżyński 
56. Andrzej Jaczewski 
57. Franciszek na Goyscu, Krukach Doliwa Goyski 
58. Szymon Felicjan Jasnogórski, herbu Jasieńczyk, 
      starosta rodrmanowski 
59. Ignacy Jasnogórski 
 
Elektorzy z ziemi liwskiej,  
którzy podpisali akt elekcji z innymi ziemiami: 
 
1. Józef z Karczewa Karczewski, starosta liwski  
    z ziemią czerską i liwską 
2. Kazimierz Karaś, cześnik liwski i poseł warszawski  
    z ziemią warszawską i liwską 
3. Stanisław Grzybowski, wojski liwski z ziemią warszawską, 
4. Józef Rola, burgrabia liwski z ziemią różańską 
5. Ignacy Cieciszowski, poseł ziemi czerskiej z ziemią czerską 
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Stanisław August Poniatowski 
i XVIII-wieczni podróżnicy w Węgrowie 
 

Z dziejów peregrynacji monarchy po Podlasiu1 

 
Pani dr Izabelli Galickiej 

w roku jubileuszu El Greco 
 
 
„Wiek oświecenia – to okres wzmożonego podróżowania, inten-

sywnej ruchliwości; ruchliwości przedstawicieli wszystkich klas 
i warstw społecznych: arystokratów, szlachciców, mieszczan, arty-
stów, pisarzy, awanturników, a także władców” – pisał Janusz Ryba2. 
Z jednej strony magnaci wyjeżdżali na swój grand tour, mający speł-
niać funkcje edukacyjne i poznawcze, przydawać możnym młodzia-
nom poloru i wszechstronnego obycia3; z drugiej zaś, decyzją sejmu 
z 1673 roku, co trzeci sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów miał się 
odbywać w Grodnie4, które urosło do rangi trzeciej stolicy (formalnie 
potwierdzała to ustawa z 1791 r.), a to ewokowało konieczność pere-
                                                
1  Zob. A. Ziontek, Stanisław August Poniatowski w Siedlcach 1793 r., [w zbiorze:] 

Życie literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i współczesność, red. K. Jastrzębska, 
J. Sawicka-Jurek i E. Borkowska, Siedlce 2013 oraz tenże, Stanisław August Po-
niatowski w Sokołowie Podlaskim. Z dziejów peregrynacji monarchy po Podlasiu, 
„Sokołowski Rocznik Historyczny” t. II: 2014. 

2  J. Ryba, Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady – konwersacja – literatura, Katowice 
2009, s. 41. 

3  Zob. Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. A. Roćko, Warszawa 
2014. 

4  Volumina legum, t. V, s. 67. 
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grynacji. Zresztą nie bez znaczenia pozostaje tu sama oświeceniowa 
fascynacja podróżą. Z lektury poszczególnych dzienników łatwo wnio-
skujemy, że ci, którzy wybierają się w obce kraje starają się poznać 
opisy tych, którzy już w nich byli. Niekiedy następują nawet dziarskie 
polemiki, jak w przypadku Friedricha Schulza, który nie zgadzał się 
z nazbyt nieprzychylną opinią Williama Coxe’a o warunkach życia 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów5.  

Trakt łączący Wschód z Zachodem na przestrzeni dziejów ogni-
skował się w kilku miejscach a wraz z rozwojem poszczególnych 
ośrodków miejskich zmieniał także swój bieg6. W wieku XVI dużego 
znaczenia nabrał gościniec wiodący przez Węgrów i Sokołów Podla-
ski. Niemały wpływ miał na to fakt, iż miejscowości i skupione wokół 
nich dobra należały ówcześnie do Radziwiłłów i Kiszków, czyli naj-
możniejszych rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Węgrów stał się 
prężnym ośrodkiem handlu zbożem, założono faktorię kupiecką, 
dzięki przywilejowi Bogusława Radziwiłła zakładającego osobną 
dzielnicę dla mieszkańców „ewangelickiego nabożeństwa, tak genew-
skiego jako i augsburskiego wyznania”7 do miasta napłynęła znaczna 
liczba ludności szkockiej trudniącej się handlem i sukiennictwem. 
Tygiel kulturowy, na który składali się Polacy, Żydzi, Niemcy i Szkoci 
– a można się domyślać, że dzięki kontaktom handlowym okresowo 
bywali także przedstawiciele innych narodów – dawał znakomicie 
wielobarwną, ale spójną przecież mozaikę. 

W XVIII wieku miasto miało już za sobą najlepsze lata prosperi-
ty gospodarczej znaczone obecnością Radziwiłłów i pierwszych przed-
stawicieli rodu Krasińskich. Potop szwedzki i równoczesny najazd 
wojsk siedmiogrodzkich Jerzego Rakoczego oraz Kozaków, plądrowa-
nie miasta, grabieże i zniszczenia, liczne nieporozumienia na tle reli-
gijnym a potem i wojna północna, która także odcisnęła swe piętno – 
wszystkie te czynniki spowodowały pewną zapaść. Niemniej wielolet-
nia tradycja miasta handlowego i fakt, że położone było ono na głów-
nym trakcie łączącym stolice Rzeczypospolitej sprawiało, że wciąż 
tętniło życiem. Z drugiej zaś strony, jeśli możemy mówić o stagnacji 
gospodarczej i wygasającym splendorze miasta – jak dowodzą mono-
grafiści8 – to jednak należałoby także podkreślić, że dzięki Janowi 
Dobrogostowi Krasińskiemu nabierało ono wysublimowanego cha-

                                                
5  F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-

1793, tłum. W. Zawadzki, [w antologii:] Polska stanisławowska w oczach cudzo-
ziemców, wstęp i oprac. W. Zawadzki, Warszawa 1963, t. II, s. 402. 

6  Zob. G. Ryżewski, Wielki trakt Warszawa-Wilno w XVIII wieku, Sokołów Podlaski 
2013, s. 10-12 i passim. 

7  R. Postek, Szkoci w Węgrowie, Węgrów 2010, s. 2. 
8  S. Kosiński, T. Swat, Rozwój i upadek, [w zbiorze:] Węgrów – dzieje miasta i okolic 

w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Węgrów 1991, s. 56-57. 
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rakteru artystycznego – zarówno pod względem architektury, jak 
i wystroju wnętrz w miejscach przeznaczenia publicznego9.  

Ratusz stojący w centrum rynku, poczta i dom pocztowy nie-
znanego z imienia pana Meysnera, w którym najchętniej zatrzymywa-
li się przejezdni, tzw. Dom Gdański oraz kościół farny stanowiły za-
pewne centrum życia miasta. Nieopodal świątynia protestantów  
a z drugiej strony kościół reformacki. Pośród tego mnogie dzieła wło-
skich artystów, głównie Michelangela Palloniego10, ale nie tylko. Do-
brogost Krasiński – jeden z największych umysłów swego czasu, wy-
trawny znawca i kolekcjoner sztuki, budowniczy monumentalnego 
warszawskiego pałacu Krasińskich (wg projektu Tylmana z Gameren) 
– miał szerokie kontakty artystyczne. Skłaniając się ku włoskim 
wzorcom estetycznym chętnie zatrudniał u siebie artystów pochodzą-
cych właśnie z tego państwa. Profesjonalna grupa architektów po-
chodząca z włoskiej Valsoldy – tu głównie Józef Szymon Bellottti – 
oraz współpracujący z nimi zespół projektantów, malarzy, dekorato-
rów tworzyli zamknięty krąg zależności w interesach. Mariusz Kar-
powicz pisze o tym Belottim, iż był to „w gruncie rzeczy szef włoskiego 
klanu budowlanego nad Wisłą, by nie powiedzieć wręcz – szef mafii 
włoskiej. Wiele bowiem poczynań i sposobów naszych przybyszów 
z Valsoldy przypominało zasady działania dzisiejszych mafii”11. Dzia-
łali niemal niepodzielnie na obszarze olbrzymim, bo obejmującym 
Wielkopolskę, Mazowsze, Podlasie aż po Lwów i Brzeżany w obwodzie 
tarnopolskim. Może właśnie dzięki temu Węgrów, jako miasto, zyskał 
spójną kompozycję i wyrównaną jakość artystyczną. Tracąc gospo-
darkę, zyskał jednak mecenasa, który miał konkretny plan na rozwój 
miasta. Kunszt „mafii” w połączeniu z intelektem i poczuciem smaku 
Dobrogosta (i jego następców) pozwoliły na zrobienie z Węgrowa swo-
istej artystycznej perełki na wielkim trakcie litewskim.  

Za czasów Stanisława Augusta nieco wyludnione miasto wciąż 
świeciło okazałym blaskiem. 

 
* 
 

Spośród przedstawicieli oświeceniowego high life’u, którzy wi-
dzieli Węgrów i zostawili ślad swej wizyty na piśmie, wspomnimy tu 
przede wszystkim o trzech postaciach – sarmackim zawadiace Marci-
nie Matuszewiczu, szwajcarskim uczonym Johannie Bernoullim  
i ostatnim polskim monarsze – Stanisławie Auguście Poniatowskim. 
To zaś, co zajmie nas najbardziej, to literackie ślady tych podróży, nie 
tyle jednak sama w sobie wartość literacka, ale ładunek epistemolo-
giczny poszczególnych opisów, który także łączył w sobie niekiedy to, 
                                                
9  Zob. M. Karpowicz, Cuda Węgrowa, Węgrów 2009, s. 7 i n. 
10  Zob. M. Karpowicz, Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, War-

szawa 1967. 
11  M. Karpowicz, Cuda Węgrowa..., s. 12. 
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co w dzisiejszej nomenklaturze określane jest jako zespół informacji 
turystycznych.  

Wspomniane wyżej trzy postacie nie wyczerpują oczywiście listy 
tych, którzy zostawili spisane relacje pobytu w mieście. Już w XVII 
wieku o Węgrowie wspomina szwedzki marszałek polny Erik Jönson 
Dahlberg, który z Karolem X Gustawem i jego wojskami w kwietniu 
1657 roku przejeżdżał przez Liw i Węgrów12. Wojska szwedzkie ma-
szerujące rok wcześniej na pomoc księciu Bogusławowi Radziwiłłowi 
dokonały sporych uszkodzeń liwskiego zamku, teraz zaś idąc na 
Brześć Litewski spalili całą tę miejscowość, choć sam pamiętnikarz 
o tym nie wspomina.  

Blisko wiek wcześniej trzykrotnie przejeżdżał przez miasto Ste-
fan Batory. Był to okres dużej rywalizacji Liwa i Węgrowa13, zatem 
królewskie odwiedziny były elementem podnoszącym rangę miejsca, 
w którym się zatrzymał. W roku 1579, gdy Batory wracał z Litwy zo-
stał zatrzymany w Liwie przez Wojciecha Łaskiego, który tu właśnie 
postanowił załagodzić swój zatarg z monarchą. W 1580 r. król za-
trzymał się tu na postój w drodze do Grodna i podobnie w roku na-
stępnym, gdy wracał z Litwy14. Zapewne był też wtedy goszczony 
w zamku liwskim15.  

Jeśli nie udało się przyjąć w Węgrowie króla pod koniec wieku 
XVI, to dwa wieki później nadrobiono to z sowitą nawiązką. Stanisław 
August Poniatowski gościł w Węgrowie pięciokrotnie – co skrupulat-
nie odnotowywali franciszkańscy kronikarze16. W stuleciu następnym 
miasto również miało możliwość zobaczenia w swych murach koro-
nowanej głowy, tym razem w była to jednak postać Aleksandra I cara 
Rosji, który – jak to ustalił Andrzej Chojnacki – gościł na Podlasiu, 
będąc zresztą majestatycznie przyjmowanym, u schyłku Księstwa 
Warszawskiego w 1815 roku17. 

 
1. Polska jako zagranica – obcy pamiętnikarze o Węgrowie 
 
W czasach Stanisława Augusta coraz częściej odnajdujemy Wę-

grów na kartach pamiętników polityków i podróżników z zagranicy. 
Wiąże się to z generalnym zainteresowaniem Polską, jakie powstało 
po elekcji ostatniego króla. Wespół z tym wydarzeniem Rzeczpospoli-

                                                
12  B. Heyduk, Dahlbergh w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „potopu” 

1656-1657, wstęp. A. Przyboś, Wrocław 1971, s. 66. 
13  Zob. R. Postek, Liw – miasto i zamek, Warszawa 2008, s. 48-49. 
14  M. Jakubik, Dzieje Liwa, [w:] Węgrów – dzieje miasta i okolic..., s. 389. 
15  Tamże, s. 394. 
16  Z. Czumaj, Król Stanisław August Poniatowski w Węgrowie (1784 r.). Z kronik wę-

growskiego klasztoru oo. reformatów, „Rocznik Liwski” t. IV, 2008/2009, s. 95. 
17  A. Chojnacki, Cywilna i wojskowa elita władzy departamentu siedleckiego po 

upadku Napoleona I. Pobyt Aleksandra I – cara Rosji w Węgrowie i Sokołowie, 
„Rocznik Liwski” t. V, 2010/2011, s. 125-126.  
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ta weszła w czasy silnego myślenia o reformach. Stojący na jej czele 
monarcha – doskonale wykształcony, znający obyczaje (społeczne 
i polityczne) Europy, ma plan wyrwania kraju z zapaści kulturowej, 
gospodarczej i – przede wszystkim – ustrojowej. Inicjowane procesy 
zadziwiają. Kraje europejskie widząc dotychczasowy stan państwa 
(dobitnie pokaże to Rousseau18), w którym rządzi szlachta, jednogło-
śnie zwracają także uwagę na drążącą społeczeństwo nierówność. 
Rzeczony Rousseau pisał o tym dobitnie: 

 
Często mówiono i powtarzano, że Rzeczpospolita Polska składa się 
z trzech stanów: szlacheckiego, senatu i króla. Powiedziałbym raczej, 
że naród polski składa się z trzech stanów: szlachty będącej wszyst-
kim, mieszczan będących nikim i włościan, którzy są mniej niż ni-
czym19. 
 

Uwłaszczenie chłopów postępowało wolno, ze względu na duży opór 
znacznej części „prześwietnych stanów”, ale był to proces zauważalny 
za granicą20, podobnie jak dążność do reform ustrojowych.  

Zauważalny był też charakter magnackich rezydencji – ele-
ganckich i wyrafinowanych zarówno pod względem architektonicz-
nym, zdobniczym, jak również kulturotwórczej roli, którą spełniały21. 
Dostrzegano życie artystyczne prowincji (teatr, muzyka, literatura), 
opisywano salony literackie i polityczne, ale także z pewnym zdziwie-
niem odkrywano, iż „wszyscy lubują się tu w dziwaczności”. Dzi-
waczne jest dla nich jednak już samo urządzenie ogrodu rojącego się 
od wymyślnych kształtów roślin, labiryntów i fingowanych budowli: 
grot, ruin, jaskiń, domków... Można było jednak trafić na faktyczne 
osobliwości. Hieronim Florian Radziwiłł – oryginał i ekscentryk sam 
w sobie – urzędujący w Białej, w marcu 1747 roku odnotował 
w swym pamiętniku pozyskanie nader ciekawego eksponatu do zbio-
ru swych osobliwości:  

 
Przywieziono mi dziś monstrum z Siebieża po wydanym mym roku 
przeszłego na to edykcie, mające nos elefanta, uszy wielkie jak ośle, 
jedne wielkie oko i łeb, ogon wielki psi, skład i kopyta świnie, z której 
spłodzone. Krzyk – słyszę – dziecka miało, godzin tylko 4 żyło. Wraz 
tamże w spirytus wsadzone, tu przywiezione22. 

                                                
18  Zob. J. J. Rousseau, Uwagi o rządzie polskim i jego projektowanej naprawie, 1771. 
19  J.J. Rousseau, Uwagi o rządzie polskim i jego projektowanej naprawie, [w:] Umowa 

społeczna oraz [inne pisma], wstęp i oprac. B. Baczko, Warszawa 1966, s. 209. 
20  Zob. Z. Łotys, Kwestia chłopska w świadomości społecznej polskiego oświecenia, 

Olsztyn 2001, s. 135 i n. 
21  Zob. choćby: A. Ziontek, Siedlecki dwór artystyczny Aleksandry Ogińskiej, [w zbio-

rze:] Małe miasta. Społeczność, red. M. Zemło, Lublin-Supraśl 2001 oraz bezcenny 
tom zbiorowy: Dwory magnackie w XVIII wieku, red. T. Kostkiewiczowa i A. Roćko, 
Warszawa 2005. 

22  H. F. Radziwiłł, Diariusze i pisma różne, wstęp i oprac. M. Brzezina, Warszawa 
1998, s. 31. 
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„Kunstkamera” podczaszego litewskiego nie odbiegała zapewne swym 
charakterem od analogicznych inicjatyw. Sam właściciel – dodajmy 
na marginesie – też bywał w Węgrowie. Wszak właśnie tu (a nie w ro-
dzinnej Białej23), w zakrystii bazyliki mniejszej zawisły trzy jego por-
trety24. Może przyjeżdżał tu by zobaczyć sławne i zapewne interesują-
ce go lustro mistrza Twardowskiego? A może w chwilach opamiętania 
od szaleństwa i okrucieństw przyjeżdżał tu celem spowiedzi i składał 
wota?  

Relacje podróżnych oglądających nawiedzane miasta mają róż-
ny charakter – od zdawkowego wspomnienia, przez sygnał napotka-
nych tam prominentnych osób, po bardziej szczegółowy opis miej-
scowości i oglądanych tam dóbr kulturowych. Opisy te nie są jednak 
wolne od kontekstu refleksji, którą ogarniają oni cały zwiedzany kraj. 
Wypowiedzi te zawierają wiele, niby pobocznych, marginalnych dyk-
teryjek, które jednakże mogą być przyczynkiem do dalszych poszuki-
wań i rekonstrukcji. Nierzadko też dzięki skrupulatności memuary-
stów zyskujemy przyczynki do pełniejszego poznania poszczególnych 
bohaterów wspomnień25. 

Ernst Ahasverus von Lehndorff (1727-1811) szambelan dworu 
pruskiego, którego rodzina od XV w. miała swą siedzibę w miejsco-
wości Sztynort na Mazurach, zaprzyjaźniony z wieloma polskimi ma-
gnatami, także z Ignacym Krasickim, bywał w Polsce wielokroć. Za-
chwycony widokiem „Wersalu Podlaskiego” (jak powszechnie zwano 
białostocką rezydencję Branickich) ze smutkiem jednak odnotowuje 
nieobecność gospodarza – hetmana Branickiego i jego małżonki, któ-
rzy właśnie przebywali w Węgrowie, „aby wesprzeć konfederację skie-
rowaną przeciw królowi”26. Tam też dołączył do niego Karl Friedrich 
von Klinckowström – późniejszy generał armii pruskiej27. 

Jedną z najciekawszych postaci, która gościła w Węgrowie był 
niemiecki uczony szkockiego pochodzenia (choć urodzony w Polsce) 
Georg Johann Adam Forster (1754-1794). Podobnie jak jego ojciec 
Johann Reinhold, skłaniał się do badań historii naturalnej. Jako 
młody, niespełna dwudziestoletni pasjonat – towarzysząc ojcu – brał 
udział w drugiej wyprawie Jamesa Cooka na wody i w kraje Pacyfiku 
(1772-1775). Opowieść, którą spisał potem na podstawie notatek 
ojca, ciesząca się długo niesłabnącą popularnością, stała się także 

                                                
23  Zob. J. Flisiński, Biała na Podlasiu. Dzieje miasta i okolic do 1795 r., Biała Podla-

ska 2009, s. 117-128. 
24  Zob. R. Postek, Kolekcja portretu sarmackiego w zakrystii bazyliki mniejszej w Wę-

growie, Węgrów [2011], s. 26-29 nlb, 36-38 nlb. 
25  Zob. A. Ziontek, Michał Kazimierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku, 

„Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. VII: 2010-2011. 
26  Chodzi o konfederację radomską. 
27  E. A. von Lehndorff, Dzienniki, tłum. W. Zawadzki, [w antologii:] Polska stanisła-

wowska..., s. 8-11. 
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przykładem nowoczesnej literatury podróżniczej28. Już w roku publi-
kacji (1777) został przyjęty, jako 23-latek, do angielskiego Royal So-
ciety. W 1784 roku Forster przyjął propozycję wysuniętą przez Komi-
sję Edukacji Narodowej i został szefem Katedry Historii Naturalnej na 
Uniwersytecie Wileńskim.  

Zapis podróży po Polsce wiąże się z wyjazdem z Collegium Ca-
rolinum w Kassel do nowo objętej katedry w Wilnie. Trudno mu było 
zrozumieć polskie zwyczaje (pro more polonico) zwłaszcza w kwestii 
spożycia alkoholu u mieszczan, ale przeszedł nad nimi do porządku 
dziennego. Nie tak łatwo poszło już ze stanem dróg, zwłaszcza jesie-
nią, gdy całość przeradzała się w wielkie połacie błota. Owo znużenie 
było też efektem pogody, która nie sprzyjała dalekim peregrynacjom, 
częstokroć pojawiały się więc wspomnienia Kassel i Wiednia. 

Prowadząc swe podróżnicze notatki Forster nie myślał raczej 
o wydaniu ich drukiem. Mają one charakter raczej luźnych zapisów, 
niekiedy przypomnień, niekiedy zaś stają się czymś podobnym do 
konspektu. Stąd też w znakomitej większości narracja będzie prowa-
dzona za pomocą krótkich rwanych zdań, niekiedy samych równo-
ważników. Często notowany jest dokładny czas wyjazdu i przyjazdu 
oraz pokonana odległość. Z tych „danych technicznych” z łatwością 
zatem wyczytujemy wytrawnego i doświadczonego podróżnika. 

Do Węgrowa przybył 29 X 1784 r. po blisko trzygodzinnej dro-
dze z Makowa. Na swych karteluszkach zapisał: 

 
Wyjechałem [z Makowa – A.Z.] za kwadrans siódma. Przyjechałem do 
Węgrowa (trzy mile) o godzinie wpół do dziesiątej. Droga dość zła, 
przeważnie lasem. Węgrów jest sporym miasteczkiem, ma również lu-
terską i reformowaną gminę. Leży już na Podlasiu.  
 

Tyle na temat samego miasta. Jednak badawcza wnikliwość sprawia, 
iż notatki sporządzane są także w trakcie obserwacji poczynionych 
w drodze do Sokołowa, miejsca następnego postoju. Między jednym 
a drugim miastem Forster zapisał. 
 

Po tamtej stronie widać mniej ziem uprawnych i pewne prawie niedo-
strzegalne wzniesienia terenu, które tu, podobnie jak w Holandii, 
uchodzić mogą za pagórki. Grunt tu jest mniej piaszczysty, a droga 
o tyleż gorsza. Wydaje się, że uprawiają tu tylko jare żyto, gdyż nie do-
strzegłem nowo obsianego pola29.  
 
Innym uczonym podróżnikiem był Friedrich Schulz (1762-

1798) niemiecki literat i profesor historii w Mitawie. Jedno z bardziej 

                                                
28  Zob. J. Forster, Podróż naokoło świata; wybór i przekł. M. Ronikier; wstęp S. Ra-

kusa-Suszczewski, Warszawa 1977. 
29  G. Forster, Dziennik podróży po Polsce, tłum. W. Zawadzki, [w antologii:] Polska 

Stanisławowska..., t. II, s. 71. 
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cenionych jego dzieł, to właśnie interesujące nas Podróże Inflantczy-
ka z Rygi do Warszawy (Berlin 1795-96). Do Polski przybył jako 
przedstawiciel mieszczaństwa Kurlandzkiego dla obrony jego praw 
podczas trwającego od 1788 r. sejmu. Przybył w chwili, gdy sejm ten 
zdążył już uchwalić Konstytucję 3-go Maja (z Rygi wyjechał „ostatnie-
go dnia kwietnia”), która wszakże gwarantowała obcokrajowcom sze-
reg praw i przywilejów. Zanim w swej podróży dotarł do Węgrowa, 
zdążył zachwycić się Białymstokiem, ale też poznać realia podlaskich 
miasteczek. Jedne widział jako urokliwe, w innych dostrzegał głównie 
ubóstwo, z czego wyciągał uśrednioną ocenę. Gdy dojechał do Biel-
ska, zobaczył stacjonujący oddział polskiej kawalerii, co skłoniło go 
do szerszej refleksji na temat powołania Polaków na jeźdźców, przy 
czym wypowiedź jego podyktowana jest tyleż samo znajomością hi-
storii, w tym i historii wojskowości, co ma charakter natury ogólnej, 
antropologiczny. Schulz stara się rozumieć Polaków, nie ocenia ich 
jako narodu, ani tak naprawdę nie ocenia decyzji, czy procesów hi-
storycznych, które dzieją się na jego oczach. Bardziej stara się zna-
leźć przyczyny takich a nie innych decyzji. Szuka ich w historii oraz 
naturze, mentalności mieszkańców Rzeczypospolitej. Bywa jednak, że 
podobnie jak wymienieni wyżej, tak i Schulz zechce podjąć się analizy 
społeczno-politycznej otaczającej go rzeczywistości. Narodowe przy-
wary i zasiedziałość kuriozalnych sarmackich przywilejów nie będą 
jednak nader mocno piętnowane. Widać tu jakąś ciekawość deskryp-
tora i chęć poznawania.  

W pewnym stopniu ujawni się to także w krótkim wspomnieniu 
Węgrowa: 

 
Z Bielska pośpieszyłem dalej na Brańsk (3 mile), Pobikrów (trzy mile), 
Krzemień (trzy mile), Sokołów (trzy mile) i Węgrów (dwie i pół mili). Są 
to miasteczka lub osady, podobne do wyżej opisanych. W Węgrowie 
stało dwa tysiące Rosjan i od razu musiałem się poddać konwojowi ru-
skiego kaprala do kancelarii pułkowej, gdzie tylko się o moje nazwisko 
zapytano. Ponieważ urodziłem się w kraju, w którym porządek żołnier-
ski nie uważa się za niewolę, nie zdało mi się to, jak inne podobne 
ostrożności, przykrym; w Polsce uważają to za niesłychany ucisk i ra-
chują do postępków, które by ledwie otwarta wojna usprawiedliwić 
mogła. Z tego wyobrazić sobie można, jakie tu do wolności przywiązują 
pojęcie. Jakże ma być inaczej tam, gdzie mała garstka samowolnych 
panów za zasadę wzięła:  my jesteśmy wolnymi za was wszyst-
kich, i biczem utrzymują tę zasadę we własnym narodzie?  

Droga z Węgrowa, skąd tegoż wieczora wyjechałem na Maków 
(trzy mile), Stanisławów (trzy mile) i Okuniew (trzy mile) do Warszawy 
(trzy mile), jak poprzednio do Węgrowa, mało jest urozmaiconą30. 
 

                                                
30  F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-

1793, tłum. W. Zawadzki, [w antologii:] Polska Stanisławowska..., t. II, s. 402. 
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Obok tego jednak nie szczędzi pochwał dla postmajstrów, którzy zaw-
sze są życzliwi i godnie wykonują swoje obowiązki, chwali warunki, 
jakie panują w domach pocztowych, które pełniły ówcześnie funkcje 
zajazdu z pokojami gościnnymi: 
 

Po pocztach wszędzie są łóżka albo dobre posłanie ze słomy, w wielu 
znajdzie się napój i jadło, a nawet jak na kraj ten, tanio. Nie zaszkodzi 
wszakże tu, jak i wszędzie, mieć ze sobą mały zapas jadła i coś do wy-
picia. W Kiejdanach, Kownie, Kryksztanach, Grodnie, Białymstoku, 
Węgrowie, na kilku innych przestankach litewskiej drogi znajdzie się 
wszystko, czego się żąda31.  

 
Równie wielką sławą co Frorster i Schulz cieszył się ówcześnie 

brytyjski duchowny, podróżnik i historyk oraz wytrawny edytor i wy-
dawca – sir William Coxe (1747-1828). Odnośnie samego Węgrowa 
wspomina jedynie, iż przejeżdżając w 1778 roku zaobserwował tam 
„znaczny oddział rosyjskiego wojska kwaterującego we wsi”32. Coxe 
bowiem, podobnie jak poprzednicy, nie do końca był w stanie rozróż-
nić po samym wyglądzie co jest jeszcze miasteczkiem, a co już wsią. 
Jego obserwacje były zresztą dość gorzkie:  

 
Niektóre miejscowości leżące na tej trasie – chociaż niesłychanie nędz-
ne – posiadają własną policję i sąd. Składają się one z drewnianych 
chat, przeważnie krytych słomą, gdzieniegdzie tylko widać drewniany 
dach albo dachówki. [...] 
Największa miejscowość, przez któreśmy przejeżdżali, był Bielsk, mia-
sto wojewódzkie Podlasia, gdzie odbywały się sejmiki. Jest o niewiele 
lepszy od zwykłej nędznej wioski, ale w geograficznych opisach Polski 
szczyci się mianem wielkiego miasta33.  
 

Jak już wspomniano na początku niniejszego szkicu, z surową oceną 
Coxe’a nie zgadzał się Schulz, który naocznie doświadczając tych 
terenów pisał stanowczo, iż z pism swego poprzednika „fałszywe po-
wziąć można wyobrażenie” chociażby o jakości i wygodzie miejsc 
kwaterunkowych. 

 
2. Johann Bernoulli – opowieść o zaginionym „Rubensie” 
 
Osobne miejsce pośród XVIII-wiecznych peregrynantów nawie-

dzających Węgrów zajmuje Johann Bernoulli (1744-1807). Większość 
opisów podróży po Podlasiu ma kilka cech wspólnych: monotonia 
drogi, ubogie domy i całe wsie, itp. Bernoulli nie poczyni w tym za-
kresie odstępstw. Niemniej jego deskrypcja kryje w sobie – z dzisiej-

                                                
31  Tamże, s. 404. 
32  W. Coxe, Podróż po Polsce 1778, tłum. E. Suchodolska, [w antologii:] Polska Stani-

sławowska..., t. I, s. 677. 
33  Tamże, s. 677-678. 
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szego punktu widzenia – walor sensacyjności. Sensacyjności wzmac-
nianej przez współczesnych badaczy... którzy doskonale to przemil-
czeli. 

Sam podróżnik jest już postacią fascynującą. „Kto wie, czy 
w całej historii wszystkich narodów znaleźć można podobną rodzinę – 
pisał z entuzjazmem Xawery Liske – jak rodzina Bernoullich, w której 
przez przeszło sto lat bezustannie z ojca na syna przechodziły nie-
zwykłe zdolności matematyczne, tak, że rodzina ta w jednym wieku 
wydała nie mniej jak dziewięciu pierwszorzędnych, pod każdym 
względem znakomitych matematyków”34. 

Ten wybitny umysł swej epoki karierę publiczną rozpoczął 
w wieku 13 lat – wtedy to wygłosił już publicznie łacińską mowę 
„o szczepieniu ospy” po doświadczeniu, które przeprowadził sam na 
sobie. Rok później był już magistrem a w 1763 – licencjatem prawa. 
Mając niespełna 19 lat, z powołania króla Fryderyka II na członka 
klasy matematycznej akademii nauk w Berlinie. Aby godnie objąć 
posadę postanowił przemierzyć kilka krajów europejskich (Francję, 
Holandię, Niemcy). Finalnie zaś został tam kierownikiem obserwato-
rium astronomicznego a potem także dyrektorem klasy matematyki 
tejże akademii. Ze względu na liczne osiągnięcia naukowe oraz zasłu-
gi dla krzewienia nauki został członkiem akademii bonońskiej (1773), 
sztokholmskiej (1774) oraz petersburskiej (1777). W rok po ostatniej 
nominacji 34-letni Johann Bernoulli wyruszył w podróż, która za-
prowadziła go także w granice Rzeczypospolitej. Polska nie była celem 
samym w sobie, leżała na trasie, którą uczony musiał przebyć z Pe-
tersburga do Berlina. W wyprawie towarzyszył mu Carlo Galli Bibie-
na – niegdyś malarz dekoracyjny króla pruskiego, potem przebywają-
cy na dworach: sycylijskim, hiszpańskim, portugalskim, angielskim, 
duńskim, szwedzkim i innych35. W chwili podróży był już jednym 
z malarzy dworu carskiego. W podróży większej roli nie odgrywał, 
wszak, gdy Bernoulli pędził zachłannie zwiedzać kolejne miejscowo-
ści, Bibiena najczęściej czekał na niego w szynku, a w najlepszym 
wypadku – przy stole gościnnym w domu pocztowym. Niemniej warto 
już na wstępie odnotować, iż jego obeznanie ze sztuką malarską mo-
gło być tym, co spowodowało, iż panowie wyruszyli we wspólną po-
dróż. Wszak szwajcarski matematyk obok wielkich umiejętności i ta-
lentu do nauk ścisłych wykazywał także sporą znajomość z dziedziny 
sztuki. Znał się na malarstwie a napotykani przez niego artyści sta-
wali się najlepszymi kompanami do długich dysput.  

W Białymstoku szwajcarski admirator sztuki zachwycił się wy-
strojem rezydencji Branickich, co od razu dzieje się z nawiązaniem do 
Węgrowa: 

                                                
34  X. Liske, Cudzoziemcy w Polsce. L. Naker – U. Werdum – J. Bernoulli – J. E. Biester – 

J. J. Kausch, Lwów 1876, s. 199. 
35  Tamże, s. 201-204. 
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Co mnie jednak przede wszystkim i najbardziej zafrapowało – to pięk-
ne malowidła w kaplicy. Zwłaszcza trzy na pierwszy rzut oka zdawały 
się być pędzla najsłynniejszych włoskich mistrzów, świeżość zaś barw 
pozostałych obrazów raczej należy uważać za defekt, który może zmo-
dyfikować sąd o nich. W głównym ołtarzu przedstawione było wniebo-
wzięcie Marii Panny w stylu Guida; na bocznej ścianie Najświętsza Pa-
nienka z Dzieciątkiem, których nie powstydziłby się Carlo Maratti, 
a obok tego wielkie płótno wyobrażające apostołów, które zdradzało 
zarówno wielkiego kolorystę, jak rysownika. Trzy wymienione obrazy 
malował pan Mirys [...]; ostatni obraz jest kopią malowidła 
Rubensowskiego znajdującego się w Węgrowie, miejscowości 
leżącej w połowie drogi między Białymstokiem a Warszawą36. 
 

Wrażenie było tak silne, że zachwycony obserwator zapragnął osobi-
ście poznać Sylwestra Augusta Mirysa – nadwornego malarza het-
mańskiego. Relację z tego spotkania odnajdujemy oczywiście na kar-
tach pamiętników, razem z odtworzeniem zawiłych kolei losu artysty. 

25 września 1778 roku, po nocy spędzonej w Sokołowie uczony 
i jego towarzysz ruszyli w stronę Węgrowa: 

 
Wstaliśmy o godzinie siódmej. Znów przejeżdżaliśmy przez wielki dę-
bowy las i po przebyciu półtorej mili zatrzymaliśmy się na chwilę 
w Węgrowie, małym miasteczku należącym do hrabiego Krasińskiego. 
Prócz drewnianego kościoła, który jest prawdopodobnie owym wspo-
minanym przez pana Büschinga luterskim i reformowanym kościołem, 
są tu dwa inne murowane, położone przy klasztorach. W jednym 
z nich, nowym, przez hrabiego Krasińskiego poświęconym św. Anto-
niemu Padewskiemu i jakiemuś innemu świętemu, spostrzegłem różne 
dobre malowidła w ołtarzu i kilka mniejszych, też nie do pogardzenia, 
na filarach, jak również duży grobowiec. Wielki ołtarz zrobiony jest 
z drzewa, zdobiony pięknymi, skręcanymi kolumnami. 

W drugim kościele, który podobnie jak poprzedni ma nawy 
boczne, malowidła w ołtarzu malowane są na świeżym tynku, ale dość 
miernie. Olejne obrazy, zebrane tu w dość znacznej liczbie, są również 
niedobre, wyjąwszy dwa nowe na dwóch ołtarzach koło filarów,  
a zwłaszcza jeden, wiszący w chórze bok wielkiego ołtarza. Jest to wła-
śnie wyżej wymieniony obraz Rubensa, którego kopię widziałem w Bia-
łymstoku. Aczkolwiek obraz ten jest nieco uszkodzony i koloryt ma 
nieco wypełzły, można w nim dostrzec mistrzowski pędzel wielkiego 
Rubensa. Zwłaszcza przyciąga twarz kobiety trzymającej nad głową 
dzban. Jest to małżonka Rubensa. Pozostałe osoby to dziesięciu apo-
stołów, wśród nich jeden obdarzony został rysami kardynała de la Va-
lette, a i sam Rubens – jak mi się zdaje – występuje pod postacią jed-
nego z apostołów. Namalowana jest także duża ryba, wiążąca się tema-
tycznie z obrazem. Nie będę się rozwodził nad tematem obrazu, o czym 

                                                
36  J. Bernoulli, Podróż po Polsce 1778, tłum. W. Zawadzki, [w antologii:] Polska Stani-

sławowska..., t. I, s. 345, podkreślenie moje – A. Z. 
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rozmawiał ze mną pan Mirys, powiem tylko, że był wzięty z wydarze-
nia, które miało miejsce podczas pobytu Rubensa w Hiszpanii37. 

 
Na tym relacja z Węgrowa się kończy. Obrazu Rubensa w Węgrowie 
nie ma i mimo kilku cennych wskazówek memuarysty badacze na-
wet, jeśli podejmowali próby poszukiwań, to próżno szukać ich na 
kartach ich prac. Zatrudniony u Branickich Mirys, niegdyś wespół 
z Antonim Herliczką, wykonywał wiele kopii, co omawia jego mono-
grafista Stanisław Szymański. Autor wspomina także o kopiach „dzieł 
Rubensa”, ale czyni to tylko na podstawie pamiętników Bernoul-
li’ego38. Natomiast zachowane inwentarze i zespół archiwaliów Bra-
nickich, które stały się podstawą pracy Elżbiety Koweckiej, pozwoliły 
autorce nawet na odtworzenie tematyki fresków z Białostockiego pa-
łacu. Daje też autorka rekonstrukcję kaplicy, która stała się przed-
miotem zachwytu Bernoulli’ego. Kowecka pisze: 
 

Z jadalni wchodziło się do kaplicy o kopule malowanej al fresco i zdo-
bionej sztukaterią, ścianach z białą boazerią i pilastrami „w fugi rżnię-
tymi pozłacanymi”. Dwie kolumny „kręcone marmuryzowane” obra-
miały ołtarz, na którym wisiały (jeden nad drugim) dwa obrazy wy-
obrażające Niepokalane Poczęcie i Ukrzyżowanie Chrystusa. [...] Na 
ścianach wisiały obrazy wyobrażające m.in. Matkę Boską Częstochow-
ską, świętych Hieronima, Teresę, Magdalenę, sceny ze Starego Testa-
mentu, a także „portret papieża teraźniejszego”, czyli Klemensa XIV, 
którego pontyfikat przypadł na lata 1769-177439. 
 

Jeśli przyjrzymy się opisom obrazów wiszących w kapliczce z dwóch 
przekazów z łatwością odnajdziemy punkty wspólne. Należy więc 
przyjąć, iż inwentarz, którym posługuje się Kowecka, a który powstał 
przed 1774 r. oddaje stan, który Bernoulli zastał jeszcze kilka lat 
później. Inwentarz milczy o kopii Rubensa, bo „kopii” (jako takich) 
w pałacu było wiele. Badaczka natomiast, znając doskonale i skrupu-
latnie cytując wypowiedź szwajcarskiego matematyka, nie podejmuje 
kwestii tej kopii. Wszak wtedy należałoby zabrać głos w kwestii ory-
ginału, lub jednoznacznie zdementować jego istnienie. Przy czym, gdy 
autorka pisze, iż Branicka zażyczyła sobie mieć nad łóżkiem balda-
chim „takim, jak ma pani Ogińska” dodany jest w przypisie komen-
tarz, iż nie udało się ustalić jak owo upragnione łoże wyglądało40. 

Bernoulli oprowadzany po „Podlaskim Wersalu” przez burgra-
biego zasłyszał tę opowieść już od niego. Potem powtórzył mu ją Mi-
rys. Koleje losu Rubensa pamiętnikarz okrył jednak nimbem milcze-

                                                
37  Tamże, s. 349-350. 
38  Zob. S. Szymański, Sylwester August Mirys, Wrocław 1964, s. 62, Tenże, Antoni 

Joann Herliczka, czeski malarz XVIII stulecia w Białymstoku, „Rocznik Białostocki” 
t. II, 1962. 

39  E. Kowecka, Dwór „najrządniejszego w Polszcze magnata”, Warszawa 1991, s. 75. 
40  Tamże, s. 105. 
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nia. Nie dlatego jednak aby coś ukryć, ale dlatego, iż to, co miał do 
powiedzenia wydawało mu się znane, a może i na swój sposób oczy-
wiste. Możliwe, że to sam Mirys wykonał kopię – na co mógłby wska-
zywać fakt, iż tak dobrze był zorientowany w historii oryginału. Mógł 
też faktycznie obraz Rubensa wisieć w węgrowskim kościele. Jego 
dobrodziej, mecenas i kolator – Dobrogost Krasiński w swych obfi-
tych warszawskich zbiorach dzieł sztuki miał eksponaty podobnej 
wagi. Dlaczego więc ów szczodrobliwy opiekun kościoła nie miałby 
ofiarować jednego z płócien fundowanym przez siebie świątyniom? 

Pewne jednak jest dziś jedynie to, że tak skrzętnie przez Ber-
noulli’ego opisany obraz w zbiorach węgrowskich nie figuruje. Choć 
może brawurowa historia z nieodległego Kosowa Lackiego41 zyska 
godną kontynuację? 
 

3. Marcin Matuszewicz – historia pewnej miłości/transakcji 
 
Marcin Matuszewicz (1714-1773) autor pomnikowego dla siebie 

dzieła Diariusz życia mego jest postacią pasjonującą: poeta, tłumacz 
Horacego42 a przy tym sarmacki lawirant, awanturnik i przede 
wszystkim – szlachcic.  

Formalna edukacja Matuszewicza nie oszałamia: ukończył 
szkółkę parafialną w Kamieńcu Podolskim, podjął, ale nie ukończył 
kurs kolegium jezuickiego (Brześć, Drohiczyn, Warszawa), przeszedł 
w końcu kilka miesięcy kursu oficerskiego w korpusie kadetów43. 
Wszelako nie pokładał on nadziei na sukces w szkolnej, czy kursowej 
edukacji, ale raczej w możnym i protektorze. Szybko upatrzył go 
w rodzie Sapiehów. Kanclerz Jan Fryderyk w 1739 roku dał mu 
urząd pisarza grodzkiego brzeskiego i w ten sposób Matuszewicz roz-
począł swą długą i pracochłonną działalność publiczną. Od razu jed-
nak rozglądał się za nowym patronem, którego upatrzył w księciu 
Michale Fryderyku Czartoryskim, ówczesnym podkanclerzym litew-
skim. Pisząc o schyłku 1744 roku, Matuszewicz notował z niekrytą 
satysfakcją o nowym „przyjacielu”, co de facto oznaczało wejście  
w układ klientalny. W takim, wydawałoby się nierównym, związku, 
gdzie szlachecka duma łączyć się musi z czołobitnością44 pamiętni-
karz czuł się doskonale, o czym pisze bez poczucia dyskomfortu. 
A przecież pamiętniki spisywane były późno, nie mamy tu do czynie-
nia z dziennikiem aktualizowanym na bieżąco. Z mnóstwa sporzą-

                                                
41  Zob. I. Galicka, H. Sygietyńska, El Greco z Kosowa Lackiego, wstęp A. Ziontek, 

Siedlce 2014. 
42  Zob. M. Matuszewicz, Satyry Horacjusza na polski wiersz przełożone, oprac. 

J. Wójcicki, Kraków 2008. 
43  Zob. Z. Zielińska, Marcin Matuszewicz (1714-1773), [w zbiorze:] Pisarze polskiego 

oświecenia, red. T Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. I, Warszawa 1992, s. 246 i n. 
44  A. Mączak, Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII w., 

wyd. 2, Warszawa 2000, s. 140. 
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dzanych notatek, listów i zasobnego archiwum własnego Matusze-
wicz snuje opowieść o latach panowania Sasów aż do roku elekcji 
Stanisława Augusta. Żywiołowa narracja, w którą wprowadzana jest 
spora liczba autentycznych przecież bohaterów, sprawia, że tekst 
otwiera się przed czytelnikiem jak najwymyślniejsza powieść. Jej 
głównym bohaterem autor mianuje oczywiście siebie. Jego postawa 
wobec rzeczywistości jest konsekwentna, co celnie nakreślił Antoni 
Mączak: „Matuszewiczowa »maksyma w sejmikowaniu« traktuje 
przede wszystkim o pieniądzach, a wśród swych własnych zasług 
przyszły kasztelan wymienia na pierwszym miejscu »własny koszt 
i kredyt«, którym służy patronowi. »U wojewodzanów łaskę i afekt« 
wyjednuje niskim kłanianiem się i częstowaniem „ile możności”45. 
Pieniądze i blask świetności patrona odbijający się w kliencie były 
najwyższą podnietą. Toteż zjawisko korupcji na przykład „to polityka 
pokornego cielęcia, co dwie matki ssie”46. 

Lektura Diariusza... daje wrażenie, iż jego autor i bohater jest 
w nieustannym ruchu, nigdzie nie udaje mu się zagrzać miejsca dłu-
żej, bo wciąż pojawiają się nowe sprawy, nowe problemy, nowe zobo-
wiązania. W tym pozornym chaosie Matuszewicz odnajduje się zna-
komicie. Śledzi ruchy swoich popleczników, skrupulatnie wywiązuje 
się z powierzonych mu zadań, doskonale też orientuje się w poczyna-
niach i przemieszczaniu się adwersarzy. W tej nieustannej podróży 
stara się na nocleg wybierać te miejscowości, w których jest poczta. 
I nie tyle chodzi o możliwość godziwego noclegu, co bardziej o obficie 
i systematycznie prowadzoną korespondencję.  

Nie znaczy to jednak, że Diariusz..., to tylko opis bieżącej poli-
tyki z udziałem autora. Wręcz przeciwnie. Tom obfituje w rozmaite 
dykteryjki obyczajowe i towarzyskie. Także te, które bezpośrednio 
dotyczą autora. Ten wszakże wpisuje je w ciąg kolei swojego losu 
podporządkowanego patronom. 

Z przyczyn oczywistych, a opisywanych wyżej, Matuszewicz 
często bywał w Węgrowie. Odnajdujemy u niego liczne, choć lapidar-
ne, opisy postojów. Bywa, że wspomina swoje pobyty w kościele, 
spowiedź, opowiada swoje węgrowskie sny, niby „przypadkowe” spo-
tkania z hetmanem Branickim itd. Pośród typowości wszystkich de-
skrypcji, zwraca uwagę ów wspomniany sen, który – jako zjawisko 
abstrakcyjne – właściwie nie powinien zaprzątać pragmatycznego 
szlachcica. Stało się jednak inaczej. Próba odczytania jego symboliki, 
jakiś wewnętrzny niepokój, który został przezeń wywołany, powodo-
wały, że autor wracał do niego myślami kilkakroć. Niewątpliwie jedną 
z przyczyn sprawiających, iż ten akurat sen tak głęboko zapadł mu 
w pamięci był fakt, że miał on miejsce w nocy z 25 na 26 marca 1758 
roku a więc z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną: 
                                                
45  Tamże, s. 220 
46  Tamże, s. 221. 
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Wysławszy [...] jeden cug przodem do Siemiatycze, puściłem na noc 
w Wieli Piątek w tę drogę, która barzo była zła. Potem nic nie śpiąc, 
wziąwszy świeże konie w Siemiatyczach, zaraz jechałem do Węgrowa 
i cały dzień jadąc, ledwo na północ z Soboty Wielkiej na Niedzielę Wiel-
kanocną dobiłem do Węgrowa, gdzie na samą rezurekcją u ks. ks. ko-
munistów trafiłem. Poszedłem zatem prosto na rezurekcją, a potem 
w stancji spać układałem się, a zasnąwszy takowy sen miałem. Śniło 
mi się, żem złapał gołębia barzo wielkiego, barzo białego, ale barzo 
chudego, co mi się potem, jako się niżej powie, wyśniło. Potem prze-
spawszy się, poszedłem na mszą do reformatów, gdzie byłem nabożny. 
Spowiadałem się i komunikowałem, a potem jako podróżny spieszno 
jadący, zaprosiłem się do księdza gwardiana reformackiego na święco-
ne i obiad. Był naówczas gwardianem ksiądz Głowiński, barzo zacny 
pater, z chęcią mnie przyjął, święcone miał barzo piękne i obiad wy-
śmienity oraz wino francuskie barzo dobre. Tedy tam obiad zjadłszy 
i do zakrystii dawszy pieniężne subsydium, powróciłem do stancji, 
a zostawiwszy konie moje w Węgrowie i wziąwszy pocztę, pobiegłem do 
Warszawy [...]47. 

 
Nie długo przyszło czekać na relację z wydarzeń, które autor odczy-
tywał, jako symboliczne wypełnienie się wizji sennej. Po krótkim po-
bycie w Warszawie Matuszewicz ruszył w drogę powrotną do domu: 
 

[...] przyjechawszy do domu, zastałem urodzonego synka mego Adalka, 
w siódmym miesiącu niedonoszonego, a to takowym przypadkim, że 
gdy żona moja drugiego dnia Wielkiejnocy jechała do kościoła mariań-
skiego, a po rezolucji gruda nówczas była, tedy koń młody w cugu za-
czął swywolić. Na resztę konie zbiegały się, a choć były utrzymane, 
jednak żona moja barzo się trzęsła, tak dalece, że nie mając żadnego 
do połogu przygotowania ani białogłowy do przyjmowania dziecięcia, 
rodzić musiała. Sąsiadka nasza Horbowska, stolnikowa dobrzyńska, 
mając u siebie szlachciankę Rzymowską, niby do przyjmowania dzie-
cięcia sposobną, przybiegła i ta żonę moją salwowała. 

Urodził się tedy syneczek barzo mizerny, że ledwo do żyjącego 
był podobny, czarny i żółty. Ochrzcił go ksiądz Wokal, prezydent ma-
rianów rasieńskich, dał mu imię Adam Eustazy [...]. Mało było nadziei 
życia tegoż dziecięcia. Ofiarowała go tedy żona moja NajświętszejPan-
nie Marii, oddając na jej usługi, jeżeli żyć będzie. A tak te dziecię żyło, 
ale barzo słabe było, zaszywano je w sadła wieprzowe. Na resztę Hor-
bowska rzekła nam, że co się zawsze mamy martwić, tedy raczej aby-
śmy, zrezygnowawszy się do woli i miłosierdzia boskiego, oddali te 
dziecię do niej, a ona wszelkie staranie swoje o wychowanie tegoż sy-
naczka naszego przyrzekła. Jakoż tak wiele łaski i starania swego czy-
niła, że te dziecię nie tylko żyło, ale coraz lepiej mieć się zaczynało, 
a wielką dobroć po sobie pokazywało i coraz większą pokazuje. I tak 

                                                
47  M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. II: 1758-1764, wstęp i oprac. B. Królikow-

ski i Z. Zielińska, Warszawa 1986, s. 18-19. 
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mi się ów sen w Węgrowie miany wyjaśnił, żem gołębia wielkiego, ba-
rzo białego i barzo chudego złapał48. 

 
Wspomina także dwie historie – mówiąc ogólnie – miłosne, które ro-
zegrały się w Węgrowie, a które doskonale wpisują się w klimat epoki.  
 Pierwsza dotyczyła samego autora i dotyczy czasów wcześniejszych 
niż te opisywane wyżej, wszak odwołuje się jeszcze do życia kawaler-
skiego autora. Jego patron Michał Fryderyk Czartoryski poprosił go 
o wsparcie Szelutty, marszałka swego dworu i cześnika rzeczyckiego, 
w staraniu się o rękę chorążanki liwskiej. Misja byłą delikatna, bo 
chorążym liwskim był Józef Ossoliński, a więc przedstawiciel rodu, 
który stał w opozycji do familii. Sytuacja skomplikowała się dodat-
kowo, gdy ów chorąży zdał się przychylniejszym okiem spoglądać na 
emisariusza, niż samego zainteresowanego Szeluttę.  

 
Gdy w Węgrowie stanąłem, przyjechał też tam w kilka godzin chorąży 
liwski, do którego zaraz poszedłem. Przyjął mię barzo wdzięcznym ser-
cem, upewniając o afekcie swoim, a potem nad wieczór nadjechała 
sama chorążyna liwska i z córką. Zaprosili mię do siebie na wieczerzę. 
Poić mię zaczęli. Słowem, widząc i rodziców, i panny afekt ku sobie, 
wszedłem w deklaracje i zaraz w zaręczyny. Nazajutrz poszedłem do 
nich, aż mój chorąży z 50 000 posagu spadł na 30 000, w pół godziny 
na 25 000, w drugie pół godziny na puszczenie mi w posagu wsi Pobi-
krów. 

Zmięszałem się tą odmiennością. Stanął mi w oczach i książę 
kanclerz gniewający się, i skasowanie wszystkich zasług moich. Jed-
nak żal mi było prostytucji chorążanki, którą po tym rozpublikowaniu 
będzie miała, a na resztę, przyjmując to wszystko za wolą Pana Boga, 
utwierdziłem się w przedsięwzięciu stateczności i myślałem ten interes 
kontynuować, a przez przyjaciół o dotrzymanie pierwszych traktować 
deklaracji49. 
 

Historia drugiego afektu wiąże się z Karolem Wettynem księciem Kur-
landii i Semigalii, synem panującego ówcześnie Augusta III i Marii 
Józefy Habsburżanki oraz Franciszką Krasińską, córką Stanisława 
i Anieli Humienieckiej.  

Młodzi poznali się najprawdopodobniej w 1757 roku i zapałali 
do siebie uczuciem. Młody książę myślał o swej wybrance także jako 
przyszły pretendent do tronu i liczył, że małżeństwo zawarte z nią 
przysporzy mu sympatii wśród Polaków. Badacze podają, że utajnio-
ny ślub odbył się we czwartek 25 marca 1760 roku w Warszawie50. 
Zapatrzony w Węgrów Matuszewicz widziałby to nieco inaczej: 

 

                                                
48  Tamże, s. 20-21. 
49  M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. I: 1714-1757..., s. 357. 
50  S. Szenic, Ongiś, Warszawa 1986, s. 220. 
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Bolało to bardzo króla, gdyż tego syna najbardziej między wszystkimi 
dziećmi kochał i dlatego, lubo się dowiedział o tym, że tenże królewicz 
Karol rokiem przedtem wziął prywatny szlub z Krasińską, starościan-
ką nowomiejską, panną cale piękną, hożą i grzeczną, jednak nie prze-
stał kochać tegoż syna. 

Ten zaś szlub takim się stał sposobem. Starościanka nowomiej-
ska rezydowała w Warszawie przy ciotce swojej księżnie Lubomirskiej, 
wojewodzinie lubelskiej, gdzie królewicz książę kurlandzki w niej zako-
chawszy się i swoją intencją żenienia się z starościanką nowomiejską 
przed wojewodą lubelskim oświadczywszy, namówił go, aby z żoną 
księżną i z starościanką nowomiejską wyjechał o mil dwanaście od 
Warszawy do Węgrowa. Potem królewicz u księdza Ostrowskiego, bi-
skupa inflantskiego, oficjała warszawskiego, wyrobił sobie indult  
z okienkami na obiedwie osoby, mężczyznę i białogłowę. Nie mógł się 
ksiądz Ostrowski odjąć tak usilnym królewicza obligacjom. Wziąwszy 
tedy bernardyna z sobą z Warszawy, pod pretekstem polowania po-
biegł do Węgrowa, gdzie za tym indultem sprowadzony bernardyn 
z Warszawy dał szlub królewiczowi z starościanką nowomiejską, ale 
pożal się Boże tej damy, królewicz zapomniał o niej51. 
 
Oba te związki spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem osób 

trzecich: Czartoryskiego w pierwszym, i ojca królewicza Karola w dru-
gim przypadku. Z obu związków nic też nie wyszło. Morganatyczne 
małżeństwo Wettyna i Krasińskiej mimo, iż wydało na świat córkę, 
było z góry skazane na niepowodzenie. Pod naciskiem dworu, który 
mówiąc najdelikatniej – był niechętny temu mariażowi, Karol niemal 
od razu odsunął się od swojej żony. Matuszewicz zaś musiał podpo-
rządkować się interesom, w czym pomógł mu Józef Ossoliński, który 
z tego ambarasu sam się wycofał. Nielojalność wobec patrona stała 
się przyczyną rozluźnienia i potem zerwania kontaktów. Dla obrotne-
go Matuszewicza nie był to jednak powód do długotrwałych rozterek. 

 
4. Stanisław August na Podlasiu i w Węgrowie (A.D. 1784) 
 
Podróżowanie monarchy, to niewątpliwie splendor spadający na 

miejsca postoju. Zadowolenie króla i zjeżdżającej z nim świty (wśród 
niej byli przecież i ludzie pióra, malarze itd.) warunkowało potem 
opinię o dworze i jego właścicielach oraz stawało się naturalnym 
czynnikiem wpływającym na zagęszczenie lub przerzedzenie znaczą-
cych gości wśród stałych bywalców. „W przygotowaniu programu 
kulturalnego wizyt aktywnie uczestniczyli artyści i literaci. Sukces 
właściciela rezydencji w tym względzie, poświadczony królewskimi 
pochwałami i rozgłosem, mógł skutkować ofertą dalszej współpracy. 
[...] Arystokratyczni amatorzy także wynosili korzyści z królewskich 
wizyt: przygotowując się do występu przed monarszym obliczem (naj-

                                                
51  M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. II, s. 279-280. 
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częściej były to popisy muzyczno-wokalne oraz teatralne), szlifowali 
swe umiejętności artystyczne. Sukces zwiększał ich atrakcyjność 
towarzyską”52.  

Królewska wizyta to także bezcenne, z dzisiejszego punktu wi-
dzenia, dokumenty tworzone przez miejscowych skrybów i kronika-
rzy, ale też i wychodzące spod pióra członków królewskiej świty. 
W tym drugim aspekcie najważniejsze zasługi miał niewątpliwie bi-
skup i poeta Adam Naruszewicz – autor fundamentalnego dla poru-
szanego zagadnienia Dyjariusza podróży jego królewskiej mości na 
sejm grodzieński 1784 r. Opisana dzień po dniu wyprawa dokumen-
tuje nie tylko miejsca i gospodarzy, ale daje także obraz życia – co-
dziennego i odświętnego, przywołuje spisy urzędników i grup arty-
stycznych (w tym np. aktorów teatru Michała Kazimierza Ogińskiego 
w Słonimiu) niekiedy nader skrupulatnie oddaje także stan ówcze-
snej infrastruktury.  

Opisy, a przynajmniej informacje o pobycie króla w danej rezy-
dencji ukazywały się także na łamach prasy, w czym największe za-
sługi miała „Gazeta Warszawska” i „Korespondent Krajowy i Zagra-
niczny”. Choć równie mocno należy zaakcentować tu relacje pamięt-
nikarskie, które niekiedy – jak to ma miejsce we wspomnieniach Mi-
chała Kleofasa Ogińskiego – przytaczają szczegółowy zapis rozmów 
i towarzyszących im emocji.  

Obejmując refleksją królewskie peregrynacje po Podlasiu mamy 
w zasadzie na myśli rezydencje i miasta magnackie. Zasadniczo więc 
byłaby tu mowa o Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Sie-
miatyczach i Białymstoku. Przy czym dodajmy od razu, iż ostatnia 
z wymienionych rezydencji, zwana „Wersalem Podlaskim” zajmuje tu 
miejsce szczególne. Wszak zamieszkiwała go Izabela Elżbieta z Ponia-
towskich Branicka rodzona siostra króla, która była najbliższą mu 
duchowo osobą. Braniccy skupili wokół siebie wielu znakomitych 
artystów, poetów i ludzi nauki. Tu przez wiele lat przebywała polska 
poetka okresu baroku Elżbieta Drużbacka, tu tworzył poeta Franci-
szek Karpiński. Działał też teatr, orkiestra dworska i zespół baletowy, 
na gościnne występy przyjeżdżały włoskie aktorki. Na dworze Branic-
kiego gościli (i często mieszkali przez pewien czas): król August II 
(1726-1727 i powtórnie 1729), król August III z żoną i synami Ksawe-
rym i Karolem (1744 i 1752), książę kurlandzki Karol Krystian Wet-
tyn (dwukrotnie w 1759), biskup Ignacy Krasicki (1760), cesarz Józef 
II Habsburg (1780) oraz oczywiście Stanisław August. Początkowo 
jednak odwiedziny nie były zbyt częste, gdyż król i hetman Jan Kle-

                                                
52  J. Ryba, Dwory przyjmują gości. (O kulturotwórczej funkcji królewskich odwiedzin), 

[w:] Dwory magnackie w XVIII wieku..., przedruk w tenże, Oświeceniowe tutti frutti. 
Maskarady – konwersacja – literatura, Katowice 2009, s. 53. Zob. także: Zob. 
M. Bober-Jankowska, Adventus Stanisława Augusta. Blaski i cienie wojaży monar-
chy, „Kronika Zamkowa” nr 1-2, 2011, 119-136. 
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mens Branicki (mąż Elżbiety) byli do siebie wrogo nastawieni. Po 
śmierci Branickiego wizyty stały się częstsze. 

 W Węgrowie Stanisław August był – jak to ustalił ks. Zenon 
Czumaj – pięć razy53: dwukrotnie w 1775 r. (wyprawiając się do Bia-
łegostoku i wracając stamtąd); dwukrotnie w 1784 r. (w drodze na 
sejm grodzieński i wracając do Warszawy) oraz w roku 1793 w związ-
ku z wyjazdem na sejm do Grodna. Droga powrotna z tego ostatniego 
wiodła przez Sokołów i Siedlce54, więc wracając do Warszawy mógł 
Węgrów pominąć. 

Wyprawa z roku 1784 zyskała trzy opisy. Pierwszy został 
umieszczony w klasztornej kronice franciszkanów55, drugi nieco 
uboższy został zanotowany na karcie oprawnej Różańca kaznodziej-
skiego (jak dowodzi Z. Czumaj są to dwa warianty jednego tekstu), 
trzeci natomiast to Dyjariusz podróży jego królewskiej mości na sejm 
grodzieński spisany przez podróżującego z monarchą Adama Stani-
sława Naruszewicza. Współczesna, znakomicie opracowana przez 
Magdalenę Bober-Jankowską, edycja Dyjariusza podróży...56 pozwala 
na uchwycenie mnogości detali związanych zarówno z organizacją 
wyprawy jak i jej poszczególnymi etapami.  

 
* 

 

Dłuższa podróż monarchy była olbrzymim przedsięwzięciem. 
W pierwszym transporcie wyruszyło 23 (różnej wielkości i różnego 
przeznaczenia) wozy, w drugim – 18.  

Szczegółowy opis zamieszczony przez „Gazetę Warszawską” 
(1784, nr 69 z dn. 28 VIII) a spisany ręką Naruszewicza, pozwala na 
odtworzenie całego taboru.  

W pierwszej karecie, zaprzężonej w 8 koni, zasiadał król, pod-
kanclerzy litewski – Joachim Litawor Chreptowicz, biskup koadiutor 
smoleński, kronikarz wyprawy oraz pisarz wielki litewski i sekretarz 
Rady Nieustającej – Adam Stanisław Naruszewicz a także zaufany 
doradca króla i szef jego kancelarii wojskowej – gen. Jan Baptysta 
Komarzewski. 

Drugi podążał pusty powóz („kocz”) z 7 końmi, który stanowił 
rezerwowy pojazd dla króla w razie awarii pierwszego. 

Jako trzecia jechała „kareta brukselska” – również z 7 końmi.  

                                                
53  Czumaj, dz. cyt., s. 95. 
54  Zob. A. Ziontek, Stanisław August Poniatowski w Siedlcach 1793 r. ...; tenże, Stani-

sław August Poniatowski w Sokołowie Podlaskim... 
55  Archiwum OO. Reformatów w Krakowie, Akta Reformatów Węgrowskich, Sygn. 

ARW nr 4: Acta Conventus Vęgroviensis dispositione Venerabilis Diffinitorii sub mi-
nistro proviciali Admodum Rewerendo Patre Cherubino Górkowski annotari inchoata 
A.D. 1760 – ten dokument stał się podstawą edycji sporządzonej przez Zenona 
Czumaja (dz. cyt., s. 98-106). 

56  A. S. Naruszewicz, Dyjariusz podróży jego królewskiej mości na sejm grodzieński, 
wyd. M. Bober-Jankowska, Warszawa 2008. 
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Czwarty powóz – garderoba pierwsza (8 koni). 
Piąty – garderoba druga (7 koni). 
Szósty – „kocz” (7 koni). 
Siódmy – kolaska Kancelarii Wojskowej (6 koni). 
Ósmy – kareta podkanclerzego litewskiego (7 koni). 
Dziewiąty – ciężki, przeznaczony do dalekich podróży brankard 

z garderobą królewską (8 koni). 
Dziesiąty – brankard kryty (8 koni). 
Jedenasty – drugi brankard kryty (8 koni). 
Dwunasty – kareta kuchenna (6 koni). 
Trzynasty – lekka kolaska kuchenna (6 koni). 
Czternasty – duży brankard kuchenny (7 koni). 
Piętnasty – kolaska (4 konie). 
Oprócz tego – jak notuje periodyk – „po dwóch adiutantów, 

dwóch paziów, jeden kurier, jeden goniec, trzech postylionów”, dla 
których przeznaczone było 9 koni wierzchowych. Cała zatem wypra-
wa liczyła 75 osób i 113 koni. Do tego dochodzi jeszcze eskorta woj-
skowa stała – 20 osób i wymieniająca się między poszczególnymi eta-
pami drogi – 100-120 żołnierzy. Gdyby dodać do tego jeszcze przed-
stawicieli szlachty z poszczególnych ziem, którzy wyjeżdżali ze spo-
rym wyprzedzeniem by witać i eskortować monarchę, to otrzymamy 
liczbę kilkuset osób. 

Kolejne miejscowości, oprócz wysyłania orszaków powitalnych, 
budowały przy głównych arteriach rozmaite łuki triumfalne, kwieci-
ste bramy zdobne inicjałami króla, ustawiały orkiestry, piętrzyły 
przemowy i zazwyczaj gromadziły gości, którzy przybywali czasem 
z odległych miejsc. Zdarzały się jednak i takie przypadki, jak miało to 
miejsce w drodze do Węgrowa, kiedy to pan Miączyński (niełatwo 
jednoznacznie ustalić pełną jego godność), wyczekiwał monarchy by 
wylać żale związane ze starostą liwskim (a przy tym pasjonującą po-
stacią) Tadeuszem Grabianką57. Oddajmy głos Naruszewiczowi: 

 
Dnia 27. augusta, w piątek, 1784 
O godzinie 11 z rana stanęliśmy na poczcie w Makowcu, gdzie-

śmy śniadanie jedli. Pan nasz pocieszył tam pana Miączyńskiego z żo-
ną podającego suplikę w interesie swoim z Grabianką i Jasieńskim. 
Napisał na jego memoryjale kilka słów do pana wojewody mazowiec-
kiego, a dukatami łzy otarł. 

Z Makowca jechaliśmy do Węgrowa i stanęliśmy tam o godzinie 
2-giej z południa. Kwatera dla króla była w domu pocztowym, dla nas 
– różnie po mieście. Król wjeżdżał do miasta przez bramę z gałęzi, do-

                                                
57  Zob. A. Ziontek, Tadeusz Grabianka – starosta liwski i Król Nowego Izraela. Uwagi 

na marginesie biografii, „Rocznik Liwski” t. VI, 2012-2013; M. Danilewicz Zielińska, 
Mistyk w kręgu oświeconych. Próba przypomnienia „Króla Nowego Izraela” – Tade-
usza Grabianki, [w:] Próby przywołań. Szkice literackie, wybór i oprac. M. Zieliński, 
Warszawa 1992. 
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syć kształtnie sporządzoną. Gdyśmy przez nią przejeżdżali, powstał 
wielki hałas od Żydów i wrzaskliwe aprekacyje58. Brzmiała ich kapelia, 
to jest rzępoliło kilku brodaczów na skrzypcach, bił jeden w cymbały, 
a kilku bachurów śpiewało. Król, wysiadszy przed domem pocztowym, 
witany był od kilkudziesiąt szlachty i urzędników makowieckich, to 
jest Ziemi Liwskiej, na czele których byli kasztelan i podkomorzy. Po-
witanie było na ukłonach, bez mowy. Gdy wszedł na górę do swoich 
pokojów, weszło trzech reformatów, z których orator, ociec definitor, 
wytrzęsiwszy w mowie swojej flores verborum, prezentował fructa arbo-
rum, to jest jabłka i gruszki koszu z ogroda klasztornego. Król mu po-
dziękował verbis ut nummis, bo dukatami na jałmużnę. 

Wkrótce nastąpił obiad. Nasi poszli szukać innego stołu, zosta-
wiwszy tylko nas czterech, to jest pana podkanclerzego, mnie, Szy-
dłowskiego i Komarzewskiego, bo obywatele witający od pana byli na 
obiad zaproszeni. Po obiedzie przyszła na powitanie Ziemia Drohicka. 
Staruszek podkomorzy Łopuski miał mowę uprzejmą. Byli z nim sę-
dzia Zaleski, Ossolińscy, sandomirski, drohicki i solecki – starostowie, 
Kuszel, stolnik, i innych kilku. Poszedł król zdrowy, wesoły do siebie 
na spoczynek, a po dwóch godzinach wyszedł in publicum i udał się 
w asystencyi licznych ziemian, nas sług i pospólstwa do kościoła. Był 
naprzód u bartoszków, potem u reformatów, oglądając wszystko, lubo 
nie było czego widzieć, prócz jednego portretu u bartoszków Ludwika 
XIV młodo i ślicznie odmalowanego. Oglądał też pan fabrykę sukienną, 
którą mają reformaci na swoje habity. Rzecz to piękna, ale tylko dla 
reformatów. Około godziny ósmej zapalono iluminacyję na umyślnie 
przygotowanej na to bramie przy kościele bartoszków: z cyfrą i erbem 
królewskim i zwyczajnym „Vivat!” już biegło, a biedni mieszczanie wa-
dzą się z wiatrem i brama zawsze ciemna, bo im światło gasi. Przydać 
to jeszcze należy, że tu sprowadzono wszystkie brackie armatki, z któ-
rych dawano ognia. Muzyka też przy bramie grała. 

 
Dnia 28. Augusta, w sobotę, 1784 
Król jegomość wyjechał z Węgrowa po 7 godzinie z rana, poże-

gnawszy obywatelów ziemskich, z których jedni tamże, w Węgrowie, 
nocowali, drudzy nazajutrz przybyli na powitanie.” [...]59 

 

 
Do opisu dołączona była również mowa o. Feliksa Synakiewicza, 
król skrupulatnie pilnował aby wszelkie mowy okazjonalne trafiały 
do jego archiwum. Wersja z papierów Naruszewicza nieznacznie 
różni się od tej, która zachowała się w archiwum franciszkanów: 

 
Mowa powitalna ojca Feliksa Synakiewicza w Węgrowie 
Najjaśniejszy Królu, Panie Mój Miłościwy, 
Powtórnym losem łaskawego nieba uszczęśliwiony, że mi osobę 

waszej królewskiej mości, pana miłościwego, na tym miejscu oglądać 
                                                
58  błagania 
59  A. S. Naruszewicz, Dyjariusz podróży jego królewskiej mości na sejm grodzieński, 

wyd. M. Bober-Jankowska, Warszawa 2008, s. 22-23. 
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i witać pozwolono jest, najpierwszym obowiązkiem moim osądziłem 
złożyć u najniższego stopnia tronu waszej królewskiej mości najuro-
czystsze wyznanie wierności i poddaństwa. 

Raczysz darować królu, panie miłościwy, słudze z najwierniej-
szych jednemu, że niosę przed twój majestat sposób i styl mówienia 
w słowiech bez wyboru i gładkości. Serce, które dla ciebie, królu mój, 
na ofiarę jest gotowe w tym momencie, to wszystko najmocniejszym 
życzeniem zastąpi. 

Skierowałeś, najjaśniejszy panie, kroki twoje na łożenie walnej 
obrady dla powszechnego dobra narodu, nic nie przepuszczając naj-
szacowniejszemu zdrowiu swojemu. Bogowie mądrości, od których 
w najwyższym stopniu posiadasz mądrość, niechaj w tobie powiększą 
dary swoje, a najwyższy królów anioł drogi twoje niechaj prostuje 
w straży najpilniejszej. Uwieczniłeś wielkie imię twoje w całej europie 
przez dzieła najlepszych królów i ojców ojczyzny godne. O bogowie ży-
cia, wysłuchajcie głos wołającego! Uwiecznijcie i wy króla mojego 
zdrowie, ażeby ta najczystsza i najdroższa wielkich Jagiellonów krew 
żyła wieki niezmierzone. Bogowie skarbów niechaj darują wieki złote, 
a ten Bóg Najwyższy, który nie losowi urodzenia, lecz cnocie i wysokim 
zasługom twoim, królu, dał koronę, niechaj wielkie imię Stanisława 
Augusta, straszne wszystkim obcym mocarstwom, tronem, mądrością 
i zwycięstwy przechodził.  

Ta sama zakonnego ubóstwa ofiara niechaj będzie najdokład-
niejszym dowodem naszej wierności, którą składam u trony twojego. 

 
Przyjmij, królu, w szacunku ten owoc niedrogi –  
Wszystko, co ma, to daje reformat ubogi: 
dat pira, dat poma, qui non habeat aurea dona; 
dat bene, dat multum pauper, qui, quidquid habet, dat.60 
 
Wizyty królewskie miały rozmaite konsekwencje. Ojciec Feliks 

Synakiewicz – żarliwy kaznodzieja i autor celnych replik (chociażby 
Stanisławowi Trembeckiemu61) został dostrzeżony przez monarchę 
i otrzymał zaszczytną posadę nadwornego teologa62. 

Zestawiając obie deskrypcje: Naruszewicza i franciszkańskiego 
kronikarza dają się zauważyć różnice w postrzeganiu kilku poszcze-
gólnych elementów węgrowskiego przyjęcia. Ujawni się to już na po-
czątku, gdy król witany będzie przez miejscowego rabina, żydowską 
orkiestrę i dziecięcy chór. W kronice czytamy: 

 
[...] przez którą [bramę] najjaśniejszy pan przejeżdżając, witany był od 
rabina. Kapela na skrzypcach [i] cymbałach grała, [będąc] na chórku 
po prawej ręce od miasta [...]63. 
 

                                                
60  Tamże, s. 259-260. 
61  Zob. Nowy Korbut, t. VI, cz. 1: Oświecenie, t. III, s. 349, por. Estreicher, t. XX, 

s. 122. 
62  Czumaj, dz. cyt., s. 96. 
63  Cyt. za: Czumaj, dz. cyt., s. 98 
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U Naruszewicza: 
 

Gdyśmy przez nią przejeżdżali, powstał wielki hałas od Żydów i wrza-
skliwe aprekacyje. Brzmiała ich kapelia, to jest rzępoliło kilku broda-
czów na skrzypcach, bił jeden w cymbały, a kilku bachurów śpiewało. 

 
Analogiczna sytuacja da się zauważyć, gdy będzie mowa o zwiedzaniu 
franciszkańskiej „fabryki sukiennej”. Stanisław August wszechstron-
nie zainteresowany kulturą materialną oglądał jej wytwory w skupie-
niu a fragment dotkniętej przez niego wełny został natychmiast po-
chwycony przez jednego z braciszków by schować go na pamiątkę. 
Nie uszło to uwadze zaaferowanego kronikarza. Królewski poeta i au-
tor Dyjariusza..., zwany Naruchem, widział jednak to osobliwe zwie-
dzanie nieco inaczej. Skwitował je krótko:  
 

Oglądał też pan fabrykę sukienną, którą mają reformaci na swoje ha-
bity. Rzecz to piękna, ale tylko dla reformatów. 
 

Ta zgryźliwość Naruszewicza staje się kapitalnym nośnikiem emocji 
w stonowanym zazwyczaj opisie. Nie wydaje się jednak, aby była to 
kwestia zwykłej złośliwości, czy tym bardziej drwiny. Raczej należało-
by tu dostrzec pewien konflikt dwóch światów: wielko- i małomiej-
skiego; znakomitości królewskiego dworu, który dla Naruszewicza był 
codziennością (więc naturalnym kontekstem i odniesieniem) i nie-
przystawalnymi doń próbami „godnego” przyjęcia króla na prowincji. 
Splendor, jakość i estetyka dworu magnackiego, czy tym bardziej 
królewskiego w żaden sposób nie przystawały do inicjatyw i możliwo-
ści mieszczańskich. Inaczej byłoby zapewne, gdyby Węgrów był mia-
stem magnackim w tym znaczeniu, że właściciel ma w nim swoją 
siedzibę. Tymczasem kolejni właściciele obejmowali jako swą rezy-
dencję mieszkalną urokliwy pałac w Starejwsi. Z jednej strony, jak 
dowodzi Mariusz Karpowicz, poczytujący tę okoliczność in plus, po-
zwoliło to na swobodny rozwój miasta; z drugiej jednak pozbawiło 
jego kulturę możliwości faktycznego rozwoju (teatru, orkiestry, życia 
literackiego itp.). Jeśli zerkniemy na Siedlce, z łatwością zauważymy, 
że do czasu kiedy właścicielami miasta pozostawali Olędzcy, rozwijało 
się ono systematycznie i nieco podobnie do Węgrowa. Goszczący 
u Olędzkich Jan Chryzostom Pasek razem z żołnierzami Czarneckie-
go objął kwatery w mieście i „trzech parafiach”, ale rozpoznawał, że 
główna siedziba rodowa właścicieli (a właściwie właścicielki, z domu 
Wodyńskiej) mieściła się w Strzale. I chociaż odległość dzieląca cen-
trum miasta od magnackiej rezydencji nie przekraczała ówczesnej 
małej mili, to funkcjonowało ono podobnie jak Węgrów (choć tu odle-
głość od Starejwsi była dużo większa), tyle że ten, był nieporówny-
walnie świetniejszy, lepiej rozwinięty przemysłowo i gospodarczo. 
Tymczasem Siedlce i włości Olędzkich zamieszkiwane były głównie 
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przez ubogą szlachtę, o której Pasek powie, że „tak już Litwa wypra-
wili w tę ryzę nobilitatem w tamtych krajach, że ich prawie w chłopy 
obrócili”64. Jednak w ciągu niespełna jednego wieku, odkąd Siedlce 
stały się własnością i od razu siedzibą książęcej rodziny Czartory-
skich (1668), proporcje znakomicie się odwróciły. Do szczytu znako-
mitości doprowadziła miasto Aleksandra z Czartoryskich Ogińska, 
hetmanowa wielka Wielkiego Księstwa Litewskiego, która na swym 
dworze artystycznym gościła największe osobistości życia polityczne-
go i artystycznego ówczesnej Rzeczypospolitej65. Gdy prowincjonalne 
do niedawna Siedlce wkraczały w okres swej prosperity, Węgrów po-
woli okres ów żegnał.  

Niemniej, goszczenie w Węgrowie z XVIII-wiecznymi podróżni-
kami jest dla czytelnika ciekawą przygodą, i równie ciekawym do-
świadczeniem badawczym. Oglądający miasto przejezdni, dokonując 
opisu i ocen, widzą je nie tylko jako miasto polskie, ale jako miejsco-
wość europejską. Skalą odwołań nie są zatem nawet okazałe ośrodki 
miejskie Rzeczypospolitej, ale raczej podobne wielkościowo miastecz-
ka kraju, z którego pochodzą podróżni. Inaczej patrzą Forster, 
Schulz, Bernoulli a inaczej Marcin Matuszewicz, który na przymioty 
i atrakcyjność objeżdżanych miejscowości nie zwraca większej uwagi 
tonąc w swych sprawach majątkowych i politycznych. Jednak Wę-
grów jest i u niego jakoś mocno obecny i zapamiętany chociażby po-
przez wspominany, frapujący sen. Dodając do tego wizytę Stanisława 
Augusta otrzymujemy niezwykle reprezentacyjny zespół peregrynan-
tów, wybitnych przedstawicieli swej epoki, którzy nawiedzili Węgrów. 
 
 
 
 
 
 

                                                
64  J. Ch. Pasek, Pamiętniki, oprac. R. Pollak, Warszawa 1989, s. 46. „Siedlecki epi-

zod” Paska celnie opisał Jacek Głażewski (Wariacje z powtórzeniami. Studia porów-
nawcze z dziejów piśmiennictwa polskiego XVII wieku. Warszawa 2013, s. 29-44). 

65  A. Ziontek, Siedlecki dwór artystyczny Aleksandry Ogińskiej, [w zbiorze:] Małe 
miasta. Społeczność, red. M. Zemło, Lublin-Supraśl 2011 
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Żołnierze węgrowscy i ich środowisko 
 
 
Garnizon: pododdziały wojskowe i instytucje 
 

Dzisiejszy powiat węgrowski funkcjonuje do czasów reformy 
podziału terytorialnego Polski z 1999 r., ale tamtejsze tradycje 
urzędnicze sięgają swymi korzeniami epoki Księstwa Warszawskiego. 
Ówczesny powiat węgrowski powołany został do życia mocą dekretu 
Księcia Warszawskiego z kwietnia 1810 r. i wszedł w skład departa-
mentu siedleckiego, jako jego północno-zachodnia część, obejmująca 
części staropolskich ziem: liwskiej, nurskiej i drohickiej1. Dla zapre-
zentowania pełnego obrazu w artykule niniejszym, oprócz szlachty 
wywodzącej się z tej jednostki podziału terytorialnego ukazano także 
społeczność herbową zamieszkującą: zachodnią część ziemi liwskiej 
(która weszła w skład pow. stanisławowskiego), wschodnie rubieże 
ziemi warszawskiej, lewobrzeżny obszar ziemi drohickiej (w tym mia-
sto Węgrów) i południowo–zachodnie krańce ziemi nurskiej, ponieważ 

                                                
1  Na północy, ówczesny pow. węgrowski, biegł korytem rzeki Bug na odcinku od 

Tuchlina do Grannego. Następnie granica odchodziła na południowy–zachód 
i omijając Sokołów (wówczas w pow. łosickim) dochodziła do lokalnego prawego 
dopływu Liwca. W okolicach Wyszkowa kierowała się na północny–zachód korytem 
Liwca i jego dopływów: Strugi i Czerwonki do Roguszyna. W Roguszynie granica 
powiatu odchylała się ku północnemu–zachodowi i przez Rabiany, Paplin oraz 
Ostrówek biegła na powrót do Buga. 
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spora część z nich swe kariery wojskowe i urzędnicze rozpoczynała 
w Węgrowie i Siedlcach, a nie w Warszawie, Drohiczynie czy Nurze. 
Część z nich łatwiej zidentyfikować jako społeczność aktywną 
w departamencie siedleckim i województwie podlaskim, i z tej właśnie 
przyczyny trudno pominąć ich w opracowaniu dotyczącym Węgrowa 
i ówczesnego powiatu węgrowskiego.  

Przyczyn tego stanu rzeczy było zapewne wiele, ja zwrócę uwagę 
na jeden. Zaborca austriacki po III rozbiorze zagarnął tereny aż do 
Bugu. W czasach staropolskich, na interesującym nas terenie, leżały 
ziemia warszawska, liwska, nurska i drohicka. Zaborca, wprowadza-
jąc nowy podział terytorialny, zlikwidował dotychczasowe granice 
odłączając lewobrzeżne części ziem nurskiej i drohickiej od ich stolic. 
W ten sposób np. sprawy podatkowe czy sądowe załatwiane musiały 
być w nowych centrach administracyjnych. Same utrudnienia doty-
czyły także przekraczania granicy prusko-austriackiej. Dlatego wła-
śnie w 1809 r. Protowi Lelewelowi i Feliksowi Szymanowskiemu 
(mieszkającemu w ziemi warszawskiej) czy Feliksowi Hryniewiczowi 
(z Łochowa) „bliżej” było do Siedlec i Węgrowa niż do Warszawy. Ten 
sam proces zachodził także w przypadku szlachty zamieszkującej 
ziemię liwską.  

Wiosna 1810 r. więc, to symboliczne przejęcie tradycji urzędni-
czych Liwa przez gród w Węgrowie, bo elita urzędnicza przyszłego 
powiatu wywodziła się w zasadzie w całości spośród szlachty piastu-
jącej w Liwie godności w czasach upadku Rzeczypospolitej. Rzeczą 
ważną jest zasygnalizowanie faktu, że i najważniejsi urzędnicy szcze-
bla departamentowego swe pierwsze kroki w działalności publicznej 
stawiali w ziemi liwskiej2.  

Wraz z powołaniem do życia powiatu węgrowskiego, dla dawnej 
i doczesnej stolicy, rozpoczął się okres w którym zaczęły funkcjono-
wać także polskie garnizony wojskowe. Dla zamku w Liwie nie była to 
sytuacja nowa, ale dla Węgrowa tak. W epoce Księstwa Warszawskie-
go stacjonowały tu 1 pułk huzarów i 12 pułk ułanów. Wcześniej jed-
nak wspomnieć trzeba, że od wiosny 1809 r. na terenie cyrkułów 
siedleckiego i stanisławowskiego (okolice Węgrowa i ziemia liwska 
wchodziły w ich skład) rekrutowano pododdziały wojskowe3. Najwyż-
szymi urzędnikami siedleckiego urzędu cyrkularnego, po wycofaniu 
się zaborcy austriackiego, zostali przedstawiciele szlachty ziemi liw-
skiej. Analogiczny proces zachodził także w wypadku kadry oficer-
skiej pododdziałów tworzonych się i rekrutujących żołnierzy na tym 
terenie. 

Pierwszym pododdziałem Księstwa, który rozpoczął stacjono-
wanie w garnizonie węgrowskim był 1 pułk huzarów. Był to podod-

                                                
2  M. Roguski, Rody szlachty liwskiej. Grzybowscy herbu Prus II z Windyki i Żeli-

szewa, „Rocznik Liwski”, t. VI, 2012/2013, s. 159-161. 
3  B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814, s. 151. 
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dział, którego dowódcą pozostawał w czasach Księstwa płk Józef To-
liński, sami huzarzy zaś przeszli do historii oręża polskiego jako 
Srebrni Huzarzy – symbol formacji kawaleryjskich. Pułk ten, co naj-
mniej od końca grudnia 1809 r. stał w Siedlcach, a od drugiej połowy 
1810 r. jeden z jego pododdziałów kwaterował w okolicach Węgrowa 
i Liwa, sztab zaś 1 ph aż do 1812 r. stacjonował w Siedlcach – w ofi-
cynie pałacowej. Warto na fakt ten zwrócić uwagę, bo w żaden spo-
sób Srebrni Huzarzy nie funkcjonują w literaturze historycznej jako 
pododdział siedlecki i węgrowski. W czasach pokoju, rozkazem 
z 23 listopada 1809 r., 1 pułk huzarów przyporządkowano do 1 bry-
gady dowodzonej przez gen. Michała Sokolnickiego, która wchodziła 
w skład 1 dywizji gen. Józefa Zajączka. W grudniu tego samego roku 
przemianowano 1 ph na 13 pułk jazdy Księstwa. 30 marca 1810 r. 
nastąpiła kolejna reorganizacja tego pododdziału, bo wówczas nada-
no mu nowy etat, w którym przewidziano, że w sztabie pułku służyć 
będzie 23 oficerów i podoficerów, kompanie składać się natomiast 
miały ze 100 żołnierzy i dowodzić nimi miał kapitan. Pod koniec lute-
go 1812 r., gotując się do wojny, stan kompanii zwiększono do liczby 
120 żołnierzy. Zachował się opis 13 pułku zamieszczony przez Broni-
sława Gembarzewskiego odnoszący się do jesieni 1812 r.: „śliczny 
lud, żołnierska prawdziwie postawa, doskonałe konie”4.  

Ze źródeł wynika więc, że część pułku huzarów stacjonowała 
w powiecie węgrowskim do czasu nadejścia rozkazów o wymarszu na 
Litwę. W czasie przygotowań do wojny z Rosją umieszczono siedlec-
ko-węgrowski pododdział w 18 dywizji gen. Michała Ignacego Kamie-
nieckiego, nakazano opuszczenie tutejszych garnizonów i przegrupo-
wanie się do Pułtuska. Na Litwie i w Rosji 13 pj bił się pod Mirem, 
Możajskiem i Czerczykowem.  

Pododdziałem, który dyslokowany był w garnizonie węgrowskim 
był jeszcze 12 pułk ułanów, który w 1809 r. formowany był na Podo-
lu przez jego późniejszego dowódcę – pułkownika Gabryela Rzysz-
czewskiego5. Pułk ten 5 stycznia 1810 r. wykonał swą pierwszą przy-
sięgę w Białej Radziwiłłowskiej (dziś Podlaskiej), stacjonując wówczas 
w pobliskich miejscowościach: Kodniu, Międzyrzecu i Terespolu6. Co 
prawda B. Gembarzewski nie podał miejsca kwaterowania 12 pu 
w latach 1810-1812, ale z dokumentów przechowywanych w siedlec-
kim archiwum wiadomo, że w październiku 1811 r. zajmował on 
kwatery w okolicach Węgrowa. Stamtąd zapewne 12 pu ruszył wkrót-
ce na północ do Pułtuska, a potem do Ostrołęki. 

Klęska Napoleona w Rosji spowodowała, że upadło Księstwo, 
a jego tereny znalazły się w strefie wpływów cara Rosji – Aleksan-
dra I. Po upadku cesarza Francuzów, w 1815 r. powróciły do kraju 

                                                
4  Tamże, s. 152. 
5  R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich, Warszawa 2001, s. 605.  
6  B. Gembarzewski, dz. cyt., s. 150. 
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pododdziały wojskowe, które stały się zaczynem dla armii Królestwa. 
Już na początku 1816 r. rozpoczął się proces przenoszenia z okolic 
Sejn (woj. augustowskie) pododdziałów wchodzących w skład dywizji 
ułanów. W 1817 r., kiedy dowodzący tą dywizją gen. Weyssenhoff 
eskortował cara Aleksandra I z Brześcia do Warszawy pododdziały te 
miały w Siedleckim swoje kwatery. Pewność, że było to już co naj-
mniej późnym latem 1816 r. mamy dla 1 i 2 pu (Siedlce), 3 pu (Wę-
grów, później sztab pułku w Międzyrzecu) oraz 4 pu (Biała), ponieważ 
zachowały się wpisy w miejscowych notariatach, zawierające infor-
mację o fakcie „konsystowania” tych pododdziałów na terenie woje-
wództwa podlaskiego7. 

3 pu Królestwa, który na jesieni 1816 r. stacjonował w Węgro-
wie wszedł, wraz z 1 pu, w skład 1 brygady ułanów (sztab w Między-
rzecu). W węgrowskim okresie 3 pu jego dowódcą pozostawał (w la-
tach 1815-1817) płk Karol Madaliński. Jeszcze na początku 1818 r. 
3 pu stacjonował w okolicach Węgrowa ponieważ do tego czasu miej-
scowi obywatele dostarczali furaż dla wojska. W lutym 1818 r. poja-
wiły się wpisy, które nie pozostawiały wątpliwości, że mieszkańcy 
Węgrowa i okolic dostarczali produkty dla armii. Było tak np. w przy-
padku skwitowania Menesa Izraelowicza przez Feliksa Homickiego 
(wówczas adiunkta Komisji Województwa Podlaskiego) oraz kwitacji 
Pawła Lutostańskiego dla Stanisława Kostki Dunin Sulgostowskiego 
– właściciela Chruszczewki, z towarów dostarczonych do 3 pu8. 
Po 1818 r. nastąpił okres, gdy z Węgrowa wyprowadzono wojsko. 
Powróciło ono dopiero około 1824 r., kiedy przeprowadzono reformę 
etatów w pułkach całej dywizji ułanów.  

Wówczas to z Siedlec do Lublina przeniesiono sztab dywizji oraz 
wyodrębniono pododdziały rezerwowe. Każdy pułk ułański posiadał 
od tej pory szwadron rezerwowy, spełniający funkcję przygotowania 
żołnierzy do trudniej służby w tej formacji. Rezerwy pułkowe uloko-
wano w ten sposób, żeby miały one blisko do siedleckiego sztabu. Na 
każdy szwadron rezerwowy składały się dwa pododdziały: 
w pierwszym szkolono rekruta w pododdziale pieszym, by w kolejnym 
etapie dołączyć elementy sztuki jeździeckiej. Bardzo często pomocą 
przy szkoleniu rekrutów służyli oficerowie, którzy przebywali w puł-
kach ułańskich na reformie, ale generalną zasadą było umieszczenie 
w formacjach rezerwowych oficerów posiadających największe do-
świadczenie bojowe. Około 1824 r. w Węgrowie stacjonować zaczęła 

                                                
7  Archiwum Państwowe w Siedlcach (dalej APS), Wiktor Witkowski pisarz aktowy 

departamentu siedleckiego (dalej: Akta W. Witkowskiego) nr 255/1816 z dn. 
14 sierpnia 1816 r., sygn. 13; APS, Akta W. Witkowskiego nr 263/1816 z dn. 
5 września 1816 r., sygn. 13; oraz APS, Franciszek Roguski pisarz aktowy powiatu 
węgrowskiego, (dalej: Akta F. Roguskiego) nr 273/1816 z dn. 2 września 1816 r., 
sygn. 10. 

8  APS, Akta W. Witkowskiego nr 38 i 39/1818 z dn. 20 lutego 1818 r., sygn. 16. 
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rezerwa 2 pu, pułku którego dowódcą przez cały okres Królestwa 
pozostawał późniejszy bohater spod Stoczka płk Józef Dwernicki.  

Mając powyższe na uwadze, zadać więc trzeba pytanie, gdzie 
w czasach Księstwa i Królestwa stacjonowali huzarzy i ułani? Odpo-
wiedź w tym przypadku nie jest oczywista, ponieważ do chwili obec-
nej nie pozostała żadna pamiątka po stajniach wojskowych z tego 
okresu. W poszukiwaniach pozostałości po węgrowskiej epoce huza-
rów pozostają nam źródła pośrednie. Pierwsza to informacja, 
że w Węgrowie odnaleziono stajnię rezerwy 2 pu Królestwa na 
40 koni – ta usytuowana była przy ul. Gdańskiej. Wiadomo także, 
że miejscowy lazaret był budynkiem ulokowanym przy ul. Długiej, 
a odwach umieszczono w rynku9. Ze sporą dozą prawdopodobieństwa 
założyć można, że stajnie rezerwy 2 pu doby Królestwa wykorzysty-
wane były już w epoce Księstwa. 

Dla opisu drugiego źródła potrzebny jest krótki wstęp. Otóż 
B. Gembarzewski w swym spisie oficerów Księstwa podał informację, 
że w 13 pj (1 pj) swą służbę wojskową odbywał Aleksander hrabia 
Fredro10. Mimo, że dziś, tak mieszkańcy Węgrowa jak i Siedlec Fredrę 
znają – to raczej nie wiedzą, że 200 lat temu bawił on w naszej okoli-
cy. Jeśli więc przypomnimy sobie, że był on autorem komedii Damy 
i huzary, zdamy sobie sprawę, że utwór ten spokojnie nazwać może-
my: „siedleckim” i „węgrowskim”. Choć w Damach… nie odnaleziono 
dużej ilości szczegółów dotyczących scenografii, to na samym począt-
ku pojawiło się wyjaśnienie, że scenerię komedii stanowić miał dom 
majora na wsi… Znając topografię zamku w Liwie, u stóp którego 
położony jest i dziś budynek dawnej kancelarii ziemskiej i grodzkiej, 
nietrudno sobie wyobrazić mieszkanie dla majora i kwatery dla żoł-
nierzy na zamku. Nawet jeśli było inaczej – to czyż znajdziemy lepszą 
scenografię dla kolejnej adaptacji filmowej czy teatralnej?  

Wiedząc zatem, że w Węgrowie i Liwie stacjonowały wojska pol-
skie, należałoby zapytać o konkretnych żołnierzy służących w garni-
zonie liwskim i węgrowskim. Pomocne okazały się w tej kwestii bada-
nia ksiąg USC i miejscowego notariatu. Wiedząc, że w Węgrowskim 
stacjonował jeden szwadron huzarów, należy przypuszczać, że dowo-
dził nim oficer w stopniu szefa szwadronu11. B. Gembarzewski 
w stopniu tym wymieniał: Wincentego Borzęckiego, Józefa Kamiń-
skiego i Marcelego Potockiego. Zdaje się, że żaden z nich nie był 

                                                
9  Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Wojny, Akta inwentarzy 

i opisów budowli wojskowych lub na użytek wojska zajętych w woj. podlaskim 
[place: Siedlce, Kock, Łuków, Międzyrzec, Parczew, Radzyń, Włodawa, Węgrów], 
mrf. 35164, sygn. 114. 

10  Lista imienna oficerów wojsk Księstwa Warszawskiego, [w:] B. Gembarzewski, 
dz. cyt., s. X [cyt. dalej Lista imienna]. 

11  Szef szwadronu odpowiada dziś oficerowi w stopniu kapitana. Z szefa szwadronu 
awansować jednak można było do stopnia podpułkownika z pominięciem majora, 
który był chyba stopniem oficera sztabowego pułku.  
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pierwowzorem dla majora z komedii A. Fredry – mógł nim być nato-
miast sławny ówczesny bone vivant – Aleksander Oborski, który na 
majora 13 pj awansowany został 30 marca 1810 r. Nawiasem dodam, 
że Aleksander Fredro i jego imiennik Oborski znali się osobiście. 
Z czasu służby A. Oborskiego w 13 pj pochodziła anegdota o tabakie-
rze, opowiedziana Fredrze przez samego Oborskiego, który podczas 
przejazdu księcia warszawskiego Fryderyka przez Lubelskie uczestni-
czył w świcie powitalnej. Ponieważ A. Oborski miał przez czas jakiś 
stanowić dla księcia eskortę nie omieszkał „galopując ciągle zażywać 
tabaki z papierka, w nadziei, że król to spostrzeże i że daruje mu ta-
bakierę” bo, jak zaznaczył Oborski „tabakiera królewska zawsze zło-
ta”12. 

Z innych żołnierzy służących w 13 pj źródło wymieniało 
kpt. Teodora Kisielnickiego, który w akcie z 15 lutego 1811 r. podał, 
że wtedy właśnie konsystował ze swym pododdziałem w pow. wę-
growskim13. Źródło to było o tyle istotne, że oprócz Kisielnickiego 
wymieniało i innych, służących wówczas w pow. węgrowskim ofice-
rów: W. Borzęckiego i kpt. Antoniego Libiszewskiego. Kolejnych huza-
rów pułku 13 znamy dzięki badaniom Artura Rogalskiego, który wy-
mieniał: Józefa Witka, Feliksa Kobyleńskiego i Jana Sokołowskiego 
(żołnierz 13 pj do 1810 r.)14 oraz kaprali: Józefa Karpińskiego, Anto-
niego Tyszkiewicza i furiera Jędrzeja Kulczyckiego15. 

Kolejnym pododdziałem, który stacjonował czasowo w Węgro-
wie, jak już wspomniano, był 12 pułk ułanów. Źródła notariatu wę-
growskiego wymieniały Jędrzeja Pawłowskiego – ułana 7 kompanii 
tego pułku. Pawłowski jednak nie tylko w lipcu 1811 r. stacjonował 
w Węgrowie – on z miasta tego pochodził, a do aktu stanął, żeby po-
twierdzić pożyczkę jaką zaciągnął od byłego burmistrza tego miasta – 
Antoniego Długoszewskiego, prywatnie jego szwagra. Co istotne po-
życzka ta pójść miała na ekwipunek ułański Pawłowskiego16. Jeszcze 
w październiku 1811 r. w Węgrowie do aktu stanął kpt. Jan Jabło-
nowski, który potwierdzał fakt przebywania w Węgrowie jego macie-
rzystego pododdziału. Do aktu tego, wraz z Jabłonowski stanęli por. 
Adam Różański oraz szef szwadronu Adam Nosarzewski – obaj ofice-
rowie 12 pu17.  

O ważności garnizonu węgrowskiego świadczył także fakt, że 
w tym właśnie czasie utworzono tu komendanturę placu. Miejsco-
wym plac komendantem w 1811 r. pozostawał, wspomniany już, kpt. 

                                                
12  A. Fredro, Trzy po trzy, pamiętniki z epoki napoleońskiej, Warszawa 1917, s. 54-55. 
13  APS, Akta F. Roguskiego nr 25/1811 z dn. 15 lutego 1811 r., sygn. 1. 
14  A. Rogalski, Ludność napływowa w Liwie 1810-1815, „Rocznik Liwski” t. VI, 

2012/2013, s. 164. 
15  Tenże, Szkice z dziejów Węgrowa i powiatu węgrowskiego w czasach 

napoleońskich, Węgrów 2010, s. 75. 
16  APS, Akta F. Roguskiego nr 142/1811 z dn. 20 lipca 1811 r., sygn. 1. 
17  APS, Akta F. Roguskiego nr 175/1811 z dn. 11 października 1811 r., sygn. 1. 
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A. Libiszewski, świadczą o tym wpisy w miejscowych księgach USC18. 
Antoni Libiszewski (prawdopodobnie wciąż jako wojskowy) w 1812 r. 
był sekretarzem podprefekta radzyńskiego, dostarczał on bowiem 
cennych informacji o wejściu Rosjan na teren departamentu siedlec-
kiego w lipcu 1812 r., choć miesiąc wcześniej był przy swym pułku 
w Pułtusku, uczestnicząc w radzie gospodarczej 13 pj19. Być może 
kapitan Libiszewski tożsamy był z osobą opisaną w Herbarzu Uru-
skiego, gdzie występował jako szlachcic herbu Wieniawa, syn Marci-
na i Anny Dunin Karwickiej. Kapitan w 13 pj od 1809 r. kawaler LH 
w 1812 r., był marszałkiem sejmiku pow. opatowskiego w 1824 r. 
i posłem z tego powiatu w 1830 r. W 1831 r. został dowódcą pułku 
jazdy woj. sandomierskiego, i otrzymał polecenie zebrania sił zbroj-
nych i wymarszu do Warszawy. W 1837 r. wylegitymowany w Króle-
stwie Polskim jako Prandota de Perstein z Libiszowa, był dwa razy 
żonaty, bezdzietnie z Heleną Colonna Walewską i z Anicetą Górską, 
z której pozostawił 5 córek i 2 synów: Antoniego i Jana20. 

Oprócz pododdziałów huzarów i ułanów, Węgrów stanowił także 
siedzibę dla magazynu wojskowego. Dzięki zachowanemu w zbiorach 
Archiwum Głównego Akt Dawnych dokumentowi, jesteśmy w stanie 
przedstawić pełną obsadę tutejszego magazynu wojskowego już 
w 1809 r.21 Dotychczasowa wiedza na temat magazynów wojskowych 
w departamencie siedleckim ograniczała się jedynie do ustaleń Hen-
ryka Eile. Według autora tego magazyny wojskowe w Białej, Między-
rzecu, Terespolu, Kodniu, Siedlcach, Węgrowie, Sokołowie i Liwie 
powstały dopiero 16 października 1810 r.22 Z Wypisów z ksiąg kaso-
wych wynika ponad wszelką wątpliwość, że magazyny wojskowe ist-
niały w Siedleckim od samego początku polskiej administracji na 
terenach położonych na wschód od Warszawy. Z całą pewnością ad-
aptowano instytucje i budynki zajmowane dotąd przez Austriaków 
a także zatrudniano austriackich urzędników, którzy pracowali tam 
w tym samym czasie co polscy komisarze wojskowi. Oprócz magazy-
nów wspomnianych przez Eile’ego, Wypis wymieniał jeszcze magazy-
ny m.in. w Radzyminie oraz obszernie informował o komisarzach 
wojskowych magazynów w Siedlcach, Węgrowie, Żelechowie i Radzy-
minie. Według Wypisów funkcję tę sprawowali: w Radzyminie Jerow-
ski (vel. Jezowski) i Hermenegildy Garczyński. W węgrowskim maga-

                                                
18  APS, Akta USC Węgrów 1810-1811, sygn. 1, s. 58. 
19  A. Chojnacki, Wywiad pograniczny w Departamencie Siedleckim w świetle raportów 

podprefektów w lipcu i sierpniu 1812 r., „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. V, 
2008, s. 69. 

20  S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IX, s. 35.  
21  AGAD, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, Akta specjalia dotyczące kasy 

wojskowej dep. siedleckiego, Wypis z ksiąg kasowych wydatków na oporządzenie 
i na żołd dla wojska od 8 maja 1809 do 31 marca 1810 r., sygn. 1165. 

22  H. Eile, Dzieje administracji w wojsku Księstwa Warszawskiego. Zaopatrzenie 
wojska, Warszawa 1928, s. 182-186. 
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zynie komisarzami był Roguski i Garczyński, ale w październiku 
1809 r. Garczyński przeszedł z Radzymina do Węgrowa i pozostał 
tam jedynie Jerowski. 

Z prezentowanego wykazu urzędników magazynowych zdecy-
dowanie najbardziej znanym był Hermenegildy Garczyński szlach-
cic herbu własnego, syn Józefa skarbnika drohickiego i Urszuli 
z Obryckich, dziedzic m.in. Suchodołu i Tchórznicy k. Sabni. 
W 1792 r. był komisarzem cywilno-wojskowym drohickim, radcą po-
w. węgrowskiego w 1812 r. Ożeniony z Anielą z Milewskich, miał sy-
na Konstantego – urodzonego w 1818 r. W opinii jego rodzonego bra-
ta – proboszcza liwskiego, księdza Józefa Edwarda Garczyńskiego, 
Hermenegildy „po ukończeniu nauk szkolnych z młodych lat zasłu-
giwał sobie w obywatelstwie na przyjaźń i reputację. Tyle zjednał dla 
siebie zaufania, że publiczne grono znakomitych ziomków powołało 
go na Komisarza Cywilno-Wojskowego ziemi drohickiej. W 1794 roku, 
gdy z wypadków wojennych należało każdemu obywatelowi w obronie 
swej Ojczyzny być gorliwym i podług okoliczności majątkiem swym 
lub swą osobą dopomagać”23. 

Reasumując zatem, z całą mocą stwierdzić trzeba, że w latach 
1810-1830 Węgrów był miejscem stacjonowania polskich pododdzia-
łów jazdy. Warto o nich pamiętać, ponieważ 13 pj był dla swej epoki 
pododdziałem symbolicznym, a 2 pu, którego rezerwa stacjonowała 
w Węgrowie, po 1918 r. stał się jednostką, do którego tradycji odwo-
ływał się 2 pułk ułanów grochowskich. 

 
Żołnierze węgrowscy i ich środowisko  
 
Najbardziej zasłużonym komisarzem wojennym w całym depar-

tamencie siedleckim był Szczepan Świniarski herbu Poraj. Należał 
on co prawda do zamożnej rodziny liwskiej, ale klejnotem szlachec-
kim obdarzony został zaledwie jego ojciec. Szczepan żonaty był z Jo-
anną – córką Józefa i Anieli z Korbuttów Wodzińskich. Aktywny już 
w czasie powstania kościuszkowskiego, pod zaborem austriackim 
razem z J. Grzybowskim i W. Załuskim należeli do stronnictwa, które 
nie tylko kontestowało współpracę z Wiedniem, ale chyba zajęło się 
też akcją wymierzoną przeciw zaborcy24. Już na wiosnę 1809 r. pia-
stował funkcję komisarza wojskowego w Siedlcach, potem w 1813 r. 
uczestniczył w zmaganiach Napoleona z koalicją, a w latach 20-tych 
i w 1831 r. posłował z powiatu stanisławowskiego na sejmy Króle-
stwa. O jego wojennych przygodach po bitwie pod Lipskiem opowia-
dał Prot Lelewel. Kiedy wziętych w niewolę Polaków lustrował sam 

                                                
23  APS, Akta F. Roguskiego nr 382/1817 z dn. 11 lipca 1817 r., sygn. 5. 
24  O ucieczce trójki Polaków dowiedzieć się można z pamiętnika Prota Lelewela – 

zauważyć jednak trzeba, że Grzybowski i Świniarski ożenili się z pannami 
Wodzińskimi – rodzonymi (przyrodnimi?) siostrami. 
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pruski generał Gebhart von Blücher, ujrzawszy Świniarskiego, kazał 
go powiesić. Na szczęście dla Polaka rozkazu tego nie wypełniono 
i powrócił on do swych liwskich włości25. Szczepan Świniarski, syn 
nobilitowanego w 1775 r. Michała, działacza Sejmu Wielkiego, był 
dziedzicem dóbr m.in. Wierzbna, Czarnogłowia, Gatki, Zimnej Wody 
i Cierpiąt. Wykształcony na Uniwersytecie Jagiellońskim, brał udział 
w powstaniu kościuszkowskim (członek Rady Najwyższej Narodowej) 
i ze związku z Joanną Wodzińską pozostawił synów Napoleona 
i Michała. 

Do liwskiej elity obywatelskiej należała niewątpliwie mazo-
wiecka rodzina Oborskich herbu Pierzchała. Głową rodu był, żyjący 
w latach 1700-1768 Baltazar Oborski, dziedzic Ossówna, żołnierz, 
który pozostawił czterech synów26. Z nich Józef, urodzony w 1737 r., 
zmarł w 1797 r., w wojsku dosłużył się stopnia pułkownika gwardii 
koronnej, miał dwóch synów: Kazimierza i Antoniego Aleksandra, 
którzy po ojcu wybrali rzemiosło wojskowe. Kiedy w maju 1809 r. 
utworzono w Siedlcach urząd komendanta placu, stanowisko to ob-
jął, urodzony w 1776 r., kapitan Walenty Antoni Oborski syn Onu-
frego, wnuk Baltazara27. Matką jego była Marianna z Jezierskich, 
córka Jacka, posła na Sejm Wielki, kasztelana podlaskiego – pierw-
szy siedlecki plackomendant posiadał zatem stosunkowo mocną po-
zycję polityczną. U Uruskiego występował on jako Walenty Antoni, 
używający najprawdopodobniej tylko drugiego imienia. Nadto mąż 
Marcjanny z Jawornickich, która po jego śmierci w 1814 r. zamiesz-
kała w dobrach, odziedziczonych po swych rodzicach, w Proszewie 
nad rzeką Kostrzyń, w powiecie siedleckim28. Małachowski wymieniał 
Antoniego pośród polskimi wolnomularzami w warszawskiej loży 
„Świątynia mądrości”. Wcześniej należał chyba do młodzieży „spod 
Blachy”, skoro patrol pruski aresztował go za awanturowanie się na 
warszawskiej ulicy z Antonim Radziwiłłem i Tadeuszem Matuszewi-
czem29. 

Funkcję siedleckiego komendanta placu, jak wspomniano po-
wyżej, Oborski objął 17 maja 1809 r. Gembarzewski pomylił się in-
formując, że Oborski opuścił Siedlce i przeszedł do komendantury 
placu w Tykocinie już 20 września 1809 r.30 Wypis z ksiąg kasowych 
nie pozostawiał żadnych wątpliwości: Antoni Oborski – siedlecki ko-

                                                
25  P. Lelewel, Pamiętnik i diariusz domu naszego, Wrocław 1996 s. 210. 
26  W. Szczygielski, Baltazar Oborski, Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), 

t. XXII/1, Wrocław 1978, s. 435-436. 
27  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 latach 1809-1813, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, nr 16, 
2008, s. 53. 

28  APS, Akta W. Witkowskiego nr 284/1816 z dn. 14 października 1816 r., sygn. 13. 
29  J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Warszawa 2011, s. 44. 
30  B. Gembarzewski, dz. cyt., s. 56. 
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mendant placu pobierał wynagrodzenie z tego tytułu jeszcze 
w czerwcu 1810 r.31 Objęcie zatem stanowiska komendanta placu 
w Siedlcach przez kolejnego Liwianina – Jacka Cieciszowskiego przy-
padło dopiero po pierwszym półroczu 1810 r. Potwierdzeniem tej tezy 
był także akt urodzenia jego córki Marianny, która na świat przyszła 
w 1810 r. Z dokumentu tego wynikało, że komendant placu A. Obor-
ski w tym właśnie roku wciąż mieszkał w stolicy departamentu32. 
Antoni Oborski powrócił na swe poprzednie stanowisko w Siedlcach 
tuż przed wybuchem wojny z Rosją i wyszedł stąd wraz z wycofują-
cym się pododdziałem Józefa Rzodkiewicza. Antoni Oborski, przeżyw-
szy 38 lat, zmarł w Częstochowie 25 lutego 1813 r., a 20 lutego 
1814 r. jego żona Marcjanna z Jawornickich zlicytowała ruchomości 
po nim w mieszkaniu ówczesnego komendanta placu w Siedlcach33. 
Do dnia dzisiejszego w częstochowskim kościele św. Zygmunta za-
chowało się marmurowe epitafium byłego siedleckiego komendanta 
placu. Jego tradycje wojskowe kontynuował w 1831 r. syn Maksymi-
lian – zdolny i czynny agronom34. Urodzony w Proszewie w 1808 r. 
młody Oborski studiował w Warszawie prawo, w 1831 r. wstąpił do 
Legii Litewsko – Wołyńskiej i za zasługi dla Ojczyzny odznaczony zo-
stał złotym krzyżem Virtuti Militari. Po powstaniu powrócił nad Ko-
strzyń, do Proszewa i zajął się rodzinnym majątkiem35. W swej pracy 
poświęconej ziemi liwskiej L. Zalewski pomylił się zatem, nie umiesz-
czając Maksymiliana pośród Oborskimi związanymi z badanym prze-
zeń obszarem36. Uruski błędnie podał natomiast, że Antoni 
i Marcjanna Oborscy mieli tylko jedno dziecko – wspomnianego Mak-
symiliana, z całą pewnością w 1810 r. w Siedlcach na świat przyszła 
ich córka – Marianna. W 1816 r. jeszcze żyła, skoro jej matka uczyni-
ła zapis, że opiekowała się dwójką dzieci po zmarłym Antonim Obor-
skim37. Syn siedleckiego komendanta placu był zresztą świadkiem 
dwu powstań XIX wieku. W zasadzie do początku lat 60-tych Mak-
symilian związany był z sieniawskimi dobrami Czartoryskich, potem 
wrócił do rodzinnego Proszewa, ponieważ tam we wrześniu 1863 r. 
aresztowano go i zesłano w głąb Rosji. M. Oborski zmarł 28 stycznia 
1878 r., w husowskim majątku swego kuzyna – Feliksa Jawornickie-

                                                
31  A. Chojnacki, K. Jastrzębska, Finanse wojskowe regionu siedleckiego 1809-1810, 

[w:] Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815, red. A. Rogalski, Siedlce 2009, s. 49 
oraz 59. 

32  APS, Akta USC gminy Siedlce, 1810, sygn. 1, s. 8. 
33  APS, Jan Mościcki notariusz departamentu siedleckiego, (dalej: Akta notariusza 

J. Mościckiego nr 25/1814 z dn. 20 lutego 1814 r., sygn. 5. 
34  S. Uruski, dz. cyt., t. XII, s. 222. 
35  R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny, 

Warszawa-Kraków-Wrocław 1977, s. 160. 
36  L. Zalewski, Ziemia Liwska. Ludzie – miejscowości – wydarzenia, Warszawa 2002, 

s. 144. 
37  APS, Akta notariusza W. Witkowskiego nr 284/1816 a dn. 14 października 1816 r., 

sygn. 13. 
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go38. Również jego powinowaci – rodzeni bracia Franciszek i Józef 
Oborscy walczyli w powstaniu 1831 r. Franciszek urodził się 
w 1807 r. w Górkach w pow. stanisławowskim – po wyjściu ze szkoły 
wojskowej służył w 1 psk a potem w 7 pu. Józef natomiast urodził się 
w 1810 r. w Siennicy – obaj byli synami Adama i Julianny z Bujnów 
i doskonale wpisali się w tradycje rodzinne Oborskich – żołnierzy 
doby Księstwa i Królestwa, wywodzących się z dawnej ziemi liwskiej. 
Franciszek po ojcu odziedziczył Kąty Międzyleskie w pow. stanisła-
wowskim, w powstaniu walczył w 1 psk i 7 pj – pododdziale tworzo-
nym w Augustowskim przez dalekiego kuzyna – płk Aleksandra 
Oborskiego39. 

Ponadprzeciętną postacią w armii Księstwa, a potem Królestwa 
był inny potomek tej rodziny – Aleksander Oborski. Urodzony 
w Warszawie 6 marca 1779 r., był synem Józefa i Petroneli z Ossow-
skich. Jako jeden z ostatnich roczników zdobywających umiejętności 
żołnierskie, lata 1785 – 1792, spędził w Szkole Rycerskiej, po czym 
wszedł w stopniu chorążego do artylerii koronnej. W wieku lat 13 
uczestniczył w wojnie z Rosją 1792 r. i już w czasie powstania ko-
ściuszkowskiego awansował do stopnia porucznika. 

Po upadku zrywu narodowego powrócił do swego ojcowskiego  
majątku w Ossównie w ziemi liwskiej (podobnie zrobił jego „rodzony”,  
starszy brat – Kazimierz, także jak i Aleksander żołnierz  
w Insurekcji), ale już w maju 1798 r. młodszy z braci przybył do Le-
gionów Polskich we Włoszech i w Mediolanie zameldował się u Jana 
H. Dąbrowskiego. Odkomenderowany do Rzymu, umieszczony jako 
oficer nadliczbowy w 2 batalionie 1 Legii, uczestniczył m.in. w wojnie  
neapolitańskiej (1798-1799), bił się pod Nepi, był przy zdobyciu Ca-
lvi, a po sformowaniu w Gaecie pułku jazdy legionowej uzyskał  
w lutym 1799 r. etat podporucznika jazdy. Trzy lata później wziął  
jednak dymisję z Legionów i powrócił do Warszawy. W 1806 r. stawił 
się ponownie do wojska i otrzymał awans na kapitana 3 pułku uła-
nów. W lipcu 1808 roku awansował na szefa szwadronu tego pułku, 
potem przeniesiony jeszcze do 11 pj. Uczestnik wojny 1807 r., dwa  
lata później walczył pod Rożnieckim pod Raszynem i uczestniczył  
w dowodzonej przez niego ofensywie galicyjskiej, za którą otrzymał  
w 1810 r. Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari. W dniu 20 marca 
1810 r., z awansem, przeniesiony został do pułku Tolińskiego, który  
w tym czasie „konsystował” w pobliżu jego ojcowizny. Na czas służby, 
gdy Oborski stacjonował w okolicy Siedlec, przypadła jego praca nad 

                                                
38  R. Biernacka, E. Kozłowski, Oborski Maksymilian, PSB, t. XXIII, Wrocław 1978, 

s. 443-445. 
39  S. Uruski, dz. cyt., t. XII, s. 221. 
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tłumaczeniem i uwagami do przepisów polowych dla lekkiej jazdy, 
w którym zawarł własne, spore już doświadczenie w tym zakresie40. 

Z 13 pj A. Oborski odbył kampanię 1812 r. w V Korpusie Józefa 
Poniatowskiego, w 18 dywizji gen. Sułkowskiego. Bił się pod Smoleń-
skiem, Możajskiem, Winkowem i w czasie odwrotu znad Berezyny. 
To właśnie Aleksander Oborski przyprowadził szczątki 13 pj do War-
szawy. W wieku 24 lat – 18 stycznia 1813 r. objął dowództwo nad 
3 pu, przeszedł tam z majora 13 pj. Następnie przeszedł do 11 pj 
i połączył oba dowodzone przez siebie pułki (15 sierpnia 1813 r.)41. 
Pułk 11 po stratach w Rosji pomaszerował na południe, gdzie został 
rozkwaterowany opodal Krakowa, ze sztabem w Kościelnikach42. 
W 1813 r. otrzymał Order Obojga Sycylii od Murata, a w styczniu 
tego roku awansował na pułkownika w 3 pu, brał udział w kampanii 
saskiej w IV korpusie rezerwowym (w VII dywizji gen. Sokolnickiego). 
28 października otrzymał Krzyż Kawalerski Legii Honorowej, 
a w styczniu 1814 r. Krzyż Oficerski. 15 sierpnia 1813 r. w Zittau 
3 pu liczący 601 ludzi i 663 koni złączył się z 11 pu pod jego dowódz-
twem. Pułk odznaczył się w bitwie pod Gross-Schweidnitz Altenbur-
giem gdzie pułk Oborskiego okrył się chwałą. Bił się pod Pening 
i Wachau, gdzie walczył z dragonami rosyjskimi i kirasjerami au-
striackimi, oraz pod Lipskiem gdzie 3 pu odbył 14 szarż i zdobył 
6 armat. W czasie reorganizacji wojsk w Sedanie (we wrześniu 
1814 r.) 3 pu wzmocniono Krakusami i przeobrażono w 3 pułk ekle-
rerów gwardii pod jego dowództwem, zapisując się chlubnie w kam-
panii na terenie Francji.  

Po abdykacji Napoleona, po rewii przed Aleksandrem I na placu 
St. Denis, w grupie gen. Krasińskiego Oborski wrócił do Polski. Do-
stał nominację na pułkownika i dowódcę 4 pułku strzelców pieszych 
(20 stycznia 1815 r.) ale w grudniu tego samego roku, złożył dymisję 
i osiadł w swym majątku Wilczopole w Lubelskiem. Znana jest nam 
przyczyna jego rychłego opuszczenia armii Królestwa:  

 
w 1815 r. 4 pułk dowództwa płk Antoniego Oborskiego po powrocie 
z Francji stanął kwaterą w Opatowie. [...] Byliśmy potem z generałami 
na popisie 4 pułku strzelców pieszych pułkownika Aleksandra Obor-
skiego, pięknego, nader przystojnego i wyśmienicie ukształconego ofi-
cera. Działo się to w miasteczku Opatowie, gdzie nas pułkownik Obor-
ski z wielkim przygotowaniem przyjmował. Jako wielki gastronom 
karmił nas specjałami nader mając wykwintną kuchnię, tak dalece, że 
indyki u niego w stajni wraz z końmi były przy osobnych żłobach wią-
zane i karmione orzechami włoskimi dla utuczenia. Wpychano im 
orzechy z łupinami do gardła z łoskotem żelaznym, te musiały żołądek 

                                                
40  A. Oborski, Przepisy polowe w czasie boju przeznaczone dla jazdy lekkiej 

i wszelkich oficerów tejże broni, Warszawa 1812. 
41  B. Gembarzewski, dz. cyt., s. 139. 
42  Tamże, s. 150. 
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strawić, poczynała się ta operacja od jednego razu na dzień, potem 
dwa, cztery itd., aż się indyk spasł i urósł niezmiernie. Dopiero wtedy 
na rożen wchodził z rozmaitymi przyprawami, naturalnie był wyśmie-
nity, a tak duży, że ledwie się na stół zmieścić mógł. Podobnie się dzia-
ło z kurczętami, które kładziono do garnuszków glinianych, zalepiano 
potem otwór garnuszka, robiąc w dnie dziurkę na łepek, który wyściu-
biał do jadła obfitego, w żłobku nasypywanego. Takich kurcząt kilka-
dziesiąt w stajni na tarcicy było w garnuszkach pozalepianych, dopiero 
gdy z utuczenia garnuszek się rozpękł, dawano je do kuchni na rożen 
i na stół. Wina rozmaitego rodzaju były w pogotowiu, którymi nas ra-
czył obficie. Ale z podobnego życia był ten skutek, że nie mógł pułkow-
nik na konia wsiadać, wprawdzie podagry cierpiąc, powozem tylko 
wjeżdżał przed front pułku dla odbycia popisu, a później wpadł z kasą 
pułkową w deficyt i zmuszony był wziąć dymisję, straciwszy służbę 
i majątek. Widzieliśmy go w lat kilka później ożenionego z panią 
Czosnkowską, rozwódką, sławną niegdyś pięknością, dużo podejrzanej 
konduity, z którą mieszkając w Krakowie, dom wesoły i uczęszczany 
prowadził43.  
 
3 maja 1822 r. przywieziony został przez gen. Umińskiego na 

spotkanie spiskowców do lasu w Wawrzyszewie44. Wysłany na Litwę 
dla zakładania masonerii, za udział w Wolnomularstwie Narodowym 
uwięziony został na krótko w 1826 r. Po wybuchu powstania zgłosił 
się do służby i rozpoczął organizację 2 pułku jazdy augustowskiej 
(późniejszy 7 pj) z jak najgorszym skutkiem45. Poświęcał czas nie na 
organizację wojska, ale zabawę i gry w karty. W powstaniu nie ode-
grał żadnej istotniej roli, w 1839 r. wylegitymował się jeszcze ze szla-
chectwa jako właściciel Wilczopola. Zmarł w 1841 r. w Lublinie 
w niedostatku i trudnych warunkach życiowych. Aleksander Oborski 
w 1822 r. ożenił się, jak już wspomniano, z Zofią z Potockich, I voto 
Czosnkowską, byłą kochanką księcia Józefa Poniatowskiego – kuzy-
na jego przyrodniego (formalnie rodzonego) brata Kazimierza. 

Kazimierz Oborski był naturalnym synem prymasa Michała 
Poniatowskiego – rodzonego brata króla Stanisława Augusta, usyno-
wiony został jednak przez Józefa. Dzięki zachowanej w Muzeum Woj-
ska Polskiego karcie stanu służby Kazimierza wiadomo, że urodził się 
4 marca 1777 r. w Warszawie46. Po upadku powstania kościuszkow-
skiego, w którym brał udział podobnie jak i jego młodszy brat Alek-
sander, powrócił do Ossówna i zajął się gospodarowaniem na ojco-

                                                
43  F. Gawroński, Pamiętnik roku 1830/31 i kronika pamiątkowa (1787-1831), Kraków 

1916, s. 417 oraz 420-421. 
44  Jako członek Wolnomularstwa Narodowego znany być musiał W. Łukasińskiemu, 

skoro ten, w czasie przesłuchania wymienił nazwisko Aleksandra Oborskiego, zob. 
W. Łukasiński, Pamiętniki, Warszawa 1986, s. 145. 

45  T. Strzeżek, Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym. Mobilizacja 
i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2010, s. 190-195. 

46  Muzeum Wojska Polskiego, Stan służby Kazimierza Oborskiego podpułkownika 
pułku Krakusów, nr inw. 1107/c. 
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wiźnie. Już 20 maja 1809 r. rozpoczął rekrutację do siedleckiej kon-
nej gwardii cyrkułowej47. Po sformowaniu gwardii cyrkułowej prze-
szedł następnie do pułku kirasjerów i tam 27 sierpnia 1809 r. awan-
sował do stopnia podpułkownika. 1 października 1810 r. przeniesio-
no go jednak do 6 pj i to z nim odbył kampanię rosyjską 1812 r. 
W czasie reorganizacji wojska w Krakowie został szefem szwadronu 
Krakusów – to o nim pisał w swych pamiętnikach, nie podając jego 
imienia, Józef Grabowski48.  

W 1812 r. walczył w Wielkiej Armii pod dowództwem gen. dyw. 
Étienne de Nansouty, w 1813 r. pod gen. François Kellermanem  
i w 1814 r. pod marsz. Augustem de Marmont. Brał udział w bitwach 
pod Smoleńskiem, Ostrowem, Witebskiem, Wilnem i Możajskiem. 
W kampanii niemieckiej pod Löbau, Pöning i Lipskiem. We Francji 
pod Cluy i Paryżem. Wszedł w granice polskie 11 sierpnia 1814 r. 
pod dowództwem gen. Wincentego Krasińskiego.  

Mimo, że służył w wojsku Księstwa, prowadził również gospo-
darstwo w Ossównie. Wiemy na przykład, że wszedł w zatarg z eks-
pedytorem poczty węgrowskiej Janem Meysnerem, bo ten w 1811 r. 
obrał swoim pełnomocnikiem Karola Arenta – poczmagistra poczty 
w Okuniewie do reprezentowania go właśnie w sprawie finansowej 
z podpułkownikiem Kazimierzem Oborskim49. Dzięki źródłu temu 
wiemy, że K. Oborski był właścicielem dóbr Ossówna i Makowca 
w pow. stanisławowskim i był dłużny Arentowi 150 czerw. zł po jego 
bracie Aleksandrze – majorze 13 pj, po którym Kazimierz objął ro-
dzinne dobra w ziemi liwskiej.  

Kazimierz Oborski w wojsku Królestwa nie służył – do armii 
powrócił dopiero wraz z wybuchem powstania listopadowego. Stanął 
wówczas na czele 2 pułku jazdy lubelskiej (Dywizjonu Orła Białego), 
który później wszedł w skład 2 pułku jazdy sandomierskiej, bił się 
pod Bełżcami, Wronowem, Kazimierzem i Kockiem50. Po 1831 r. wy-
emigrował do Anglii, tam zmarł w Leamington w 1840 r.51 

W ziemi liwskiej swe dobra posiadała także rodzina Sobieskich 
h. Janina – dalecy kuzyni Króla Żołnierza – Jana III52. Z rodu tego 

                                                
47  A. Chojnacki, K. Jastrzębska, Finanse wojskowe…, dz. cyt., s. 53. 
48  J. Grabowski, Pamiętniki wojskowe 1812-1814, Warszawa 2004, s. 46-47. 

B. Gembarzewski w opisie pułku Krakusów nie podał imienia szefa szwadronu 
w tym pododdziale. Warto to podkreślić, ponieważ dwaj bracia (w sensie prawnym 
– bracia rodzeni) stanowili kadrę dowódczą pułku Krakusów. Aleksander był 
dowódcą pułku, a Kazimierz był tam szefem szwadronu.  

49  APS, Akta F. Roguskiego nr 86/1811 z dn. 5 maja 1811 r., sygn. 2. 
50  B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od 

r. 1717 do r. 1831, Warszawa 1925, s. 90. O organizacji 2 pułku jazdy lubelskiej: 
T. Strzeżek, Kawaleria Królestwa…, dz. cyt., s. 203-205. 

51  R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. III, 
Warszawa 1998, s. 217. 

52  O koligacjach rodzinnych Sobieskich w ziemi liwskiej zob. A. Sikorski, Sobiescy. 
Linia szlachecka w XVI-XX wieku, „Rocznik Liwski”, t. VI, 2012/2013, s. 97-120. 
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pochodził pułkownik Józef Jakub Sobieski, syn Antoniego, urodzony 
w 1741 r. Józef J. Sobieski w wojsku polskim służył w pułku księcia 
Karola „Panie Kochanku” Radziwiłła. Żonaty z Wiktorią Hilarią z Buj-
nów, w ostatnich latach Rzeczypospolitej sprawował liwskie urzędy 
wojskiego i miecznika. W 1784 r. został szambelanem króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Miał pięć córek (m.in. żonę pułkow-
nika Feliksa Hryniewicza) i trzech synów, z których najstarszy był 
oficerem w Księstwie53. Oficerem tym był Michał Karol Sobieski. 
Urodzony w 1779 r. był najstarszym synem Józefa Jakuba i Wiktorii 
z Bujnów, do wojska Księstwa wstąpił we wrześniu 1809 r. na komi-
sarza wojennego w departamencie płockim, a w kwietniu 1812 r. 
objął stanowisko adiutanta w sztabie generalnym w stopniu szefa 
szwadronu. Po przegranej wojnie w Rosji, 28 stycznia 1813 r. prze-
szedł na podpułkownika do 2 pp, ale już 11 lutego tego roku uwol-
niono go z armii54. W 105 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem 9-
letni wówczas Michał Karol uczestniczył w Łazienkach z ojcem w od-
słonięciu pomnika dłuta F. Pincka, jako przedstawiciele rodziny króla 
Jana. Po wyjściu z armii Michał K. Sobieski osiadł w Warszawie, 
gdzie zmarł 18 marca 1847 r., posiadając rangę radcy stanu i człon-
ka Heroldii Królestwa, pochowany został w Katakumbach cmentarza 
na Powązkach55. Jego rodzoną siostrą była Józefa, żona płk Hrynie-
wicza, a rodzonym bratem Ignacy, mąż Marii Zalewskiej, wnuczki 
Kazimierza Wężyka i siostrzenicy Ignacego oficera Księstwa, właści-
ciel Korytnicy i Strachówki. Warto dodać, że dalszą rodziną dla So-
bieskich był Cyprian Kamil Norwid. 

Z ziemi liwskiej, z Piotrowic, pochodził, urodzony w 1776 r. Ta-
deusz Piotrowski. Był synem Jana i Marianny Staniszewskiej, do 
wojska wstąpił w 1793 r. jako kadet w 1 regimencie pieszym, potem 
chorąży w 7 brygadzie kawalerii narodowej, uczestniczył w powstaniu 
Kościuszki. Po upadku Rzeczypospolitej, w 1797 r. awansował na 
porucznika w Legionach we Włoszech, po kapitulacji Mantui został 
wzięty do niewoli austriackiej. Zwolniony po 3 miesiącach, w 1800 r. 
był porucznikiem w Legii Naddunajskiej, ranny pod Hohenlinden, bił 
się także pod Castelfranco i Austerlitz. W wojsku Księstwa nadlicz-
bowy szef szwadronu w 4 pp, od 1807 r. szef batalionu w 3 pp, 
w 1809 r. major, w 1813 r. pułkownik – dowódca 1 pp. W Królestwie 
był członkiem komisji likwidacyjnej, w 1815 r. był komendantem 
województwa kaliskiego, potem jeszcze kierował wydziałem piechoty. 
Członek masonerii polskiej, współzakładał loże „Bracia Polacy Zjed-
noczeni” oraz „Jedność Słowiańską”. Wziął udział w Powstaniu jako 
komendant placu w Kozienicach, prezesował sądowi wojennemu 
w Kielcach. Po upadku zrywu narodowego złożył przysięgę wierności 

                                                
53  S. Kossakowski, dz. cyt., t. III, Warszawa 1872, s. 185. 
54  Lista imienna, s. XXXVII. 
55  S. Kossakowski, dz. cyt., t. III, s. 186. 
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carowi, zmarł w Warszawie w 1833 r., pochowany został na warszaw-
skich Powązkach56. 

Mirosław Roguski do elity urzędniczej ziemi liwskiej zaliczył 
jeszcze przedstawiciela tamtejszej rodziny Jaczewskich, z której po-
chodził oficer wojsk Księstwa – Józef Jaczewski, syn Antoniego – 
pisarza liwskiego. Jaczewscy wywodzili się z parafii Korytnica i pie-
czętowali się herbem Leliwa. Gembarzewski podał jedynie, że Józef 
Jaczewski był do 20 stycznia 1810 r. (do reformy) komendantem pla-
cu w Rubiszowie (Hrubieszów)57. Jeśli były to te same osoby, 
to z początkiem 1810 r., opuścił on w stopniu kapitana komendantu-
rę placu nad Bugiem. W 1812 r. jeszcze kapitan, „w 1816 r. już jako 
pułkownik (?) brał ślub z Teklą Michałowską z Połazia”58. Co działo 
się z J. Jaczewskim w latach 1812-1816, nie udało się ustalić, wia-
domo jednak, że w 1817 r. w armii Królestwa nie służył. Józef Ja-
czewski pojawił się w źródłach dopiero w 1820 r. jako kapitan 
na reformie, który mieszkał wówczas w Kątach w pow. węgrowskim59. 

Z całą pewnością istotną rolę w ziemi liwskiej odgrywała też 
rodzina Hryniewiczów, należący do szlachty, która w czerwcu 1809 r. 
przybyła do Siedlec „aby obradować, iść w pomoc potrzebom kraju”60. 
Obywatelem tym był podpułkownik Feliks Kwiryn Hryniewicz, syn 
Ignacego, szlachcic pieczętujący się herbem własnym, właściciel Jac-
kowa, Łochowa i Chmielowa. 27 października 1814 r. zaślubił w Ja-
nówce Józefę Honoratę Sobieską, wojszczankę liwską, rozwiedzioną 
Hornowską. U Gembarzewskiego figurował on jako kapitan gwardii 
narodowej siedleckiej, nadliczbowy adiutant przy sztabie galicyjskim 
(30 maja 1809 r.), który w 1812 r. w stopniu podpułkownika objął 
szefostwo batalionu zaprzęgów w V Korpusie Wielkiej Armii. Jego 
rodzony brat Kajetan był także oficerem wojsk polskich, żonaty 
z jedną z córek Franciszka Babskiego61. S. Uruski i P. Lelewel podali, 
że żona Feliksa – Józefa z Sobieskich, w 1809 r. była wdową po wła-
ścicielu Ceranowa i Łochowa – Tadeuszu Hornowskim62, ale ten był 
w Księstwie kasjerem powiatów siedleckiego, węgrowskiego i łosickie-
go i żył jeszcze w 1811 r. Małżonkowie Józefa z Sobieskich i Kajetan 
Hryniewicz pobrać mogli się dopiero po rozwodzie (albo śmierci Hor-

                                                
56  S. Uruski, dz. cyt., t. VIII, s. 326 oraz R. Bielecki, Słownik biograficzny…, dz. cyt., 

t. III, s. 298. 
57  Lista imienna, s. XIV. 
58  M. Roguski, Od reprezentacji i służby obywatelskiej do służby urzędniczej. Kariery 

urzędników ziemskich i grodzkich liwskich w czasach Księstwa Warszawskiego, 
[w:] Siedlce w dobie napoleońskiej..., s. 135. 

59  APS, Adam Chojnacki notariusz publiczny województwa podlaskiego (dalej: akta 
A. Chojnackiego), nr 47/1820 z 24 lutego 1820 r., sygn. 4. 

60  P. Lelewel, dz. cyt., s. 122 – 125. 
61  A. Boniecki, Herbarz Polski, t. VII, Warszawa 1904, s. 384. 
62  S. Uruski, dz. cyt., t. V, s. 214. 
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nowskiego w 1813 r.), ale udokumentowana była ich zażyła znajo-
mość już w maju 1809 r.  

Z urzędniczej rodziny ziemi liwskiej pochodzili także rodzeni 
bracia Józef Ignacy i Maksymilian Lutostańscy herbu Korwin, któ-
rych ojciec Paweł był burgrabią liwskim. Urodzony w Czuryłach 
w 1793 r. Józef do wojska wstąpił jako prosty żołnierz zapewne na 
jesieni 1812 r., kiedy formowano w departamencie siedleckim pospo-
lite ruszenie, które potem weszło w skład Pułku Krakusów, dowodzo-
nego przez innego Liwianina – płk Aleksandra Oborskiego. J. Luto-
stański w pułku tym odbył kampanię niemiecką 1813 r., bił się pod 
Dreznem, Lebau, Zittau i Lipskiem. W wojsku Królestwa służył  
w 5 pułku piechoty liniowej, w którym w 1822 r. otrzymał szlify ofi-
cerskie i stopień podporucznika – wziął udział w Powstaniu. 
Po 1831 r. Józef złożył przysięgę wierności i osiadł w Warszawie, 
gdzie zmarł w 1850 r., pochowany został na Powązkach. W powsta-
niu 1831 r. wziął jeszcze rodzony brat Józefa – Maksymilian, walczą-
cy w pułku, w którym służył jego starszy brat63. Urodzony w 1806 r., 
w podsiedleckiej Dąbrówce, z armią Królestwa związał się w wieku 
lat 17 – w 1823 r., kiedy również wstąpił do 5 ppl. Po upadku zrywu 
narodowego Maksymilian wyemigrował do Francji, a władze rosyjskie 
skazały go na karę śmierci, zamienioną przez cara Mikołaja I na kon-
fiskatę majątku64. 

Niezwykłą historię życia 16-letniego żołnierza urodzonego 
w ziemi liwskiej przytoczył L. Zalewski, który ukazał jak życie pewne-
go żołnierza doby napoleońskiej obrosło legendą. Opis ten dotyczył 
Mateusza Macieja Roguskiego, który słysząc o przygotowaniach 
polskich ułanów do wojny z Rosją w 1812 r., „ukradł swemu ojcu 
broń i konia i przyłączył się do oddziałów polskich. Znacznie później 
odwiedził rodzinę, z dość znacznym majątkiem w kosztownościach,  
a w Paryżu postawił własny pałacyk. W trakcie pobytu w Szczurowie 
zmarł i został pochowany w Pniewniku”65. Mirosław Roguski ustalił, 
że ta półlegendarna postać była prawdziwa, bowiem odnalazł na 
cmentarzu w Pniewniku „pomnik z 1870 r., poświęcony zmarłemu 
wówczas w wieku 70 lat oficerowi byłych wojsk polskich Maciejowi 
(Mateuszowi) Roguskiemu. Z akt parafialnych wynikało, że zmarł on 
w Szczurowie 19 grudnia 1870 r.” M. Roguski ustalił jeszcze, 
że w 1820 r. Mateusz (Maciej) wstąpił do armii Królestwa, a w po-
wstaniu był podporucznikiem w 6 psk66. W lipcu 1831 r. miał być 

                                                
63  Tamże, t. IX, s. 222 – 3. 
64  R. Bielecki, Słownik biograficzny…, t. III, s. 55-56; S. Uruski, dz. cyt., t. IX, s. 222. 
65  L. Zalewski, Ziemia liwska…, s. 175. 
66  W roczniku wojskowym na rok 1820 odnaleźć można ppor. Aleksandra 

Roguskiego, który służył w pułku grenadierów gwardii gen. Franciszka 
Żymirskiego, zob. Rocznik woskowy Królestwa Polskiego na rok 1820, Warszawa 
1820, s. 61. Nie ma natomiast oficera noszącego nazwisko Macieja (Mateusza) 
Roguskiego. 
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mianowany do stopnia porucznika, który po klęsce zrywu narodowe-
go wyemigrował do Francji. Jak ustalił R. Bielecki, Mateusz w Besa-
nçon spotkać miał swego kuzyna Aleksandra Roguskiego byłego 
majora w 11 ppl67. I ten Roguski był przedstawicielem rodziny liw-
skiej. Wstąpił jako ochotnik do armii Królestwa i w powstaniu walczył 
w stopniu kapitana oraz majora (w 11 ppl, jako dowódca batalionu). 
Bił się pod Wawrem, Grochowem, Iganiami, Suchą i Jędrzejowem. 
Po powstaniu emigrant we Francji, zmarł w Paryżu w 1879 r.68 

Dzięki wpisom w węgrowskich notariatach znamy szerego-
wych żołnierzy wziętych na siłę do armii austriackiej. Prostym żołnie-
rzem wziętym przez Austriaków był pochodzący z Miedzianki (w pow. 
węgrowskim) Antoni Królikowski, syn Józefa. W 1817 r. przebywał 
on jeszcze w obcym wojsku, bo rodzeństwo w swoim i jego imieniu, 
wypuściło w arendę grunta do nich należące sąsiadowi z Miedzianki – 
Mateuszowi Zakrzewskiemu za sumę 1100 zł. pl. Dzierżawa obowią-
zywać miała do 24 czerwca 1820 r.69 A. Królikowski należał do rzeszy 
szlachty zagrodowej ziemi liwskiej, którą Austriacy siłą wcielili do 
swej armii w czasie, gdy tereny te należały do państwa Habsburgów. 
Z uwagi na status materialny tej części szlachty, zaborcy traktowali 
ich na równi z chłopami – stąd też pieczętujący się herbem Poraj An-
toni Królikowski, w wojsku cesarza austriackiego był tylko prostym 
żołnierzem. Los jednak Antoniemu sprzyjał, bo wiadomo, że powrócił 
z wojska i w 1843 r. wylegitymował się ze swego szlachectwa70. Co 
najmniej od 1806 r. w armii austriackiej przebywał także Grzegorz 
Krasnodębski – mieszczanin rodem z Węgrowa. Jego żona Barbara 
z Kostrzewskich, sprzedając w 1818 r. należące do niej i jej rodzeń-
stwa grunty w Węgrowie, poinformowała, że mąż jej „pozostawał 
w wojsku austriackim od lat 12 i przez ten czas nie wiedziała czy 
jeszcze żyje”71. W 1810 r. do Węgrowa powrócili jeszcze inni Polacy, 
którzy służyli w armii Habsburgów, byli to: Wincenty Buratyński 
(ur. około 1784 r.) oraz Walenty Dobrowolski (ur. około 1786 r.)72. 
W Liwie osiedli także byli żołnierze austriaccy, urodzeni na Mora-
wach: Jan Etzi (Ecio) i Franciszek Erdey (Herdej)73. 

Żołnierze urodzeni w dawnej ziemi liwskiej zasilili także armię 
Królestwa. Jednym z nich był szeregowy żołnierz Józef Jaczewski, 
syn Walentego. Jego dobra jaczewskie, z „siedliskiem, ogrodem, bu-
dowlami mieszkalnymi i gumiennymi”, w dzierżawę wziął jego kuzyn 
– Mateusz Jaczewski, syn Jana. Umowa obowiązywać miała do 

                                                
67  M. Roguski, Od reprezentacji…, s. 132. 
68  R. Bielecki, Słownik biograficzny…, t. III, s. 391. 
69  APS, Akta F. Roguskiego nr 314/1817 z dn. 13 czerwca 1817 r., sygn. 11. 
70  S. Uruski, dz. cyt., t. IX, s. 69. 
71  APS, Akta F. Roguskiego nr 257/1818 z dn. 16 czerwca 1818 r., sygn. 12. 
72  APS, Akta USC Liw, sygn. 2 i 3. Jak ustalił A. Rogalski, W. Dobrowolski mógł być 

potomkiem konwertytów, których sporo mieszkało w Liwie. 
73  A. Rogalski, Ludność napływowa…, s. 170. 
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1815 r. z zastrzeżeniem, że gdyby Józef z wojska nie wrócił, to dobra 
jego przejść miały na nowego dzierżawcę. Co roku jednak dzierżawca 
dzielić miał się zyskami z właścicielem kwotą określoną na 10 % do-
chodu z majątku74.  

W 1818 r. w wojsku Królestwa służył także, urodzony w Wę-
growie Stanisław Dziubiel s. Piotra, w imieniu którego jego rodzeń-
stwo sprzedało współ należący doń plac w Węgrowie75. W 1812 r. 
w Korytnicy urodził się Konstanty Bychowski. W armii Królestwa 
służył od 1827 r. w 2 ppl. W powstaniu walczył w jeździe wołyńskiej, 
potem podporucznik w 6 ppl. Emigrant we Francji, zmarł w Portuga-
lii po 1837 r.76 W Górkach urodził się w 1809 r. syn Antoniego i Ro-
zalii – Piotr Chmielewski. Do wojska Królestwa wstąpił w 1822 r. do 
3 pu, potem awansował na podoficera. W powstaniu walczył jako 
oficer w 13 pu i uczestniczył w wyprawie na Litwę. Po 1832 r. wyemi-
grował do Francji. Z Grębkowa pochodził urodzony w 1811 r. Józef 
Łącki. Z podporucznika 3 pu przeszedł do gwardii ruchomej, potem 
jeszcze służył w 6 psp. Na emigracji we Francji był członkiem TDP, 
tam także rozpoczął studia medyczne.  

W Liwie w 1800 r. urodził się Antoni Olszewski. Był synem 
Ignacego i Magdaleny z Zawadzkich, który w 1818 r. służył w armii 
Królestwa w 4 psk, tam też w 1824 r. otrzymał awans na podporucz-
nika. Aktywny uczestnik sprzysiężenia Wysockiego, w powstaniu był 
adiutantem polowym gen. S. Klickiego i gen. T. Łubieńskiego. Kawa-
ler Virtuti Militari, po upadku zrywu narodowego wyemigrował do 
Francji, zmarł w Auxerre, w 1868 r. A. Olszewski za udział w Po-
wstaniu skazany został przez władze rosyjskie na śmierć, zamienioną 
na konfiskatę majątku. Z samego Węgrowa pochodził jeszcze jeden 
żołnierz 1831 r. Był nim urodzony w 1813 r. Walerian Podstawka, 
który do wojska Królestwa wszedł w wieku lat 15. W 1831 r. podpo-
rucznik 13 pu, emigrant we Francji, był członkiem TDP. W Paplinie 
w 1805 r. urodził się syn Wawrzyńca i Katarzyny z Jabłonowskich – 
Jan Rohr. Do armii Królestwa wstąpił jako kadet do 1 psp. W po-
wstaniu sierżant 6 ppl, w marcu 1831 r. awansowany w 22 ppl na 
podporucznika – instruktora w piechocie. Za swe męstwo odznaczony 
Virtuti Militari, po 1832 r. osiadł we Francji, gdzie był członkiem 
Zjednoczenia. Zmarł w 1895 r. w Malakoff, opodal Paryża77.  

Do ziemi liwskiej należała także rodzina Rabińskich herbu Ło-
dzia. Także i pośród nich odnaleźć można było żołnierza – był nim 
urodzony w Międzylesiu w parafii Poświętne, Feliks Rabiński. Na 
świat przyszedł w 1809 r., był synem Michała i Bogumiły z Przegaliń-

                                                
74  APS, Akta pisarza aktowego powiatu węgrowskiego Piotra Żaboklickiego, 

nr 205/1812 z dn. 19 III 1812 r., sygn. 1. 
75  APS, Akta F. Roguskiego nr 365/1818 z dn. 20 września 1818 r., sygn. 12. 
76  R. Bielecki, Słownik biograficzny…, t. I, s. 262, 274. 
77  Tamże, t. III, s. 66, 124-125, 230, 313, 326, 357 i 392. 



Andrzej Chojnacki 

 130

skich. Feliks do wojska wstąpił w 1827 r., do 7 pułku piechoty linio-
wej, ale w Powstaniu Listopadowym wziął udział, jako oficer między-
rzeckiego 3 pu. Uruski podał jeszcze informację, że były podporucz-
nik 3 pu, po upadku powstania przeszedł do wojska rosyjskiego78. 

Ziemia liwska była małą ojczyzną żołnierzy, którzy rozpoczęli 
swą służbę w powstaniu 1831 r. Z Kopciów pochodził, urodzony 
w 1806 r. Ignacy Brzozowski – przed 1830 r. student prawa na UW, 
w powstaniu otrzymał stopień podporucznika w 4 psp. Po upadku 
rewolucji wyemigrował do Francji, zmarł w Paryżu w 1852 r. a po-
chowany został na cmentarzu Montmatre. W Górkach Grubakach 
urodził się w 1800 r., późniejszy ksiądz Kazimierz A. Pułaski, który 
był synem Aleksandra i Anieli z Tchórznickich. W Powstaniu kapelan 
w korpusie Dwernickiego, po 1831 r. wyemigrował do Francji. Tam 
czynnie włączył się w działalność polityczną byłych powstańców, był 
członkiem-założycielem TDP. W połowie lat 30-tych wyjechał do Bel-
gii i Anglii, zmarł w Londynie w 1838 r.79 

Żołnierzami w powstaniu listopadowym byli także dwaj bracia: 
Józef i Feliks Żochowscy, synowie Wojciecha zwanego Marcheli-
kiem i Gertrudy z Wyrzykowskich. Starszy z nich Józef, urodzony 
w Żochach 15 września 1801 r., był studentem Uniwersytetu w War-
szawie. W powstaniu 1831 r. wziął udział jako prosty żołnierz. Po 
jego upadku aktywny społecznie, organizował pomoc dla dzieci by-
łych powstańców. 8 maja 1848 r. aresztowany za wygłaszanie na UW 
apelu o pomoc dla powstańców wielkopolskich, uwięziony najpierw 
na Cytadeli, wywieziony następnie do Omska, gdzie zmarł w 1851 r.80 
Jego rodzony brat Feliks, urodzony 15 sierpnia 1802 r. był absolwen-
tem Wydziału Sztuk Pięknych UW. W czasie powstania Feliks walczył 
w gwardii narodowej, wiadomo też, że eskortował jeńców rosyjskich 
spod Stoczka. W czasie obrony Warszawy walczył na jej szańcach. 
Później nauczyciel w Warszawie i Radomiu, zmarł w Warszawie 
20 stycznia 1868 r. Warto dodać także, że na przełomie drugiej i trze-
cie dekady XIX wieku Feliks Żochowski uczył i wychowywał swego 
kuzyna Fryderyka Chopina, pracując na pensji u jego ojca Mikołaja, 
wykładowcy szkoły wojskowej w Warszawie81. 

Jak już wspominano na wstępie, powiat węgrowski w czasach 
Księstwa i Królestwa stanowił jedynie wschodnią część staropolskiej 
ziemi liwskiej. Na koniec zaprezentować chciałbym żołnierzy którzy 
mimo, że w ówczesnym powiecie nie mieszkali, to stanowili jego elitę. 
Jedną z takich postaci był z całą pewnością generał adiutant królew-

                                                
78  S. Uruski, dz. cyt., t. XV, s. 99. 
79 S. Uruski, dz. cyt., t. III, s. 353. 
80  R. Bielecki, Słownik biograficzny…, t. II, s. 453. Biogram J. Żochowskiego 

opracował Z. Szczepańczuk, Józefa Żochowskiego „Mądrości serca”, [w:] 
Intelektualiści rodem z Podlasia, red. J. Sekuła, Siedlce 1997, s. 45. 

81  R. Gerber, dz. cyt., s. 415. 
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ski Jakub Młocki herbu Prawdzic, który zmarł w 1813 roku. Jego 
pierwszą żoną była, pochodząca z Wodyń, Barbara z Wodzińskich. 
Generał Młocki pozostawił z pierwszego małżeństwa dwóch synów 
Franciszka i Stanisława dziedzica dóbr Hołowienki i Grodzisk (dziś 
w powiecie sokołowskim), wylegitymowanych w Królestwie w 1837 r. 
oraz córkę Aleksandrę. Młocki w ostatnim ćwierćwieczu XVIII wieku 
był właścicielem Dobczyna, Kraszewa, Paska i Rasztowa, które spad-
kobiercy jego sprzedali w 1822 r. innemu generałowi Franciszkowi 
Żymirskiemu. Gen. Młocki z drugiej żony Ludwiki z Borzęckich 1 v. 
Dembowskiej miał jeszcze syna Alfreda Aleksandra (1804–1882), 
który kontynuował tradycje wojskowe. Alfred w powstaniu listopado-
wym był bowiem porucznikiem gwardii ruchomej w Kieleckiem, a od 
lipca 1831 r. dowódcą kompanii w korpusie S. Różyckiego. Bił się 
pod Odechowem, Janowcem i Chodczą. Po powstaniu osiadł w Gali-
cji82. Jego lwowski pogrzeb był okazją do zamanifestowania uczuć 
patriotycznych mieszkających tam Polaków. Zachował się dokument, 
który potwierdzał pobyt Jakuba Młockiego w Siedlcach. 7 marca 
1811 r., w jego obecności „konsens” odwołała pierwsza żona Barbara 
z Wodzińskich 1 v. Jasieńska, wdowa po podczaszym liwskim Leonie. 
Dokument ten podawał także informację, że J. Młocki w 1811 r. 
mieszkał w Chrościcach – wsi położonej na północny – zachód od 
Kałuszyna83. Dzieci z małżeństwa z Barbarą z Wodzińskich – Franci-
szek i Stanisław (najmłodsi z dziewięciorga wspólnych dzieci), po 
rozwodzie pozostały w podsiedleckich Wodyniach pod opieką małżeń-
stwa Anieli z Wodzińskich i Józefa Grzybowskich – wówczas już pre-
fekta departamentu siedleckiego84. W Wodyniach osiadła także córka 
gen. Młockiego – Aleksandra, ponieważ w 1819 r. wyszła ona za mąż 
za syna Anny z Grzybowskich i Wincentego Załuskich – Tomasza85. 

Obraz zaangażowania politycznego w sprawy powiatu węgrow-
skiego i departamentu siedleckiego szlachty mieszkającej we 
wschodniej części ziemi warszawskiej przedstawią natomiast Lelewe-
lowie i Szymanowscy. Po upadku Rzeczypospolitej, w 1794 r. w Woli 
Cygowskiej osiadł były kapitan Wojska Polskiego – Karol Maurycy 
Lelewel von Löwensprung herbu własnego86. Był on ojcem m.in. Jo-
achima i Prota Lelewelów. Prot był drugim synem zasłużonego 
urzędnika ziemi liwskiej i po nim objął Wolę Cygowską, w której 
zresztą się wychował. W 1809 r. wstąpił jako ochotnik do 3 pp  
i otrzymał stopień porucznika. Wierząc jego pamiętnikom, dodać 
jeszcze wypada, że przybył on do Siedlec już w maju 1809 r. z chęcią 
                                                
82  Tamże, s. 14. 
83  APS, Akta W. Witkowskiego nr 93/1811 z dn. 7 marca 1811 r., sygn. 2. Konsen-

sem nazywano pozwolenie do wykonania jakiejś czynności prawnej lub gospodar-
czej. 

84  APS, Akta notariusza J. Olędzkiego nr 25/1819 z dn. 20 stycznia 1819 r., sygn. 5. 
85  APS, Akta A. Chojnackiego, nr 341/1819 z dn. 3 sierpnia 1819 r., sygn. 3. 
86  K. Koźmiński, Lelewel, Warszawa 1967, s. 13. 
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wstąpienia tam do armii Księstwa. Być może wstępem do jego kariery 
wojskowej był akces do siedleckiej gwardii cyrkułowej. W kampanii 
1812 r. wziął udział jako adiutant gen. Edwarda Żółtowskiego, 
w 1813 r. pod Lipskiem dostał się do niewoli i wrócił wkrótce do swe-
go domu. Jako były wojskowy w latach 1817-1819 sprawował funk-
cję sekretarza Dyrekcji Ogniowej w Warszawie, ale potem posłował na 
Sejm 1825 r. z powiatu węgrowskiego. Prot powrócił do wojska 
w czasie powstania 1831 r., a po nim, po krótkim pobycie w Krako-
wie, na wieść o amnestii wrócił pod swojego majątku. Tam zmarł 21 
marca 1884 r., a jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu 
w Poświętnem87. 

Jego młodszy brat Jan Paweł Lelewel także wybrał karierę 
wojskową. W 1809 r., jako trzynastoletni młodzieniec rozpoczął 
przyjmowanie nauk w rzemiośle wojskowym w warszawskiej szkole 
kadetów, gdzie przygotowywał się do służby w artylerii. W II Wojnie 
Polskiej wziął udział jako podoficer w dywizji nadbużańskiej Antonie-
go „Amilkara” Kosińskiego, a nie jak twierdzą autorzy jego biogramu, 
w armii rosyjskiej88. Przeczył temu sam Joachim, który wspominał, 
że w 1812 r. „żegnał też najmłodszego brata Jana, ledwie 16 letniego, 
i ten był żołnierzem. Jan ukończył z odznaczeniem Korpus Kadetów 
a przydzielony do sztabu gen. Kosińskiego, sposobić miał się na in-
żyniera wojskowego w tej kompanii”89. W armii Królestwa służył 
w korpusie inżynierów, gdzie był adiutantem gen. Jana Malleta90. 
W czasie powstania 1831 r. autor prac umocnieniowych na Pradze 
i dowódca jej obrony. Po upadku zrywu narodowego, emigrując przez 
Niemcy i Francję, osiadł ostatecznie w szwajcarskim Bernie. Tam 
uzyskawszy w 1837 r. stanowisko kantonalnego inżyniera dróg i mo-
stów zajął się projektem regulacji tamtejszych rzek, projektował także 
szwajcarskie drogi, mosty i kanały. Warto o tym pamiętać jeżdżąc po 
doskonałych drogach bogatej Szwajcarii – bo i związany z ziemią liw-
ską żołnierz przyłożył do tego rękę. Jan Paweł Lelewel zmarł w Bernie 
w kwietniu 1847 r.91 Bracia Lelewelowie zatem, choć o wiele mniej 
znani od ich najstarszego brata – Joachima, stanowili doskonały 
przykład zaangażowania potomków przedstawiciela elit urzędniczej 
ziemi liwskiej w sprawę polską początku XIX wieku. 

Niedaleko Woli Cygowskiej – w Cygowie swe gniazdo mieli 
Szymanowscy h. Ślepowron. U progu XIX wieku głową rodu był 
Teodor Dyzma, który z Marianny ze Świdzińskich miał trzech synów: 
Aleksandra, Ignacego i Feliksa. Dwaj pierwsi, najstarsi bracia, 

                                                
87  S. Kieniewicz, Prot Lelewel, PSB, t. XVII, s. 26-27. 
88  H. Więckowska, Jan Paweł Lelewel, PSB, t. XVII, s. 19-20. 
89  K. Koźmiński, Lelewel..., s. 65. 
90  Rocznik woskowy Królestwa Polskiego na rok 1817, Warszawa 1817,, s. 31. 
91  J. Feduszka, Jan Paweł Lelewel (1796-1847), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 

1999, nr 3-4, s. 77-84.  
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co prawda wybrali początkowo konwikt Pijarów w Warszawie, 
ale w chwili, gdy nad Wisłę przybyli Francuzi obaj wstąpili do wojska 
przy boku marszałka Louis – Nicolas Davouta. W 1809 r. dołączył do 
nich i najmłodszy Feliks, który w Siedlcach wstąpił do formowanego 
tu szwadronu pułku kirasjerów płk Małachowskiego. Wojnę 1812 r. 
odbył jako adiutant gen. Antoniego Pawła Sułkowskiego i swą służbę 
wojskową zakończył w stopniu kapitana. Po zdjęciu munduru Feliks 
powrócił do Cygowa, po powstaniu dyrektor Banku Polskiego żył do 
1867 r.92 W graniczących ze sobą włościach po 1815 r. zamieszkali 
więc byli oficerowie Księstwa – Prot Lelewel i Feliks Szymanowski, 
którzy w tym samym czasie, na wiosnę 1809 r., w Siedlcach, wstąpili 
w szeregi wojsk polskich. Obu łączyła, trwająca od dzieciństwa przy-
jaźń – a gdy Prot żenił się w 1823 r. w Mińsku z Józefą ze Ślaskich – 
Feliks był jego świadkiem. 

W 1787 r. w Gruszczynie niedaleko Węgrowa urodził się syn 
Józefa i Marii z Zalewskich Józef Szultz. Józef junior początek swej 
przygody z wojskiem miał w armii pruskiej. Mając lat 20 wstąpił jed-
nak na szwoleżera w 3 kompanii gwardii, by w 1809 r. przejść na 
podporucznika do Legii Nadwiślańskiej. Wziął udział w wojnie 
w Niemczech w 1813 r., zginął przy oblężeniu Wittenbergi93. 

W Królestwie Kongresowym swą służbę wojskową rozpoczął 
także Piotr Napoleon Lipka. Należał on do rozrodzonej w powiecie 
węgrowskim rodziny pieczętującej się herbem Nałęcz, był synem Ma-
teusza i Joanny z Sochackch. Lipka urodził się w 1804 r. w Kosowie, 
a w 1823 r. wstąpił jako kadet do pułku grenadierów gwardii. 
W 1831 r. został podporucznikiem i następnie porucznikiem. Był 
oficerem odznaczonym złotym krzyżem Virtuti Militari. Internowany 
w Austrii, zdołał dotrzeć do Francji, gdzie został członkiem Zjedno-
czenia, zmarł w 1888 r. w St.-Etienne94. W Chruszczewce koło Kos-
sowa (Lackiego) urodził się Józef Dunin, który przed wybuchem po-
wstania studiował prawo w Warszawie. W 1831 r. walczył on jako 
podoficer w 2 pułku ułanów i za swą odwagę odznaczony został zło-
tym krzyżem Virtuti Militari95. W Powstaniu Listopadowym walczył 
także, pochodzący z Miedznej – Feliks Banaszewski – podoficer  
w 8 ppl. Banaszewski, odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari, 
po upadku powstania wyemigrował do Francji. Banaszewski urodził 
się 19 maja 1804 r., i przed wybuchem rewolucji studiował prawo na 
UW96.  

                                                
92  P. Lelewel, dz. cyt., s. 58 oraz A. Rogalski, W sprawie Prota Lelewela, czyli postulat 

biografii historycznej, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, z. 18, 2012, s. 38. 
93  R. Bielecki, Szwoleżerowie Gwardii, Warszawa 1996, s. 145. 
94  S. Uruski, dz. cyt., t. IX, s. 83; R. Bielecki, Słownik biograficzny…, t. III, s. 44. 
95  R. Gerber, dz. cyt., s. 45. 
96  Tamże, s. 6. 
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Jeszcze z południowej części staropolskiej ziemi liwskiej, która 
po 1809 r. znalazła się w departamencie warszawskim pochodzili 
żołnierze, którzy w powstaniu listopadowym walczyli w stopniach 
oficerskich. W 1804 r. w Kałuszynie urodził się Maciej Bajer, s. Ma-
cieja i Salomei. Absolwent UW, członek legii akademickiej, służył 
następnie w korpusie inżynierów. Po upadku powstania rozpoczął 
karierę urzędniczą, w latach 40 pracował jako inżynier obwodu łu-
kowskiego – zmarł w 1861 r. Z Kałuszyna pochodził także Romuald 
Rowecki, również student UW. W 1831 r. wziął udział w pododdziale 
strzelców augustowskich potem w korpusie artylerii, na emigracji we 
Francji był członkiem TDP97. 

Staropolska ziemia liwska wraz z powiatem węgrowskim (doby 
Księstwa i Królestwa) były małą ojczyzną dla 50 żołnierzy, którzy 
związali się z polską armią między latami 1809-1830. W liczbie tej 
odnaleziono: trzech pułkowników, pięciu kapitanów, dwóch porucz-
ników, piętnastu podporuczników, kapelan, dwóch podoficerów oraz 
22 szeregowych żołnierzy. Z nich 26 rozpoczęło służbę w Księstwie, 
jedenastu w Królestwie, w powstaniu listopadowym zaś trzynastu. 

Reasumując zatem stwierdzić trzeba, że Węgrów mimo, że nie 
kultywuje tradycji garnizonowych, takowe posiada. Z dawnej ziemi 
liwskiej i powiatu węgrowskiego pochodziło także bardzo duże grono 
żołnierzy sławnych w swej epoce. Stanowili oni, obok urzędników, 
elitę departamentu siedleckiego i województwa podlaskiego. Z dużą 
szkodą dla samych mieszkańców i władz samorządowych dzisiejszego 
powiatu pozostają oni wciąż nieznani.  

Nie są jednak ostatnimi, zapomnianymi przez historię sław-
nymi węgrowskimi żołnierzami. Obok nich, zupełnie poza nawiasem, 
pozostaje najbardziej znany tutejszy oficer – gen. Jerzy Wołkowicki. 
Ten urodzony w 1883 r. w Proszewie żołnierz był synem miejscowego 
agronoma. Generał jednak bardziej znany jest w Rosji niż w Polsce. 
Generał Wołkowicki bowiem należał do największych bohaterów woj-
ny rosyjsko – japońskiej 1905 r. Bohaterowi spod Cuszimy jego hart 
ducha uratował zresztą życie, ponieważ jeden z NKWD-owskich 
oprawców znał jego nazwisko… i dzięki temu generała Wołkowickiego 
zabrakło na liście katyńskiej. Zmarł w Anglii w 1983 r. 

                                                
97  R. Bielecki, Słownik biograficzny…, t. I, s. 159; Tamże, t. III, s. 375. 
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Powstanie styczniowe w pamiętniku Łuniewskiego 
 
 
Tymoteusz Łuniewski należy do tych uczestników powstania 

styczniowego, których dokonania i pamiętnik zasługują na przypo-
mnienie w okresie obchodów 150 rocznicy tego narodowego zrywu1. 
Przez większość swego życia związany był z pograniczem Mazowsza 
i Podlasia. Urodził się w Sokołowie Podlaskim. Dorastał i uczył się 
w Sokołowie a następnie w Siedlcach, tutaj też zastał go wybuch po-
wstania styczniowego. Podobnie jak wielu jego szkolnych kolegów 
podjął decyzję o włączeniu się do działań powstańczych. Jego rówie-
śnicy za udział w powstaniu poddani zostali represjom i prześlado-
waniom władz carskich. Tymoteusz Łuniewski wymienia w pamiętni-
ku nazwiska osób więzionych i straconych w Siedlcach oraz okolicz-
nych miejscowościach2 i zamieścił także wiele innych informacji cen-
nych dla osób badających ten okres walki o niepodległość. Udział 
w powstaniu miał wielki wpływ na jego dorosłe życie. Podobnie jak 
wielu byłych powstańców uznał, że przegrane powstanie nie zwalnia 
go z obowiązku działania dla dobra społeczeństwa i kraju. Widząc 
                                                
1 Zob. A. Ziontek, Bartczuk, Benedyktowicz, Rawicz i nieznane pamiętniki... Regio-

nalne pokłosia wydawnicze 150. rocznicy powstania styczniowego, w tym numerze 
„Rocznika Liwskiego”. 

2  Zob. B. Niemirka, Powstańcy styczniowi regionu sokołowskiego w świetle spisów 
represjonowanych, „Sokołowski Rocznik Historyczny” t. I, 2013, s. 75-107.  
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nieskuteczność walki z bronią w ręku zdecydował się na inną dzia-
łalność, służącą tym samym co walka zbrojna celom. Pamiętnik Łu-
niewskiego oraz jego korespondencja z wieloma osobistościami pol-
skiego życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego aktywnymi 
na przełomie XIX i XX wieku, jest ważnym źródłem dla poznania po-
glądów oraz działalności osób zasłużonych dla polskiej kultury i na-
uki, które wybrały pozytywistyczną drogę walki. Większość swojego 
pracowitego, dojrzałego życia Łuniewski spędził na terenie powiatu 
węgrowskiego, gdzie prowadzenie wzorowego gospodarstwa rolnego 
łączył z działalnością społeczną i badawczą. Dobra w Korytnicy, daw-
ne starostwo niegrodowe, uczynił dochodowym majątkiem ziemskim. 
Jak podkreślił to Andrzej Kruszewski, regionalista zasłużony dla po-
pularyzacji osoby i dorobku Łuniewskiego, swoje dorosłe lata związał 
on z tą miejscowością. Zdaniem tego autora życiorys Łuniewskiego 
jest typowy dla całego pokolenia pozytywistów. Ważne znaczenie ma-
ją w nim wzory i nauki wyniesione z domu rodzinnego, nauka w sie-
dleckim gimnazjum oraz „w międzyczasie udział w powstaniu stycz-
niowym, potem studia w kraju i za granicą, powrót w rodzinne strony 
i praca będąca realizacją pozytywistycznych haseł dla dobra wspól-
nego, dla rodziny i dla siebie (w takiej właśnie kolejności). Podobnie 
jak cała jego generacja nie doczekał tego, o czym marzył, o co walczy-
ł, dla czego gotów był poświęcić wszystko – wolnej, niepodległej Pol-
ski”3.  

Podobną ocenę osoby Tymoteusza Łuniewskiego prezentuje Ar-
kadiusz Kołodziejczyk, który w swoich publikacjach poświęcił także 
wiele uwagi przyjaźni i współpracy Tymoteusza Łuniewskiego i Zyg-
munta Glogera. W tym względzie na uwagę zasługuje opinia Koło-
dziejczyka, że o ile „Z. Gloger zasłużył na godność umieszczenia go 
wśród pierwszych obywateli Królestwa swą ciężką pracą naukową, 
popularyzatorską, publicystyczną [...] to Łuniewski [...] zasługami dla 
rolnictwa, społeczną i obywatelską postawą. Nic więc dziwnego, że Ci 
dwaj Wielcy, spotkawszy się po raz pierwszy, w serdecznej przyjaźni 
pozostali już do końca swych dni. Obaj bowiem całym dorobkiem 
swego życia i osiągnięć na różnych polach, dali wspaniały przykład 
służby dla Polski i Polaków. Jeden w ciągłym wyścigu z czasem – 
licząc się niemal z każdym dniem i godzina – publikując, podróżując, 
zbierając informacje i zbytki przeszłości, wygłaszając odczyty na te-
renie prawie wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej, rozdartej roz-
biorami; drugi – mało co ruszając się z prowincjonalnej Korytnicy, ale 
błyszcząc także blaskiem pełnym na salonach Warszawy czy Sie-
dlec”4. Autor tej opinii doceniał także zasługi Łuniewskiego w zakre-

                                                
3 A. Kruszewski, Tymoteusz Łuniewski-pozytywista o renesansowych zainteresowa-

niach, „Wieści Węgrowskie” 2007, nr 264.  
4 A. Kołodziejczyk, Tymoteusz Łuniewski (1847-1905). Ziemianin-pisarz rolniczy-

patriota. Właściciel Korytnicy, „Zeszyty Korytnickie” 2009, t. I., s. 8 
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sie badań archeologicznych, etnograficznych i historycznych. Zda-
niem Wacława Szczygielskiego, autora biogramu Łuniewskiego 
w „Polskim Słowniku Biograficznym”, przyjaźń i wpływ Zygmunta 
Glogera zadecydował, że Łuniewski zainteresował się archeologią. 
Wspólnie z Glogerem prowadził wykopaliska m. in. w Jarnicach oraz 
w Łużkach w 1881 roku. Sprawozdania o wynikach tych wykopalisk 
ogłaszał w „Wiadomościach Archeologicznych” i w „Pamiętniku Fizjo-
graficznym”5. Łuniewski pomagał także Glogerowi w jego badaniach 
na terenie pogranicza Mazowsza i Podlasia. 

 Znaczenie dla kultury narodowej i działań niepodległościowych 
dorobku i inicjatyw takich badaczy jak Gloger i Łuniewski najlepiej 
oddają słowa Juliana Krzyżanowskiego, który we wstępie do Encyklo-
pedii staropolskiej Zygmunta Glogera pisze: „Druga połowa wieku 
XIX. zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach kultury polskiej jako 
okres powstania i świetnego rozwoju nauk, zwłaszcza humanistycz-
nych” i dodaje: „niezwykłość tego zjawiska polegała przede wszystkim 
na fakcie, że było ono samorodne, w przeciwieństwie bowiem do kra-
jów posiadających organizację państwową, opiekującą się również 
nauką, Polska organizacji takiej pozbawiona i co gorsza – narażona 
na różne szykany i represje ze strony władz zaborczych- skazana na 
własne siły w postaci ośrodków społecznych i wysiłków jednostko-
wych”6.  

Działalność Tymoteusza Łuniewskiego oraz wielu pozytywistów 
miała duży wpływ na rozwój wielu dziedzin życia gospodarczego i na-
ukowego w okresie braku własnej państwowości. Na znaczenie 
współpracy Glogera i Łuniewskiego zwróciła także uwagę Teresa Ko-
morowska pisząc, że obaj „złączeni zapałem do pracy i tymi samymi 
racjami działania dla dobra kraju, uzupełniali się doskonale. Gloger 
był rolnikiem z obywatelskiego obowiązku, natomiast starożytnikiem, 
kustoszem kultury polskiej z powołania. Łuniewski był przede 
wszystkim rolnikiem, gospodarzem, a archeologię i etnografię trakto-
wał jako dodatkowe zajęcie, nie mniej solidnie wykonywane, czego 
dowodzą jego artykuły [...]. Obaj prenumeratami wspierali pożyteczne 
wydawnictwa, obaj zasilali korespondencjami czasopisma i gazety 
z ta różnica, że Gloger przynajmniej w latach siedemdziesiątych i o-
siemdziesiątych rozmieniał się na drobne, reagując piórem na niemal 
wszystkie sprawy, które mu dni i tygodnie podsuwały, natomiast 
Łuniewski bardziej był skupiony wokół tematów, które wybierał. Ale 
zawsze chodziło o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, o zwrócenie 

                                                
5 W. Szczygielski, Łuniewski Tymoteusz, pseud. Larys (1847-1905), powstaniec 1863, 

ziemianin, działacz gospodarczy i pisarz rolniczy, hasło [w]: Polski Słownik Biogra-
ficzny, Wrocław 1973, t. XVIII/4, s. 569.  

6 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, wstęp Julian Krzyżanowski, War-
szawa 1985, t. I, s. 1.  
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uwagi na rzeczy naganne i popieranie pożytecznych, o patronowanie 
ogólnopolskim akcjom patriotycznym”7.  

O postawie życiowej Tymoteusza Łuniewskiego oraz wybranym 
pozytywistycznym sposobie służenia rodzinie i ojczyźnie zadecydowa-
ło wiele okoliczności. Ważny wpływ miały wartości wpajane w domu 
rodzinnym oraz szereg zdarzeń z jego biografii oraz doświadczeń, ja-
kie zdobył podczas pobytu w Sokołowie Podlaskim i Siedlcach. Nauka 
w siedleckim gimnazjum, nawiązane tam kontakty i przyjaźnie, zna-
lazły odzwierciedlenie na kartach pamiętnika Łuniewskiego. Ten 
okres jego życia związany jest także z przeżyciami z powstania stycz-
niowego oraz obserwowanymi przez niego represjami władz carskich 
wobec pojmanych powstańców więzionych w siedleckim więzieniu. 
Tradycje patriotyczne rodziny i system wartości ukształtowany w do-
mu rodzinnym były wzmacniane podczas nauki pobieranej u księdza 
Franciszka Jaczewskiego, wikariusza w Sokołowie. On też przygoto-
wywał młodego Łuniewskiego do nauki w siedleckim gimnazjum. 
Z Jaczewskim utrzymywał kontakty Tymoteusz Łuniewski również 
w późniejszych latach. W pamiętniku wspomina o ich spotkaniach 
w majątku Guzówka pod Stoczkiem Łukowskim, który nabył wraz 
z ojcem w 1870 roku. Ksiądz Franciszek Jaczewski był już wówczas 
kanonikiem i proboszczem w Stoczku Łukowskim. Łuniewski tak 
wspominał owe spotkania:  

 
X. Franciszek jako młody wikary przysposabiał mnie do gimnazjum. 
Zacny Ks. Kanonik otaczał mnie względami swemi, udzielał rad i pra-
wie co tydzień spędzaliśmy wiele godzin na wspólnej gawędzie8.  

 
W pamiętniku odnotował Łuniewski także wizytę, jaką po latach, 
w 1901 roku, złożył wraz z małżonką biskupowi Jaczewskiemu w Lu-
blinie9. Będąc od 1874 roku właścicielem Korytnicy zakupionej od 
Adama Ronikiera, miał okazję bliżej poznać rodzinę i wieś Górki 
Grubaki w parafii korytnickiej, miejsce urodzenia biskupa.  

Tymoteusz Łuniewski był przez kilka lat sędzią sądu gminnego 
w Korytnicy. Ławnikiem w tym sądzie był Józef Jaczewski, rodzony 
brat biskupa zamieszkały w zaścianku Rowiska10. W dniu 29 lipca 
1898 roku zapisał Łuniewski w pamiętniku:  
                                                
7 T. Komorowska, Gloger. Opowieść biograficzna, Warszawa 1985, s. 251-253. 

W 2011 r. Leszek Kulik opublikował będące w posiadaniu dr Magdaleny Zawidz-
kiej-Kwiatkowskiej, prawnuczki Zygmunta Glogera, jego niepublikowane listy do 
Tymoteusza Łuniewskiego. Zob. L. Kulik, Niepublikowane listy Zygmunta Glogera 
do Tymoteusza Łuniewskiego z 1883 i 1884 roku, „Zeszyty Korytnickie” 2011, t. 4, 
s. 223-228.  

8 T. Łuniewski, Z Bogiem zaczęty pamiętnik ważniejszych wydarzeń z życia Tymote-
usza Łuniewskiego przydomku Plewa spisany w latach 1896 i 1897. (Silva Rerum), 
Cz. I, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rkps, Sygn. 13133/I, s. 20.  

9 Podczas pobytu na wystawie rolniczej w Lublinie w 1901 r. Łuniewscy odwiedzili 
biskupa Franciszka Jaczewskiego i profesora Łopacińskiego. Tamże, cz. II, s. 172. 

10 Tamże, cz. II, s. 170.  
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[...] byłem w Górkach Gróbakach świadkiem przy akcie przyjęcia da-
rowizny szkółki która postawił X. Biskup Jaczewski11.  

 
Kontakty tych wielce zasłużonych osób dla Mazowsza i Podlasia są 
warte odnotowania. Obu cechował patriotyzm i oddanie celom, które 
uznali za ważne w tamtych trudnych dla narodu okolicznościach.  

Zarówno biskup Jaczewski, jak i Tymoteusz Łuniewski, pocho-
dzili ze zubożałej drobnej szlachty licznie zamieszkującej pogranicze 
Mazowsza i Podlasia, której przedstawiciele dali wiele świadectw pa-
triotyzmu i poświęcenia dla dobra obywateli. Ród Łuniewskich herbu 
Łukocz należał do szlachty osiadłej w Łuniewie w ziemi drohickiej. 
Podobnie jak wiele mazowieckich i podlaskich rodów ubożała ona ze 
względu na podział pierwotnych dóbr między licznych potomków. Na 
przełomie XVIII i XIX. wieku wielu jej przedstawicieli było zaliczanych 
do szlachty cząstkowej i zagrodowej. Jedynie niektóre jej linie należa-
ły do rodzin mogących uchodzić za szlachtę średniozamożną. Mate-
rialny i społeczny awans rodziny, z której pochodził Tymoteusz Łu-
niewski, to głównie zasługa jego samego oraz jego ojca, Karola Mau-
rycego, który przez długie lata pełnił funkcje obrońcy przy sądach 
pokoju w Radzyniu, a następnie w Sokołowie. W Sokołowie był peł-
nomocnikiem rodziny Hirschmanów, właścicieli miasta i cukrowni. 
Zdaniem Bogusława Niemirki Karol Łuniewski jako stały plenipotent 
„bardzo umiejętnie prowadził ich interesy w sporach z mieszkańcami 
miasta” dzięki czemu „zgromadził też pokaźny majątek, co bardzo 
mieli mu za złe mieszczanie sokołowscy”12. W październiku 1863 r. 
otrzymał Karol Marceli Łuniewski nominację na „patrona Trybunału 
Siedleckiego”13. 

 Tymoteusz Łuniewski urodził się 24 stycznia 1847 roku w So-
kołowie. Jego rodzicami byli Karol Marceli Łuniewski (1815-1890) 
i Marcjanna Anna z Łuniewskich (1823-1867). Rodzina Łuniewskich 
miała przydomek Plewa. Założycielem tej linii rodziny był Antoni Łu-
niewski, syn Mateusza i Elżbiety Kaczyńskiej. Urodzony w 1703 roku 
Antoni, dziadek Tymoteusza, był dziedzicem Kaczyna Starego. Ojciec, 
Karol Marceli Łuniewski, syn Jana dziedzica Kaczyna Starego i Ma-
rianny z Dąbrowskich, urodził się 29 września 1815 roku w Tykoci-
nie. Ojciec miał ważny wpływ na postawę i poglądy Tymoteusza. Wie-
lokrotnie w pamiętniku pisze o nim „ukochany mój ojciec”.  

W latach 1824-1831 Karol Marceli Łuniewski był uczniem li-
ceum księży pijarów w Łomży. Podczas powstania listopadowego 
1831 roku jako 16-letni chłopak należał do oddziału jazdy podlaskiej 
                                                
11 AGAD, Archiwum Łuniewskich z lat 1580-1966, nr zespołu 385, Fragmenty pa-

miętnika, Łuniewskiego Tymoteusza Łukocza dotyczące jego udziału w powstaniu 
styczniowym. Sygn. 16, s. 13.  

12 B. Niemirka, Sokołów w latach 1815-1866, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje miasta 
i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok-Sokołów Podlaski 2006, s. 380. 

13  AGAD, Archiwum Łuniewskich, Fragmenty pamiętnika..., s. 11.  
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i został ranny w bitwie pod Ostrołęką. W pamiętniku Tymoteusza jest 
także znamienna informacja:  

 
Ojciec mój miłował Kraj i najgłębsze patriotyczne zasady przekazał 
dzieciom. W r. 1863 w maju Ojciec nasz był aresztowany w więzieniu 
wojennem w Siedlcach pod zarzutem udziału w organizacji14.  
 

Autor nie powraca więcej do tej sprawy.  
Nie wiemy, jak długo trwało śledztwo w więzieniu siedleckim 

oraz jaką działalność konspiracyjną prowadził Karol Łuniewski. Nale-
ży pamiętać, że był on uczestnikiem powstania listopadowego oraz 
akceptował decyzję syna o włączeniu się do oddziałów powstańczych. 
Postawa ojca miała niewątpliwie duży wpływ na to, że Tymoteusz 
podjął podobną decyzję przystępując jako młodzieniec do powstania 
w 1863 roku. Treść pamiętnika jednoznacznie wskazuje, że dom ro-
dzinny i jego atmosfera oraz patriotyczne tradycje i wychowanie oraz 
wiedza, którą odebrał – najpierw w domu, później w siedleckim gim-
nazjum- miały wpływ na jego decyzje o udziale w powstaniu, a na-
stępnie działaniach podejmowanych po jego upadku.  

Zasługą ojca jest to, że Tymoteuszowi udało się uniknąć bar-
dziej dotkliwych represji ze strony władz carskich. Po powrocie z od-
działu powstańczego do Sokołowa został on objęty jedynie nadzorem 
policyjnym. Mógł więc po maturze rozpocząć studia przyrodnicze 
w Szkole Głównej Warszawskiej. Naukę kontynuował przez dwa lata 
w Akademii Rolniczej w Gembloux w Belgii. Po powrocie do kraju 
Tymoteusz Łuniewski przez prawie pięć lat gospodarował w Guzówce. 
Ten liczący 1395 morgów majątek ziemski został odkupiony przez 
ojca i syna od Barbary Deskur. W nabytych dobrach utworzyli Łu-
niewscy dwa folwarki. Jeden z nich otrzymał nazwę Łukocz, a więc tę 
samą, co rodowy herb. Majątek został doprowadzony do porządku 
i jego sprzedaż pozwoliła Karolowi i Tymoteuszowi Łuniewskim na 
nabycie większych dóbr w Korytnicy. Majątek ten, liczący około 2500 
morgów, odkupili Łuniewscy w 1874 r. od spadkobierców poprzed-
niego właściciela, hrabiego Adama Ronikiera. Po śmierci ojca w 1890 
roku Korytnica była w posiadaniu Tymoteusza Łuniewskiego do 1902 
roku. Wówczas to, mocno już podupadły na zdrowiu, odsprzedał Ko-
rytnicę Marii i Teodorowi Holder-Eggerom. Łuniewski nabył mniejszy, 
zaniedbany majątek w Łaziskach w powiecie mińskim, gdzie prze-
niósł się wraz z rodziną. Zmarł 20 kwietnia 1905 roku w Warszawie 
podczas pobytu na leczeniu. Pochowany został na Powązkach15.  

                                                
14 T. Łuniewski, Z Bogiem zaczęty..., cz. . I, s. 9.  
15  Zob. A. Kołodziejczyk, Tymoteusz Łuniewski..., s. 43. E. Sęczys, autorka inwenta-

rza Archiwum Łuniewskich przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
mylnie pisze, że T. Łuniewski zmarł w Łaziskach 29 IV 1905 roku. Zob. informacje 
na stronie 3 tego inwentarza. Autorka mylnie także informuje, że Siedlce a nie So-
kołów były miejscem jego urodzenia. Tamże, s. 2.  
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Zainteresowania Tymoteusza Łuniewskiego można określić za 
Andrzejem Kruszewskim jako „iście renesansowe – trudno znaleźć 
dziedzinę, w której nie zaistniał. Z zawodu, wykształcenia, zamiłowa-
nia i potrzeby (utrzymanie rodziny) był rolnikiem. Praca na roli była 
nie tylko źródłem jego dochodów. Dawała mu zadowolenie i we-
wnętrzną satysfakcję. Wykonywał ją ze znawstwem, poświęceniem, 
nie szczędził sił i zdrowia. Dobra korytnickie przejął w nie najlepszej 
kondycji i w ciągu kilku lat doprowadził je do takiego stanu, że stały 
się niedościgłym wzorem i przodującym majątkiem w całej guberni 
siedleckiej. Korytnica za czasów Łuniewskiego przeżywała swe złote 
lata, a jego sukcesy w tej dziedzinie znano w całym kraju i poza gra-
nicami. Pomysły i działania T. Łuniewskiego obejmowały rozliczne 
gałęzie ówczesnej produkcji rolnej”16. Wytwarzał on ser śmietankowy 
nazywany ronikierowskim, który eksportowano m. in. do Odessy  
i Wrocławia. W dobrach w Korytnicy miał Łuniewski olejarnię, cegiel-
nię, gorzelnię, oraz plantację wierzby koszykowej. Uznanie zdobył 
głównie jako plantator kartofli. W tej ostatniej dziedzinie osiągnął 
najbardziej spektakularne sukcesy. „Dzięki stosowaniu udoskonalo-
nych metod uprawy zbiory w Korytnicy były bardzo wysokie a oferta 
sadzonek kartofli Łuniewskiego obejmowała corocznie ponad 100 
gatunków”17. Na podkreślenie zasługuje to, że Łuniewski nie ograni-
czał się do czerpania satysfakcji z efektów materialnych prowadzonej 
działalności, ale także popularyzował swoje doświadczenia. Rezultaty 
prowadzonych badań i prac prezentował często na różnego typu wy-
stawach i konkursach rolniczych. Za wystawiane produkty rolne i o-
siągnięcia hodowlane otrzymywał wiele nagród, medali i wyróżnień. 
W 1883 r. otrzymał brązowy medal za ser wyprodukowany w Koryt-
nicy. Rok 1885 przyniósł mu srebrny medal za hodowlę koni. W 1888 
roku otrzymał dyplom za uprawę ziemniaka, a w 1891 roku brązowe 
medale za łubin niebieski i owies kanadyjski. Otrzymany wówczas 
list pochwalny za żyto polskie i dyplom zasługi za uprawę ziemnia-
ków był szczególnym wyróżnieniem. Sukcesy odnosił także jako sa-
downik. W 1900 roku otrzymał srebrny medal za wyhodowane owoce. 
Jak podkreślił to Arkadiusz Kołodziejczyk, Łuniewski „nie ograniczał 
się do wzorowego prowadzenia gospodarstwa i wysyłania korespon-
dencji o urodzajach czy niepogodach do czasopism. Jak już wspo-
mniano, prowadził wieloletnie badania i obserwacje nad uprawą kar-
tofli, podejmował kwestie ekonomiczne dotyczące produkcji rolnej. 
Wypowiadał się na ten temat publicznie, uczestniczył w pracach wie-
lu komitetów, towarzystw rolniczych i gremiów związanych z rolnic-
twem. 

                                                
16 A. Kruszewski, Tymoteusz Łuniewski-pozytywista... s. 1. 
17 Tamże oraz K. Broczek, Tymoteusz Łuniewski – rolnik i uczony, „Zeszyty Korytnic-

kie” t. 3, 2011, s. 135.  
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 Pod jego okiem w Korytnicy podnosili swoją wiedzę fachową 
liczni praktykanci. W 1885 r. na łamach „Gazety Rolniczej” przed-
stawił swoje poglądy na kwestię opłacalności produkcji rolnej w od-
powiedzi na ankietę Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu 
z grudnia 1884 r. Ankieta zawierała m. in. pytania o koszty produkcji 
zbóż, roślin okopowych i nabiału, minimalne ceny i drogi wiodące do 
zmniejszenia kosztów produkcji w obliczu rosnącej konkurencji rol-
nictwa amerykańskiego”18. Na uznanie zasługują także inne działania 
gospodarcze Tymoteusza Łuniewskiego. W celu zwiększenia plonów 
z posiadanych łąk nad Liwcem zbudował system kanałów nawadnia-
jących, które czerpały wodę z pobliskiej rzeki.  

Łuniewski wiele inwestował w swój majątek. Zbudował w Ko-
rytnicy olejarnię i gorzelnię19. Wielokrotnie podkreślał, że aby uzy-
skiwać z gospodarstwa rolnego satysfakcjonujące dochody trzeba 
ciężko pracować, stale inwestować oraz podnosić wydajność. Pisał na 
ten temat:  

 
Majątek ziemski sam nic nie daje [...] potrzeba włożyć myśl i pracę cią-
głą, ziemia lubi być zroszoną potem człowieka i ożywiona szlachetną 
myślą, tych zaś, co pragną jedynie ciągnąć, wysysać, aby w mieście 
tracić, ziemia nie znosi i odrzuca od siebie, tacy giną, bankrutują na 
ziemi20.  

 
Podkreślał, że praca na roli: 
 

[...] powinna być ustawiczna, rezultat dobry z latami przychodzi, za-
tem rolnik musi zaprawić się do cierpliwości, do wyczekiwania na 
owoc zabiegów swoich21.  

 
Dzięki tak prowadzonej działalności mógł z satysfakcją odnotować 
w 1897 roku, że „zaczynając w 1870 r. od 23 tys. rubli otrzymanych 
od ojca, po 27 latach powiększył swoje mienie dziesięciokrotnie”22. 
Zasługuje to na podkreślenie, gdyż zachowane w papierach Łuniew-
skiego spisy z lat 1884, 1886 i 1894 właścicieli ziemskich z terenu 
guberni siedleckiej mających prawo uczestniczenia w wyborach i by-
cia kandydatami na radców Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
w Siedlcach świadczą, że w drugiej połowie XIX. wieku wiele mająt-
ków często zmieniało właścicieli23. Wielu z nich bankrutowało i było 
zmuszonych do sprzedaży posiadanych majątków24. Wartość dóbr 
w Korytnicy wzrosła nie tylko dzięki inwestycjom Łuniewskiego (ole-

                                                
18 A. Kołodziejczyk, Tymoteusz Łuniewski..., s. 25.  
19 K. Broczek, Tymoteusz Łuniewski – rolnik i uczony..., s. 135-136. 
20 T. Łuniewski, Pamiętnik..., cz. I, s. 137.  
21 Tamże. 
22 A. Kołodziejczyk, Tymoteusz Łuniewski..., s. 23.  
23 AGAD, Archiwum Łuniewskich, sygn. 45, k. 4-21.  
24 Zob. także G. Welik, Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867-1912, Siedlce 2009.  
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jarnia czy gorzelnia). Obok starego drewnianego dworu zbudował 
nowy dwór murowany25. Doprowadził do niego wodę bieżącą i zbu-
dował kanalizację (a był to koniec XIX w.!). Wybrukował dziedziniec 
dworski oraz dbał o rozwój posiadanych folwarków. Majątek przyno-
sił stały dochód, gdyż był nowocześnie zarządzany.  

Prace związane z prowadzeniem posiadanego gospodarstwa 
rolnego nie były jedynym zajęciem i pasją Łuniewskiego. Jak już to 
sygnalizowałem, pasjonowała go archeologia. Prowadził wspólnie 
z Glogerem oraz samodzielnie prace archeologiczne w miejscowo-
ściach Żarnówka, Popów i Jarnice na terenie powiatu węgrowskiego 
oraz w Czekanowie i Repkach na terenie obecnego powiatu sokołow-
skiego. Jego wykopaliska na terenach starych cmentarzy i kurhanów 
pozwoliły na zgromadzenie wielu zabytków. Wykopane obiekty: ozdo-
by, zausznice, ceramikę, broń, monety, czaszki i kości ludzkie Łu-
niewski wysyłał na badania do Krakowa. Wyniki swych odkryć i do-
ciekań publikował na łamach pism fachowych26. Inną pasją Łuniew-
skiego była etnografia. Dziedzic Korytnicy zbierał w okolicznych 
wsiach stare narzędzia rolnicze między innymi stare żarna. Pomagał 
Zygmuntowi Glogerowi w spisywaniu podań i pieśni ludowych. Stare 
przyśpiewki i melodie ludowe notowali także podczas pobytów w Ko-
rytnicy Jan Karłowicz i Zygmunt Noskowski. Łuniewski dzięki zdoby-
tej wiedzy i własnym obserwacjom napisał kilka haseł z dziedziny 
etnografii do „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera. Według 
Arkadiusza Kołodziejczyka autorstwa Łuniewskiego są zamieszczone 
tam informacje o bronie, krośnie, wozie i sosze27.  

Łuniewski pozostawił po sobie wiele artykułów i opracowań. Pi-
sał na różne tematy. Swoje korespondencje ogłaszał na łamach wielu 
ówczesnych czasopism. Jego teksty były publikowane zarówno w pi-
smach fachowych, m. in. w Gazecie Rolniczej i Pamiętniku Fizjogra-
ficznym oraz czasopismach popularnych o tematyce ogólnej, takich 
jak „Kurier Warszawski”, „Wiek”, „Niwa”. W niektórych publikacjach, 
np. w wydanej w 1899 roku pracy poświęconej uprawie kartofli, łą-
czył praktyczne spostrzeżenia na temat hodowli ziemniaka z wiedzą 
uzyskaną dzięki fachowej literaturze i swoimi teoretycznymi rozwa-
żaniami. Opracowanie to oparte o własne badania nad uprawą i roz-
wojem ziemniaków prowadzone w latach 1883-1897 było „oceniane 
wysoko w rolniczej literaturze światowej. Już w r. 1871 wykonał pro-
jekt maszyny do kopania ziemniaków (tzw. kartoflarkę), którą kilka-
krotnie ulepszał i eksponował na Wystawie Rolniczej w r. 1883 
w Warszawie. Na wystawie w r. 1885 przedstawił swego pomysłu ob-

                                                
25 Podczas remontu starego dworu w Korytnicy odkryto schowane pokwitowania 

powstańców za pobrany prowiant w 1863. Dokumenty te dołączył Łuniewski do 
pamiętnika. Łuniewski, Z Bogiem zaczęty... cz. II, s. 165-166. 

26 A. Kołodziejczyk, Tymoteusz Łuniewski..., 30-31.  
27 Tamże, s. 35.  
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sypnik, wyrabiany następnie w fabryce narzędzi rolniczych F. Zdro-
jewskiego w Siedlcach”28.  

Łuniewski stale poszukiwał nowych rozwiązań i wzbogacał wie-
dzę o produkcji rolnej. Był uczestnikiem wielu krajowych i zagranicz-
nych wystaw rolniczych. W 1878 roku odwiedził Niemcy, Belgię, 
Francję, Szwajcarię, Włochy i Austrię. Gloger doceniał jego współpra-
cę przy opracowywani haseł Encyklopedii staropolskiej. Łuniewski 
brał udział w redagowaniu Encyklopedii rolniczej i wiekopomnego 
dzieła pt. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich. Łuniewski gromadził materiały źródłowe do historii 
rolnictwa i był autorem kilku prac na temat historii rolnictwa i ho-
dowli zwierząt w Polsce, na Litwie oraz w starożytnym Rzymie. Pasjo-
nował się także historią i genealogią. Na jego zlecenie została zgro-
madzona dokumentacja źródłowa dotycząca historii Łuniewskich 
oraz została w 1903 roku wydana drukiem praca poświęcona temu 
rodowi. Autorem opłaconego przez Tymoteusza Łuniewskiego opra-
cowania genealogicznego był znany badacz Stanisław Dołęga Ciesz-
kowski. Zostało ono opublikowane jako dodatek do XXV tomu Złotej 
księgi szlachty polskiej29. Prawdopodobnie inspiracją do studiów ge-
nealogicznych i gromadzenia dokumentów dotyczących licznych gałę-
zi rodu Łuniewskich były działania służące kompletowaniu doku-
mentów potrzebnych dla potwierdzenia szlacheckiego pochodzenia 
Tymoteusza Łuniewskiego. Zarówno w pamiętniku, jak i w Archiwum 
Łuniewskich przechowywanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych, 
jest wiele wiadomości i dokumentów dotyczących legitymacji Karola 
i Tymoteusza Łuniewskich30. Zachowała się także korespondencja 
Tymoteusza z lat 1896-1904 z archiwistami Archiwum Akt Dawnych, 
Archiwum Wileńskiego i British Museum, którym zlecał kwerendę 
źródeł dotyczących jego rodu. Zgromadzone materiały stanowią waż-
ną część rodowego archiwum. Są wśród nich „odpisy dokumentów 
oraz notatki i wyciągi ze źródeł od 1580 r. w poważnym stopniu peł-
niły, a nierzadko zastąpiły papiery rodzinne od XVI do XVIII wieku 
oraz posłużyły Tymoteuszowi Łuniewskiemu do opracowania tablic 
genealogicznych poszczególnych gałęzi rodziny Łuniewskich i rodzin 
spokrewnionych: Kamińskich, Łępickich, Obryskich”31.  

Łuniewski zbierał materiały i prawdopodobnie rozpoczął nawet 
opracowanie dziejów powiatu węgrowskiego. Arcyciekawy jest też 

                                                
28 W. Szczygielski, Łuniewski Tymoteusz..., s. 569.  
29 S. Dołęga-Cieszkowski, Łuniewscy herbu Łukocz przydomku Plewa, [w]: Złota księ-

ga szlachty polskiej, Poznań 1903, t. XXV, s. 219-254.  
30 W swoim pamiętniku T. Łuniewski zamieścił ręczny odpis dokumentu Heroldii 

Królestwa Polskiego potwierdzający szlachectwo swojego ojca. Zob. Z Bogiem zaczę-
ty..., cz. I, s. 3-4. W Archiwum Łuniewskich w AGAD jest m. in. dyplom i zaświad-
czenia wystawiane przez Heroldię Królestwa Polskiego w latach 1848-1901 dla Ka-
rola i Tymoteusza Łuniewskich, zob. sygn. 2.  

31 Tamże, s. 4-5.  
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dwutomowy pamiętnik ważniejszych wydarzeń z życia Tymoteusza 
Łuniewskiego. Autor na wzór szlacheckich pamiętnikarzy z XVII 
i XVII wieku zawarł w tym „silva rerum” wiele różnego rodzaju ocen, 
opinii, uwag, informacji i wspomnień uzupełnianych wpisami i ry-
sunkami wybitnych pozytywistów, którzy gościli w Korytnicy. Gośćmi 
Łuniewskiego były osoby, które mają uznaną pozycję w naszej nauce 
i kulturze. Odwiedzali Korytnicę między innymi: Zygmunt Gloger, 
Jan Karłowicz, Zygmunt Noskowski, Bolesław Prus, Michał Elwiro 
Andriolli, Karol Drymmer, Konstanty Laszczka, August Cieszkowski, 
Jan Gwalbert Olszewski i Kajetan Kraszewski, brat znanego powie-
ściopisarza. Niektórzy spośród wielu odwiedzających Korytnicę pozo-
stawili nie tylko wpisy na kartach pamiętnika, ale także bogatą kore-
spondencję z gospodarzem.  

O wszechstronności zainteresowań Łuniewskiego może świad-
czyć także jego zainteresowanie meteorologią. Założył w Korytnicy 
stację meteorologiczną, badał pogodę, zapisywał wyniki pomiarów. 
W uznaniu zasług na tym polu Cesarska Akademia Nauk w Peters-
burgu nadała mu tytuł członka-korespondenta Głównego Obserwato-
rium Fizycznego. Uhonorowały jego dorobek także organizacje i śro-
dowiska naukowe w kraju. Wyróżniony został tytułem członka-
korespondenta Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jedną 
z form służenia rodakom była prowadzona działalność społeczna Ty-
moteusza Łuniewskiego. Pełnił szereg funkcji w gminie Korytnica, 
powiecie węgrowskim i guberni siedleckiej. Był między innymi sędzią 
w Korytnicy, radcą powiatowym ubezpieczeń w powiecie węgrowskim 
oraz współzałożycielem Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Siedl-
cach. Swoje uwagi i opinie na temat sytuacji gospodarczej i społecz-
nej w tym regionie prezentował w postaci memoriałów  
 i oficjalnych wystąpień do ówczesnych władz. Ich treść to kolejne 
świadectwo chęci służenia przez Tymoteusza Łuniewskiego ogółowi 
obywateli. Kierunki rozwoju i potrzeby działań mających na celu po-
prawę sytuacji ekonomicznej guberni siedleckiej, poprzez budowę 
i polepszenie dróg, swobodę wyznania, obsadzenie urzędów Polakami 
i zniesienie praw wyjątkowych przedstawił w memoriałach adresowa-
nych do gubernatora siedleckiego i generał-gubernatora warszaw-
skiego. Dla naczelnika powiatu węgrowskiego opracował Łuniewski 
10-punktową strategię rozwoju, pt. Potrzeby ekonomiczne i rolne po-
wiatu węgrowskiego, a więc wykaz najpilniejszych prac i najbardziej 
palących problemów, które należałoby rozwiązać i wykonać w celu 
sprawniejszego funkcjonowania powiatu. W dokumencie tym w celu 
rozwoju gospodarki powiatu proponował Łuniewski, aby Liwiec prze-
stał być rzeką spławną, gdyż hamuje to budowę młynów i fabryk po-
ruszanych pracą wody i uniemożliwia nawadnianie łąk. Zalecał też 
akcję zadrzewiania piasków, zapobieganie kradzieży koni poprzez ich 
znakowanie oraz zniesienie myta (opłaty mostowej). Domagał się po-
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wołania Komitetu Drogowego, który zająłby się budową ważnych od-
cinków dróg bitych lub żwirowych oraz brukowaniem wsi i obsadza-
niem dróg drzewami (w tym owocowymi). Proponował, aby założyć 
w Węgrowie szpital oraz progimnazjum i szkołę rolniczą, a w każdej 
parafii szkołę elementarną. Jego zdaniem jednym ze źródeł środków 
potrzebnych na sfinansowanie niektórych z proponowanych pomy-
słów mogły być oszczędności wydatków na ówczesną administrację. 
Jego zdaniem należałoby w tym celu połączyć małe gminy i zmniej-
szyć w ten sposób koszty administracji.  

Propozycje Łuniewskiego mają charakter przemyślanej, spójnej 
wizji funkcjonowania różnych dziedzin życia społecznego i gospo-
darczego. Wyrazem patriotyzmu i społecznikowskiej postawy Tymo-
teusza Łuniewskiego jest pasja, z jaką uczestniczył oraz wspierał 
finansowo wiele inicjatyw patriotycznych, m. in. działania uświetnia-
jące obchody 25-lecia pracy pisarskiej Henryka Sienkiewicza, budo-
wę pomnika Mickiewicza w Warszawie i budowę pomnika Chopina 
w Warszawie. Osobiście angażował się w prace oraz przekazał pokaź-
ną sumę na budowę nowego kościoła w Korytnicy. Ufundował część 
wyposażenia kościoła i w 1880 roku, podczas jego konsekracji przez 
biskupa włocławsko-kujawskiego Wincentego Chościak-Popiela, go-
ścił w swoim dworze władze i duchowieństwo. Dzięki jego pamiętni-
kowi, zgromadzonym dokumentom oraz korespondencji z wielu wy-
bitnymi osobistościami działającymi na przełomie XIX wieku możemy 
docenić dokonania człowieka, o którym jego przyjaciel Zygmunt Glo-
ger we wspomnieniach pośmiertnych napisał, że przyniósł zaszczyt 
Szkole Głównej „pożyteczną, cichą, rozumną, obywatelską pracą ca-
łego życia dla kraju, który ukochał tak serdecznie”.  

Okres tej gospodarczej i społecznej aktywności oraz „cichej i ro-
zumnej” służby dla kraju został poprzedzony ważnym doświadcze-
niem życiowym Łuniewskiego, jakim był udział w powstaniu stycz-
niowym. Doniosły wpływ na postawę naszego bohatera miała jego 
nauka i pobyt w Siedlcach. Potwierdza to wiele wspomnień i odnie-
sień do tego okresu życia i edukacji, jakie zawarł w swoim pamiętni-
ku Tymoteusz Łuniewski. Liczne Wyjątki z pamiętnika Śp. Tymote-
usza Łuniewskiego, tyczące się pobytu w gimnazjum siedleckiem 
(1857-1866) zostały opublikowane w Siedlcach w 1927 roku32. Opu-
blikowane wówczas „wyjątki” są jedynie częścią wspomnień autora 
dotyczących powstania 1863 roku. Udostępnienie całego tekstu po-
zwoli lepiej poznać atmosferę panującą wśród uczniów siedleckiego 
gimnazjum, postawy nauczycieli, mieszkańców Siedlec, innych mia-
steczek i wsi podlaskich oraz sytuację i warunki, w jakich organizo-
wano wówczas powstanie na terenie pogranicza Mazowsza i Podlasia. 

                                                
32 T. Łuniewski, Wyjątki z pamiętnika tyczące się pobytu w gimnazjum siedleckiem 

(1857-1866), [w]: Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905) wraz z pamiętnikami 
zjazdów w r. 1920 i 1925, Siedlce 1927, s. 89-96.  
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Łuniewski bez upiększania przedstawia także różne problemy i trud-
ności, na jakie natrafiali zarówno jego organizatorzy, dowódcy od-
działów jak i młodzi ochotnicy33. Pamiętnik pozwala także na zweryfi-
kowanie wielu informacji zawartych we wspomnieniach innych auto-
rów pamiętników. Wiele z nich ukazało się drukiem w drugiej połowie 
XIX i w XX wieku34. Fragmenty pamiętnika Łuniewskiego, odnoszące 
się do powstania styczniowego, znajdują się w AGAD-zie w Warszawie 
i w Bibliotece Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocła-
wiu35, podobnie jak pozostała jego spuścizna pisarska: rękopisy i do-
kumenty. Zbiory Ossolineum przechowują rękopis pamiętnika. Inte-
resujący nas fragment to wspomnienia zawarte na stronach 32-43 
jego części pierwszej. W AGAD w Archiwum Łuniewskich znajduje się 
maszynopis tego samego tekstu wspomnień noszący tytuł Pamiętnik 
Łuniewskiego Tymoteusza Łukocza dotyczący jego udziału w powsta-
niu styczniowym36. Oba teksty nie różnią się w sposób zasadniczy. 
Maszynopis prawdopodobnie został sporządzony przez rodzinę 
w trakcie przekazywania materiałów archiwalnych Łuniewskich do 
AGAD. Nie znalazł się w nich rękopis pamiętnika a jedynie maszyno-
pis jego części dotyczącej okresu powstania styczniowego. Podstawę 
do niniejszej publikacji stanowi tekst maszynopisu37.  

Publikując wspomnienia Łuniewskiego dotyczące powstania 
styczniowego należy zaznaczyć, że wykaz miejscowości, w których 
w 1863 roku walczyły lub przebywały oddziały powstańcze, w których 
służył autor pamiętnika, zawiera odręczny dokument zatytułowany 
Ziemianie w gub. Siedleckiej w r. 1894 mający prawo uczestniczenia 
na wyborach Tow. Kredytowego Ziemskiego w Siedlcach. Został on 
dołączony do części drugiej pamiętnika przechowywanego w Bibliote-
ce Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Spis ten, sporządzony 
przez Łuniewskiego w formie tabel, zawiera, obok nazw dóbr, nazwi-
ska i imiona właścicieli majątków położonych w powiatach bialskim, 
łukowskim, radzyńskim, siedleckim, sokołowskim, węgrowskim, wło-

                                                
33 Wskażmy tu również bezcenne, wznowione w roku jubileuszowym 2013, pamiętni-

ki Bronisława Deskura – Dla moich wnuków, red. i oprac. Aleksander Deskur i Ma-
riusz Telepko, Włodawa 2013. Por. recenzję: A. Ziontek, Wokół pamiętników Broni-
sława Deskura, „Rocznik Mińskomazowiecki”, 2013, t. 21. 

34 Znaczenie tych wspomnień dla badań nad powstaniem styczniowym na terenie 
Podlasia i Mazowsza omówił Rafał Dmowski w publikacji Kalendarium działań 
zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego, 
Warszawa-Siedlce 2013, s. 20-22.  

35 Oprócz wymienionych instytucji także w Archiwum Polskiej Akademii Nauk została 
zdeponowana część dokumentów T. Łuniewskiego i jego rodziny. Mikrofilm obu 
części pamiętnika jest udostępniany także w Bibliotece Narodowej.  

36
 

Prawdopodobnie o tym maszynopisie rękopisu wspomina A. Kołodziejczyk jako 
przechowywanym w Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy NKW PSL, 
sygn .P-179. Zob. A. Kołodziejczyk, Tymoteusz Łuniewski ...s.16. 

37 W edycji pominięto dwa załączone do maszynopisu wyciągi z pamiętnika, które nie 
dotyczą powstania 1863 r.  
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dawskim. W odrębnej rubryce są informacje o tym, które z wymie-
nionych dóbr osobiście odwiedzał Łuniewski. Przy nazwach wielu 
dóbr są adnotacje „byłem w 1863 r.”. Dzięki tym zapiskom możemy 
odtworzyć miejsca walk, pobytu oraz szlak przemarszu kilku po-
wstańczych oddziałów, w których służył autor pamiętnika38. 

 
  

Fragmenty pamiętnika  
 

Łuniewskiego Tymoteusza Łukocza  
 

dotyczące jego udziału  
w powstaniu styczniowym 

 
 

Oryginał pamiętnika:  
Z Bogiem zaczęty pamiętnik ważniejszych wydarzeń z życia Tymoteusza Łuniewskiego 
przydomku Plewa spisany w latach 1896 i 1897. (Silva Rerum), Część I, Biblioteka 
Zakładu Narodowego Ossolińskich, rkps, sygn. 13133/I, s. 32-42. 
 
Kopia (maszynopis): 
Fragmenty pamiętnika Łuniewskiego Tymoteusza Łukocza dotyczące jego udziału 
w powstaniu styczniowym. Archiwum Główne akt Dawnych Archiwum Łuniewskich 
z lat 1580-1966, Nr zespołu 385, sygn. 16, s. 1-11. 
 
 

W niedzielę dnia 22 lutego 1863 razem z Władysławem Czer-
skim, Antonim Sokołowskim wyszedłem z miasta (Siedlec) całą noc 
błąkaliśmy się po krzakach w okolicy Stolne i Ujrzanowa napotkali-
śmy patrol kawalerii, którzy strzelali do nas. – Było tej nocy parę 
stopni mrozu – pamiętam – przemarzliśmy dobrze – nie wiedząc gdzie 
iść, powróciliśmy do miasta.  

W r. 1862 Szkoła Powiatowa 5-klasowa zamieniona została na 
gimnazjum o 7-iu klasach. Rektorem był dobry pedagog Józef Palicki, 
tłomaczył nam po ojcowsku razem z prof. Cieślickim, że obowiązkiem 
naszym jest nauka a nie polityka, że nie podołamy, lecz narazimy 
siebie, rodziców, szkołę i kraj.  

Na Ś-ta Wielkanocne 1863 r. pojechałem do rodziców do Soko-
łowa, poznałem Włodzimierza Wyszyńskiego, który mówił, że pocho-
dzi z Kijowa, odbierał przysięgi i tworzył organizację.  

                                                
38 W dokumencie jako miejscowości „odwiedzone” w 1863 roku T. Łuniewski wymie-

nia m. in.: Pośladów, Zadybie, Życzyn w powiecie garwolińskim, Burzec, Jagodne, 
Jarczew, Jeleniec, Kock, Krzywdę, Mysłów, Okrzeję, Radoryż, Serokomlę, Stanin, 
Wojcieszków, Wolę Zdybską w powiecie łukowskim, Goniowilk, Patrykozy, Poki-
niankę, Woroniec w powiecie bialskim, Seroczyn, Wodynie i Żuków w powiecie sie-
dleckim, Grodzisk, Jabłonna Lacka, Kurowice, Łuzki, Repki, Skrzeszew, Sterdyń, 
Wirów, Ząbków w powiecie Sokołowskim i Romanów w powiecie włodawskim. 
T. Łuniewski, Z Bogiem zaczęty..., cz. II, s. 63-73.  
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W czasie tych Świąt zrobiłem konną wycieczkę do Jartypor 
gdzie w lesie widziałem obóz powstańców dowódcą był Lerbas broń 
mieli kosy, piki i troszkę strzelb myśliwskich. Następnie powróciłem 
do Siedlec do Gimnazjum a dnia 19 kwietnia 1863 r. w niedzielę  
o 3 po południu opuściłem Siedlce z drobnym szlachcicem z Paprot-
ny, tam przenocowawszy przez Łosice udałem się piechotą przez Ło-
sice, Chotycze do Mostowa do Gustawa Szczawińskiego gdzie zebrało 
się kilku innych kolegów ze szkół 39. 

Po paru dniach wieczorem Szczawiński odesłał nas fornalką 
o parę mil do obozu Staniukiewicza, była to noc ciemna deszczowa; 
po odbyciu formalności z pikietami konnymi i wartami pieszymi zna-
leźliśmy się wśród obozu. Jak okiem sięgnąć ogniska oświetlające 
cały duży, gęsty las, przy każdem 6-ciu do 10-ciu ludzi, jedni stali, 
inni leżeli, broń – kosy, piki, strzelby; dalej furmanki, konie pociągo-
we i kawaleryjskie, wszystko to tworzyło dziwny obraz, lecz zarazem 
straszny, bo oświetlenie czerwonem światłem lasu i ludzi zbrojnych, 
ten dziwny gwar dawało zapowiedź śmierci i tworzyło w mojej mło-
dzieńczej duszy uczucie bohaterstwa i grozy.  

Zostałem przyjęty do 2-giej kompanii, której był kapitanem 
b. oficer z Algieru, człowiek surowych zasad wojskowych. Cała kom-
pania około 200 ludzi uzbrojona była w kosy. Zaraz w parę dni była 
potyczka niedaleko wsi Kornicy, gdzie zginęło kilku ludzi, placu nie 
mogliśmy utrzymać, nakazany był odwrót, który dopełniliśmy w po-
rządku. Przed bitwą kapelan podjechał na koniu, uklękliśmy i czytał 
spowiedź powszechną, gotując się na śmierć.  

Dziwne w duszy mojej miałem uczucie, gdy już strzały padały 
i leżeli zabici, nie był to strach duszy chociaż z początku miałem fe-
brę i drganie wnętrzności, następnie to zimno ustało, a była gorąca 
szczera korząca się modlitwa do Boga, aby szczęśliwie z tej okazyi 
ciężkiej wyprowadzić raczył. W takiej chwili modlitwy człowiek jest 
prawdziwie dobrym. Podobne uczucie grozy i korzenia się przed wiel-
kością Boga bywa w czasie dużej burzy na morzu i w czasie bitwy, 
wielkość grozy pochłania całą istotę człowieka porządnie logicznie 
myśleć w takiej chwili nie można, a jest się automatem posłusznym 
rozkazom komendy i wypełnia obowiązek machinalnie.  

W tydzień jaki oddział Staniukiewicza40 po różnych marszach 
w okolicy Łosic stanął razem w lasach Bialskich z oddziałem Bończy. 
Z oddziału Staniukiewicza przeszedłem z kilkoma kolegami do Boń-

                                                
39 W tekście maszynopisu „Gustaw Szczawiński z Mostowa był zesłany na Syberię 

i tam został.” 
40 W oryginale nazwisko dowódcy oddziału Staniukiewicz. Właściwe nazwisko dowód-

cy powstańczego to Stasiukiewicz. Oddziały dowodzone przez Stasiukiewicza i Bo-
gusławskiego stoczyły 24 stycznia 1863 roku potyczkę z sotnią kozacką koło Białej 
Podlaskiej. 25 lub 26 maja oddział Stasiukiewicza poniósł poważne straty w bitwie 
pod Mazówką w gminie Tuczna. Zob. R. Dmowski, Kalendarium działań..., s. 86 
i 103.  
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czy i zapisany zostałem na kosyniera do kompanii 4-tej zwanej gra-
nadyjerów. Kapitanem kompanii był Stanisław Elżanowski, znala-
złem tu swego kolegę ze szkół i przyjaciela Głowackiego Aleksandra 
(Prusa), który był podoficerem przy prochu woził ładunki w pace.  

 
Pamiętam staliśmy we wsi Dołha, w Romanowie, w Woroniu – 

pamiętam w nocy pod Woroniem w lesie przy młynie budowała moja 
kompania most spalony, którym rano przeszedł oddział. Pamiętam do 
tego mostu przywoził nam wódkę i posiłek książę Mirski – stary.  

Na początku maja 2 czy 3 mieliśmy bitwę pod Międzyrzecem, 
która zakończyła się porażką pod wsią Dołhą. Bończa stary został 
złapany i rozstrzelany w Siedlcach. Oficer kawalerii Kazimierz Bogu-
sławski aresztowany. Bitwa pod Międzyrzecem była z naszej strony 
nie umiejętnie prowadzoną. W Międzyrzecu był oddział rosyjski w ko-
szarach, a Kozacy byli oddzielnie. Koszary zostały oblężone, a Kozacy 
puszczeni dali znać i przybyła odsiecz z Białej, Radzymina i Siedlec. 
Pod Międzyrzecem i Dołhą padło naszych około 150 i kilkuset w roz-
sypce dostało się do niewoli. Bitwa trwała od wczesnego ranka do 
nocy.  

Życie obozowe było takie: ubiór żołnierza składał się z sukmany 
siwej na kołnierzu klapy niebieskie burka, torba na koszule ładowni-
ca, czapka rogatywka granatowa z barankiem czarnym – taka była 
forma mundurowa, lecz przeważnie mieli ubiór własny tylko czapki 
mieli prawie wszyscy mundurowe – powyżej opisane. Kompanią pra-
wie 150 ludzi dowodził kapitan, który miał do pomocy paru oficerów 
i co 10 ludzi był podoficer dziesiętnik. Jedzenie gotował w kotle żoł-
nierz, zwany kucharzem przy pomocy kilku żołnierzy, potrawy zwykłe 
był to rodzaj krupniku, rosół z kaszą, chlebem i kapustą mięso ugo-
towane w rosole (krupniku) cięto na kawałki i dawano oddzielnie 
sztuczkami; chleb pieczony był przeważnie we wsiach przywozili go-
towy, chociaż zdarzało się, że żołnierze piekli chleb sami we wsiach 
lub w obozie w lasach. Chleb bywał przeważnie nie wyrośnięty i wy-
pieczony jak glina, bywało, że dawano słoninę i chleb tylko, gdyż go-
tować obiadu nie było czasu lub nie wolno było palić ogni.  

Obozem stawano przeważnie w lasach tam na mokrej ziemi bez 
słomy spaliśmy, we wsi stawano rzadko, lecz i wtedy kompanie stały 
na dworze rzadko kiedy pozwolono nocować w budynkach, oborach, 
stodołach lub domach. Te parę tygodni wojaczki mojej na wiosnę 
1863 r. czas był zimny, śnieg z deszczem często błota ogromne. Mar-
sze były długie, prawie codzienne, pamiętam raz w ciągu doby zrobi-
liśmy 8 mil. W piechocie służba nie była zbyt uciążliwa, gdyż warty 
wypadały co kilka dni. Oddział Bończy miał piechoty do 1000 ludzi 
(4 kompanie) zaś konnicy było 150 koni. 

Gdy obóz stanął ustawiano warty piesze na ½ wiorsty a konne 
na parę wiorst, czaty takie były na wszystkie strony w 6 do 10 miej-
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scach w około, koni stali jeden lub rzadko dwóch, pieszych zaś wysy-
łano 30 ludzi, z tych jeden lub dwóch stało z bronią a reszta w ukryci 
z boku drogi odpoczywali. Warty stały po 2 godziny. Gdy ludzie stali 
dwa dni lub dłużej w obozie i byli wypoczęci odbywały się musztry 
i nauki wojenne. W czasie marszu oddział miał śpiewaków, którzy 
bardzo ładne pieśni wojenne śpiewali. Pomimo życia na zimnie, spa-
nia na ziemi wilgotnej, śniegu i deszczu, chorób było mało. Pamiętam 
parę razy były takie śniegi w nocy i śpiący tak byli przykryci, że gdzie 
grupa śpiących ludzi tam górka biała. W obozie dawali bieliznę, buty, 
onucze, sukmanki i burki tym co potrzebowali ubrania zaś czapki 
wszystkim. Produktów, chleba, mąki, kaszy bydła na rzeź dostarczały 
wsie i dwory. Produkta zgromadzała konnica przy pomocy organiza-
cji. Za produkta dawał oddział kwity, za które miano później zapewne 
płacić. 

Po bitwie pod Międzyrzecem i Dołhą Kochany Mój Ojciec wyru-
szył z Sokołowa na poszukiwanie, dojechał aż do Romanowa do po-
winowatego naszego Kajetana Kraszewskiego (brata Józefa sławnego 
powieściopisarza) i za Romanowem na folwarku z częścią partyi Boń-
czy znalazł mnie, zyskał uwolnienie i zabrał do domu.  

W domu byłem od połowy maja do połowy czerwca 1863 r. 
Przejęty zapałem wojaczki wymogłem i uprosiłem ojca, że kupił mi 
dobrego konia wierzchowego, abym służył w kawalerii. W czerwcu, 
gdy uformował się w Siwembagnie w lasach dóbr Przeździatka od-
dział kawalerii 200 koni, sprawił mi ojciec mundur ułański granato-
wy, klapy amarantowe, guziki białe z orłem polskim, burka i giwer 
ułański z granatowego sukna. Dowódcą był Grzymała (Obyern) z woj-
ska rosyjskiego oficer, broń mieliśmy sztucery kapiszonowe białe 
z bagnetami mniejsze od piechotnych (nazywano sztucery Belgijskie), 
pałasze dosyć proste w pochwie żelaznej, garda na rękę z szerokiej 
blachy dziurkowanej żelaznej, pałasze były ciężkie i niezgrabne, jeden 
szereg miał piki z chorągiewkami (białe z czerwonym). Konie mieliśmy 
dobre, przeważnie gniade, na koniu była kulbaka na podkładzie 
z wojłoku, na kulbace dwie dery, przymocowane pasem (obergurtem) 
z przodu i z tyłu kulbaki sakwy, w których parę koszul, onucze, pod-
kowa, kawałek rzemyka, chleb, zgrzebło, szczotka czasem butelka 
z wódką, z tyłu w sakwach garniec lub dwa owsa dla konia.  

Marsze w kawa[le]ryi robiliśmy po parę mil dziennie a w razie 
potrzeby i 10 mil na dobę, na jakie ½ wiorsty jechało 2 lub 4 jako 
awangarda, następnie śpiewacy i szwadron 1-szy w środku szły fur-
gony, których było 4, a następnie 2-gi szwadron, o jakie ½ wiorsty 
z tyłu jechało 4-ch jako ariergarda.  

Gdy stanęliśmy obozem i ustawiliśmy konie rozkiełznane i po-
puścili popręgi, przynosiliśmy słomę, siano i owies, następnie poje-
nie; wreszcie trąbili na obiad, gdy już konie były obrządzone udawali-
śmy się na spoczynek. Spaliśmy na derach lub słomie obok lub bli-
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sko konia. Było niekiedy, że można było konia rozkulbaczyć i same-
mu się rozebrać, najczęściej jednak spaliśmy ubrani i przynajmniej 
jeden szwadron miał konie okulbaczone. Uzdeczki były bez munsztu-
ków, miały trzy rzemienie, z których trzeci służył do przywiązania 
konia. Owies konie jadły w torbach. 

Służba w kawalerii była ciężka, gdy prawie codziennie oprócz 
marszu, wypadały warty, przy koniach, furgonach, lub sztabie, pikie-
ty rekonesanse, pomoc kucharzowi i różne posyłki, nadto obrządek 
i czyszczenie koni zabierały cały czas, że na odpoczynek i sen mało 
zostawało. To zmęczenie fizyczne, brak snu tak dziwnie odurza czło-
wieka, że staje się automatem bez myśli, jest tylko posłuszny rozka-
zom i komendzie, w takim stanie jest człowiek odważnym i zdetermi-
nowanym lecz nie z zapału rycerskiego, ale dlatego, że umysł przytę-
piony zmęczeniem fizycznym nie rozważa niebezpieczeństwa, 
a śmierć nie jest straszną, gdyż jest zakończeniem strasznych trudów 
i naturalnym końcem żołnierza ochotnika, który z góry poświęcił ży-
cie na szalę wypadków wojny. 

 Dowódcą był Grzymała Tytus O, Byrn zm. w Galicji 15.3. 
1897, b. oficer wojsk rosyjskich, rotmistrzem 1º szwadronu był Sena-
kiewicz, 2º Malanowski, było jeszcze kilku oficerów (O’Byrn brat do-
wódcy). Z żołnierzy pamiętam Polkowskiego, Roszkowskiego Adolfa, 
Emila Podczaskiego, Stanisława Rzewuskiego, Raczyńskiego. Podofi-
cerem w sekcji, w której służyłem w 2 szwadronie, był Turaliński 
b. kawalerzysta wojsk rosyjskich, żołnierz surowych zasad wojsko-
wych. Stanisław Kostka Krzemieniewski z Węgrowa b. dobry podofi-
cer. Turaliński był bardzo ostrym dla żołnierzy, wymagał porządku 
i służby akuratnej, wszelkie zaś posługi panu podoficerowi naszemu 
musieliśmy spełniać kolejno, obrządzaliśmy konie, czyścili ubranie itd.  

Pamiętam Turaliński kazał mnie piec na rożnie kaczkę, gdy już 
była upieczona pies pochwycił czy żołnierz zabrał kaczkę – podoficer 
był głodny, gniewał się bardzo, za ten wypadek przez parę dni stałem 
na podwójnej warcie t.j. zamiast 2 przez 4 godziny i przez jeden dzień 
w marszu szedłem piechotą. Na przodzie 1 plutonu jechali śpiewacy 
i trębacze, którzy śpiewali przy wjeździe do wsi i często w pochodzie 
ładne wojenne pieśni – podofice[re]m śpiewaków był Stanisław Krze-
mieniewski z Węgrowa, który miał b. ładny głos i był dobrym żołnie-
rzem.  

W czasie marszu co parę wiorst dla ulżenia koniom szliśmy pie-
chotą, prowadząc konie. W nocy również dla rozbudzenia sennych 
jeźdźców kazano iść piechotą lub dla rozbudzenia jechano jakie ½ 
wiorsty kłusem, co rozbudzało dostatecznie. 

Oddział nasz 200 koni działał oddzielnie jako kawaleria, byli-
śmy ładnie umundurowani, konie dobre, uzbrojenie kompletne. Gdy 
przechodziliśmy przez wsie i miasteczka, byliśmy przez ludność po-
dziwiani przez młodzież i kobiety, starzy jednak tak obywatele jak 
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i włościanie widzieli za słabe nasze siły i jakby przeczuwali, że to po-
święcenie krwi może się źle dla kraju skończyć. W ogóle dwory były 
już wyniszczone ciągłemi rekwizycjami, a niepewność i obawa życia 
nie dawała spokoju ojcom rodzin.  

Ja miałem konia i umundurowanie własne również jak i wielu 
moich kolegów, broń była własnością kraju. Bieliznę, onucze, tytoń 
i po 20 groszy pensyi dziennie na człowieka dostarczał Zarząd regu-
larnie co 2 tygodnie. Wódkę dawano co parę dni; w owe czasy były 
liczne gorzelnie i wódka tania (akcyza była z wiadra 45 kop.) zatem 
gorzelnie częstowały obficie żołnierzy. 

Pod Żyrzynem 8 VIII 1863 główny dowódca Kruk (Michał Hey-
denreich) do niewoli wzięliśmy 50 żołnierzy, 2 ofic., 2 armaty 41. 

Pamiętam te miejscowości Przeździatkę, Siwebagno, Grudek 
nad Bugiem, gdzie mieszkał Chojecki, Jabłonnę mieszkał Wierzbicki, 
Skrzeszew – Ochenkowski Karol.  

Blisko Jabłonny była strzelanina z Kozakami.  
Korczew Kuczyńskiego nad Bugiem.  
Przeszliśmy następnie przez Polaki, Wodynie Adamów w Lubel-

skie. W Radoryżu widziałem się z ukochanym ojcem moim, który 
przyjechał tam do Augusta Szydłowskiego, aby mnie odwiedzić. 
W Radoryżu staliśmy kilka dni.  

Idąc w Lubelskie byliśmy kilka dni w Grochowie, własność 
Władysława Rawicza, (który był stracony w Siedlcach w listopadzie 
1863 r.). W Proszowie Oborskiego był tam zarząd wojewódzki, co 
później się dowiedziałem, gdyż jako żołnierz wiedziałem jedynie o za-
rządzie plutonu. W Proszowie byliśmy wieczorem, staliśmy parę go-
dzin, przed pałacem. Pamiętam przechodziliśmy przez Stoczek, gdzie 
pokazywano nam miejsce bitwy w r. 1831 jenerała Dwernickiego, 
pamiętam śpiewali marsz Dwernickiego.  

W lasach około Baranowa staliśmy razem z dużym oddziałem 
piechoty dobrze uzbrojonej w karabiny kapiszonowe z bagnetami 
(nazywali sztucery Belgijskie), byli umundurowani w sukmanki sza-
re, klapy na żołnierzach niebieskie, inne kompanie czerwone klapy, 
był to oddział Bosaka (Haukego) i Jankowskiego, była także kawale-
ryja pod dowództwem Krysińskiego i Lutyńskiego. Połączone te od-
działy razem miały bitwę pod Żyrzynem, gdzie zabraliśmy sześć ar-
mat i około 200 do niewoli piechoty rosyjskiej. Oddział Grzymały stał 
na skrzydle za lasem i pod koniec dopiero kawaleryja użyta była do 
ścigania uciekających żołnierzy.  

Po bitwie oddział nasz został wysłany po furmanki.  
Okropny widok przedstawiała szosa po bitwie, jeden rów, zza 

którego bronili się Rosjanie założony był trupami i rannymi. Po bitwie 
Żyrzyńskiej oddział Grzymały udał się w Podlaskie po licznych strze-

                                                
41 W oryginale jest błędnie Jan Heidenrech a nie Michał Hejdenreich. 
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laninach z oddziałami kawaleryi i piechoty, które nas wynalazły na 
nowo udaliśmy się w lubelskie.  

W sierpniu większą bitwę miała nasza kawaleryja w Dworcu 
(własność Edwarda Szydłowskiego). Pamiętam obozowaliśmy w tym 
folwarku parę dni, sztab bawił się dobrze we dworze, były musztry 
i odpoczynek zupełny, był tam ładny ogród, dobre brzoskwinie i owo-
ce, staw przed domem, dwór obszerny murowany. Rano może o 3-ej 
stałem na warcie przy sztabie ganku, przyszedł do mnie mały chło-
pak i oznajmił, że Kozacy są w Okrzei, zbudziłem dyżurnego oficera, 
który wysłał zaraz 20 koni ochotników na rekonesans do Okrzei.  

Byłem w tym rekonesansie do tej wsi stał patrol kozacki, wy-
mieniliśmy strzały i galopem ścigani przez setkę Kozaków wróciliśmy 
szczęśliwie do Dworca. Oddział udał się przez łąkę torfową do lasu, 
gdzie przyjęliśmy bitwę, z powodu nadmiernych sił rosyjskich cofnęli-
śmy się w porządku, straciwszy 3-ch ludzi i furgon. Po bitwie tej byli-
śmy ścigani przez parę dni – szliśmy w stronę Babic, Goniwilka, Ma-
ciejowic i Żelechowa. W Żelechowie mieszkańcy witali nas radośnie. 
Następnie znów udaliśmy się w lubelskie aż ku granicy Galicyi, zaś 
we wtorek 23 września 1863 w okolicy Kurowa na folwarku Kurek 
czy inaczej z powodu, że byłem chory, otrzymałem uwolnienie. Zwol-
nienie i kartę na przejazd wydał mi adiutant kapitan Staniszewski. 
Konia, mundur i broń zostawiłem w oddziale. Na mocy karty na prze-
jazd jechałem pocztą w owe czasy urządzoną, konie dawano natych-
miast, pamiętam jechałem przez Jarczew, Mysłów, Dąbek, Stoczek, 
Wodynie, Polaki, Węże, Grochów aż do Brzozowa i Przeździatki. 

Dowódca nasz, człowiek wojskowy, żołnierz, nie robił sobie ilu-
zji, wprost nazywał nas dziećmi, które w ogniu nie wytrzymają, bitew 
nie przyjmował, a manewrował tak, żeśmy zawsze ocaleli i wyszli  
z ognia szczęśliwie.  

Z tego co sam doświadczyłem, co widziałem, twierdzę że ochot-
nik, doraźny powstaniec, wzięty świeżo od pługa lub warsztatu, nigdy 
nie dorówna żołnierzowi frontowemu. Żołnierz słucha komendy, idzie 
na widoczną śmierć, gdyż nie ma innego punktu wyjścia, wie on, że 
gdy nie spełni komendy będzie na pewno rozstrzelany, nadto żołnierz 
ma wprawę w użyciu broni. Powstaniec nie czuje obowiązku rygoru, 
gdy pierzchnie nie będzie sądzony i nie ma broni, a to co ma w dłoni 
nie zna z nią obrotów. Nadto żołnierz jest od rodziny o setki mil, gdy 
powstaniec nie stracił jeszcze wspomnień rodziny, co przywiązuje do 
życia i rozmiękcza, a nie zdołał jeszcze nabrać hartu potrzebnego 
żołnierzowi. Jako pomoc armij czynnej powstańcy działać z pożyt-
kiem mogą, lecz sami nigdy nie dotrzymają placu żołnierzowi fronto-
wemu.  

Dn. 23. 9. 1863 wtorek dostałem urlop (około Kurowa w Lubel-
skiem). Gdy przybyłem w pierwszych dniach października 1863 r. do 
Przeździatki, zamieszkałem u administratora Szymona Trzecieńskie-
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go, właścicielką tego majątku była Teressa Hirszman, wdowa po Au-
guście. Sokołów był zajęty przez wojska rosyjskie, stał batalion gre-
nadierów Samogicki pod dowództwem majora Szczeburyna.  

Gdy Szczeburyn dowiedział się o moim powrocie mówił ojcu 
memu, że mogę przyjechać do domu i że mogę być pewnym bezpie-
czeństwa i – major Szczeburyn był człowiekiem zacnym, dotrzymał 
słowa i nie byłem aresztowany. Z majorem rozmawialiśmy o różnych 
porządkach wojskowych powstańczych, interesował się jako żołnierz, 
lecz nie robił z tego użytku policyjnego, gdyż był człowiekiem prawym.  

W czasie lata 1863 gimnazjum w Siedlcach opuściło bardzo 
wielu uczni, wyższe klasy były prawie puste. Niektórzy uczniowie 
brali czynny udział tak np.: Józef Zawadzki, Zejthejm zginął pod Grę-
zówką, Gorczyński zginął, Antulski Aleksander był ranny, inni starsi 
koledzy wyjechali z Siedlec i siedzieli w domu, wracać bowiem nie 
wypadało. Stan wojenny zaczął się w roku 1861 i trwał do r. 1868. 
W r. 1861 naczelnikiem wojennym był pułkownik Czernicki łagodny 
i prawy. W r. 1863 od stycznia do grudnia był jenerał Dreher, a na-
stępnie generał Maniukin42, sąd wojenny działał, stan wojenny 
w całej sile i grozie zacieśniał całe życie społeczne, liczne egzekucje 
z początku odbywane przez rozstrzelanie a od listopada 1863 r. od-
bywały się przez powieszenie, gdy w miejsce Drehera jenerała przybył 
do Siedlec jenerał Maniukin.  

Etapy więzni wysyłanych na Syberię były co parę tygodni.  
Więzienie było pełne aresztowanych a dla mniej winnych najęte 

były domy, w których pod wartą jak w koszarach siedzieli. Młodsi 
skazywani byli w sołdaty i odsyłani do Orenburga. Na początku roku 
1863 i w r. 1864 odwiedzałem więźni w więzieniu i odwachu, pamię-
tam jak smutne wrażenie odbierałem. Dziwny smród specyficzny, 
jakiś kwas czy smoła, w powietrzu rodzaj pary czy dymu ciężkiego, 
więźniowie leżeli jak śledzie w ciasnocie na tapczanach. Aresztowani 
byli pogodzeni ze swym smutnym losem nie pamiętam by narzekali, 
mieli tylko nadzieję, że Bóg cierpienie skróci. Wysyłani na Syberię 
mieli golone ½ głowy i płaszcze z czarną łatą na plecach – niektórzy 
byli w kajdanach. Widok wysyłanych był okropny i przygnębiający.  

 W październiku 1863 r. ukochany mój ojciec dostał nominację 
na patrona Trybunału Siedleckiego (21 wrześn./2 paźdz. 1863 r. N. 
12728).  

Przez zimę 1863/4 do Siedlec dojeżdżał, zaś rodzinę przeniósł 
do Siedlec w kwietniu 1864 r. W Siedlcach zacząłem się przygotowy-
wać do examinu i jako nowowstępujący zdałem do klasy 6-tej, w któ-
rej byłem w r. 1864/5 w klasie 7-mej byłem w r. 1865/6. Patent 
ukończenia 7-miu klas (maturitatis) otrzymałem dnia 28 czerwca 
1866 roku. 
                                                
42  W maszynopisie u dołu zamieszczona jest informacja: „Na Kaukazie w wojnie 

z Szamilem, Michał Dąbrowski mój wuj ocalił życie Maniukinowi”. 



MirosŁaw  Roguski 

 156

 
 
 

 

 



157 

ArtykuŁy i ŹródŁa                                                     „Rocznik Liwski” t. VII: 2014 
issn 1895-748x 

 

 
 
 
Andrzej Sikorski 
Uniwersytet Warszawski 
 
 
Obce rodziny na pograniczu Mazowsza i Podlasia: 
Butlerowie i Lelewelowie 
 
 
Rodzina Butlerów zainteresowała autora tego artykułu, jako że 

uważa się powszechnie, że przybyła ona do Polski z Irlandii i że wywo-
dziła się ze znakomitego rodu hrabiów i markizów Ormond, znanego od 
XII w. Jej dość krótki okres działalności w Rzeczypospolitej (około 200 
lat), a także niezbyt duże rozrodzenie sprzyjają pracom badawczym. 
Okazało się jednak, że źródła do historii rodziny Butlerów są niestety 
nieliczne. Zniszczeniu w 1944 roku uległo bowiem archiwum butlerow-
skie przechowywane początkowo w Międzylesiu w ziemi drohickiej, 
a później Sterdyni w pow. sokołowskim i w Bibliotece Ordynacji Krasiń-
skich w Warszawie1. Inne archiwum tej rodziny zostało zniszczone 
w czasie II wojny światowej w Korczewie na Podlasiu2. Podobny los spo-
tkał większość staropolskich ksiąg sądowych z Podlasia, gdzie rodzina 
ta głównie działała przez dwa stulecia. W tej sytuacji trzeba było się-

                                                
1  Archiwum Heleny Modrzejewskiej, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps 9146 

III, k. 74-76; W. Czermak, Przyczynki do dziejów XVII wieku z archiwów prywat-
nych, [w:] Studya historyczne, Kraków 1901, s. 330-340 (krótka charakterystyka 
archiwum Butlerów ze Sterdyni). Zachował się tylko XX-wieczny inwentarz listów 
pisanych do Butlerów, a zawierający ponad dwa i pół tysiąca pozycji; Alfabetyczny 
spis listów do rodziny Butlerów z XVII-XVIII w., Biblioteka Narodowa w Warszawie 
(dalej: BN), rkps III.8374. 

2  Archiwum Heleny Modrzejewskiej, k. 74-76; [J. Maroszek], Wstęp [w:] W. Kuczyń-
ski, Pamiętnik 1688-1737, oprac. pod red. J. Maroszka, Białystok 1999, s. 14-15. 
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gnąć do innych, dość rozproszonych źródeł, mając świadomość, że 
wszystkich ich wyzyskać się nie da. Okazało się, że genealogia rodziny 
znana z herbarzy jest w zasadzie pełna i niewiele więcej dało się ustalić, 
poza datami urodzin, ślubów czy zgonów i miejsc pochówków. Dość 
dobre udało się natomiast odtworzyć stan majątkowy rodziny na prze-
strzeni całych 200 lat jej pobytu na ziemiach polskich. Te kwestie będą 
przedmiotem oddzielnego opracowania, a w tej pracy chciałbym skon-
centrować się na pochodzeniu Butlerów i okolicznościach ich pojawie-
nia się w ziemi liwskiej. Nadmieńmy też, że interesuje nas tylko rodzina 
podkomorzego koronnego Gotarda-Wilhelma Butlera (bo, jak się okaza-
ło, różnych innych Butlerów było całkiem sporo w Rzeczpospolitej). 

Pochodzenie tej rodziny pozostawało dotąd kwestią dyskusyjną. 
Jan-Karol Dachnowski, autor herbarza Prus Królewskich, powstałego 
w połowie XVII w., uważał, że Butlerowie przybyli do Polski z Irlandii 
poprzez Kurlandię, i że wywodzili się od hrabiów Ormondu3. Powtórzył 
to za Dachnowskim w swoim herbarzu Kacper Niesiecki,4. Pierwszym, 
który podał pełną historię tych Butlerów w Rzeczpospolitej był Stani-
sław-Kazimierz Kossakowski w swoim dziele z połowy XIX w. – nato-
miast według Kossakowskiego Butlerowie pochodzili z Hesji, skąd po-
przez Inflanty, przybyli do Polski5. Twierdzenie to opierał on na treści 
dyplomu hrabiowskiego dla Gotarda-Wilhelma Butlera, wystawionego 
przez cesarza Ferdynanda III. Opracowane kilkadziesiąt lat później ge-
nealogie tej rodziny nie wniosły wielu nowych elementów, choć wyróż-
nić tu należy Herbarz Adama Bonieckiego6. Ukazało się także kilka 
artykułów w Polskim słowniku biograficznym, ale pierwsze tomy tego 
wydawnictwa prezentowały jedynie stan ówczesnej wiedzy, a nie, tak 
jak obecnie, były opisem prowadzonych specjalnie w tym celu prac 
badawczych7.  

Należy więc spróbować ustalić herb polskich Butlerów, aby w ten 
sposób określić ich pochodzenie. Najstarszy wizerunek herbu Butlerów 
podano w herbarzu Prus Królewskich Dachnowskiego: w polu czerwo-
nym kielich wypełniony winogronami8. Niesiecki przytacza opis tego 
herbu za Dachnowskim, ale uważa, że ich prawdziwym herbem był 

                                                
3  J. K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, wyd. Zdzisław 

Pentek, Kórnik 1995, s. 429-430. 
4  [K. Niesiecki], Herbarz polski ks. Kaspra Niesieckiego S.J., wyd. J. N. Bobrowicz, 

t. II, Lipsk 1839, s. 364-365. 
5  S. K. Kossakowski, Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin pol-

skich, t. I, Warszawa 1959, s. 46-61. 
6  A. Boniecki, Herbarz polski, cz. I, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach 

szlacheckich, t. II, Warszawa 1900, s. 263-265; S. Uruski, A. A. Kosiński, 
A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. II, Warszawa 1905, s. 95-97. 

7  A. Dyngas, Butler Aleksander Łukasz, h. własnego (1711-1783), [w:] Polski słownik 
biograficzny (dalej: PSB), t. III, Kraków 1937, s. 150; W. Czapliński, Butler Gotard 
Wilhelm, h. własnego (ur. 1600), [w:] PSB, t. III, s. 150-151; K. Piwarski, Butler Jan, 
[w:] PSB, t. III, s. 151-152; K. Piwarski, Butler Marek (†1690), [w:] PSB, t. III, s. 152. 

8  Dachnowski, op. cit., s. 429. 
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„koszyk [...] różnym kwieciem nałożony”; w gruncie rzeczy są to przy 
niedbałej stylizacji rzeczy podobne do siebie9. Natomiast herb Butlerów, 
z którym wylegitymowali się ze szlachectwa w 1 połowie XIX w. w Kró-
lestwie Polskim wyglądał następująco: w tarczy sercowej orzeł czarny 
ukoronowany w polu złotym, mający na piersiach czerwoną tarczę, na 
której dzban srebrny ze złotymi obręczami, uchem w lewo, w polu 
pierwszym schody czterostopniowe złote w polu czarnym, w polu dru-
gim i trzecim dwa trójzęby złote na krzyż w polu czerwonym, a w polu 
czwartym zwierciadło okrągłe w polu czarnym. Nad tarczą znajdowały 
się trzy hełmy w koronie szlacheckiej10. Wygląd tego herbu sugeruje, że 
rzeczywiście ci Butlerowie pochodzili z Hesji, ponieważ herbem tamtej-
szej rodziny Buttlar (Buttler) była srebrna kadź (niem. Butte) ze złotymi 
obręczami w polu czerwonym11. Zauważmy jednak, że sprawa nie jest 
aż tak prosta. Znany jest nam bowiem herb dużo wcześniejszy niż ten 
z potwierdzenia szlachectwa. Opublikowany on został w 1701 roku 
w druku z dedykacją poświęconą rodzinie Butlerów. Znajdujemy tam 
herb jednopolowy: orła czarnego w koronie, a w tarczy na piersi orła 
naczynie z winogronami. O pomyłce panegirysty nie może być mowy, 
zwłaszcza, że i tytuł tego dzieła nawiązywał do godła herbowego Butle-
rów, czyli do orła: Wielki Wielkich skrzydeł Orzeł…12. Podobny herb jest 
także znany z zachowanej pieczęci starosty mielnickiego Aleksandra 
Butlera, pochodzącej z lat pomiędzy 1738 a 1775; tłok pieczętny staro-
sty mielnickiego był bowiem bohaterem artykułu opublikowanego 
w 1995 roku13. Twierdzenie autorki artykułu, w którym opisano ów 
tłok starosty Butlera, że jest to herb Butlerów zawieszony na herbie 
województwa podlaskiego (orzeł biały w polu czerwonym) jest ewident-
nie błędne. Po pierwsze, byłby to jedyny znany nam taki przypadek 
połączenia herbu rodzinnego z herbem ziemskim. Po drugie, butlerow-
ski orzeł był jednak czarny a nie biały. Jeszcze inną wersję herbu tej 
rodziny znajdujemy w druku z 1743 roku: w herbie jest orzeł, ale w tar-
czy na jego piersi znajduje się naczynie z kwiatami14. Na nagrobku 
ostatnich Butlerów, znajdującym się na cmentarzu przykościelnym 

                                                
9  Niesiecki, op. cit., t. II, s. 364; Kossakowski, op. cit., t. I, s. 47-48. 
10  N. I. Pawliszczew, Herbarz rodzin szlachty Królestwa Polskiego, najwyżej zatwier-

dzony, cz. 1, Warszawa 1853, s. 111-113; Kossakowski, op. cit., t. I, s. 49-50; 
J. hr. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897, tabl. 331-334, 
s. 39. Jest to jeden z nie tak wielu szlacheckich herbów pięciopolowych w Polsce, 
ale trzeba podkreślić, że pochodzący jednak z obcego nadania. 

11  Die Wappen des hessischen und thüringischen Adels, Neustadt an der Aisch 1977 
(J. Siebmacher’s grosses Wappenbuch, t. XX), s. 6, tabl. 4. 

12  L. Zaleski, Wielki wielkich skrzydeł orzeł..., Gdańsk 1701, k. Av (K. Estreicher, 
Bibliografia polska, t. XXXIV, z. 1, Kraków 1915, s. 138-139). 

13  D. Michaluk, Tłok pieczętny do laku Aleksandra Butlera h. własnego, starosty 
mielnickiego w latach 1738-1775, „Zeszyt naukowy Muzeum Wojska w Białym-
stoku”, 9: 1995, s. 137-139. 

14  M. J. Kochnowski, Pax alta inter..., Zamość 1743, k. Av (Estreicher, Bibliografia 
polska, t. 17, Kraków 1899, s. 376). 
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w Miedznej również wykuty jest herb Butlerów; obecnie jest on mocno 
zniszczony, ale można stwierdzić, że jest on ewidentnie jednopolowy,  
a w polu znajduje się orzeł, najprawdopodobniej z tarczą na piersi15. 
Wszystko wskazuje więc na to, że mino uzyskania wielopolowego herbu 
od cesarza w 1651 roku Butlerowie używali uproszczonego, jednopolo-
wego herbu (wyjątek stanowi herb, z którym wylegitymowali się ze szla-
chectwa w Królestwie Polskim). Odpowiedzmy przy tej okazji na pytanie 
o elementy tego złożonego herbu, nadanego przez cesarza Ferdynanda 
III 27 lutego 1651 roku Składał się on z herbów przodków dworzanina 
królewskiego i starosty preńskiego Gotarda-Wilhelma Butlera (później-
szego podkomorzego koronnego), który ten herb otrzymał. W polu I – 
w polu czarnym nad belką złotą takież cztery stopnie zmniejszające się 
ku górze – jest to herb jego babki ojczystej von Kroppen. W polu II i III – 
w polu czerwonym skrzyżowane widły srebrne – herb jego matki von 
Streithorst. W polu IV – w polu czarnym zwierciadło srebrne – herb jego 
babki macierzystej von Altenbockum. Natomiast w polu sercowym był 
umieszczony orzeł czarny ukoronowany z tarczą na piersiach, w której 
w polu czerwonym kosz srebrny. W tym ostatnim trzeba szukać orygi-
nalnego herbu Butlerów16. Trzeba też nadmienić, że herb irlandzkich 
Butlerów (irl. de Buitléir) hrabiów (Earl of), markizów (Marqueess of) 
i książąt (Duke of) Ormond, wygasłych w 1997 roku, wyglądał zupełnie 
inaczej: w polu czerwonym trzy przykryte kielichy złote w 2, 117. 

Na te informacje heraldyczne spróbujmy nałożyć dane genealo-
giczne. Najstarszym znanym przodkiem tej linii Butlerów był Mikołaj 
(zm. po 1567), właściciel części Ziegenberg w północnej Hesji, który po 
sprzedaży tych dóbr bratu przeniósł się do Kurlandii. Tam został 
w 1553 roku właścicielem Wirgen i Paplacken w pow. grobińskim 
i Laxden w pow. goldyńskim oraz Swirsten(?)18. Mikołaj miał dwie 
żony: Elżbietę v. Uexküll oraz Elżbietę v. Treyden (zm. po 1599). Jego 
syn Jan walczył w wojskach Rzeczpospolitej w okresie batoriańskim, 
a więc zapewne z Moskwą (a może i z Gdańskiem) w latach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych XVI w. Jan pozostawił z nieznanej z imienia 
von Kroppen h. własnego czterech synów, a wśród nich Teodora. Teo-
dor Butler, syn Jana, był żonaty z Dorotą von Streithorst h. własnego, 

                                                
15  Panu Dyrektorowi Romanowi Postkowi z Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie 

serdecznie dziękuję za doskonałe zdjęcia tego nagrobka. 
16  Der Adel der russischen Ostseeprovinzen, Neustadt an der Aisch 1980 

(J. Siebmacher’s grosses Wappenbuch, t. XXV), s. 42; Ostrowski, op. cit., tabl. 334, 
s. 39. Oryginalny dyplom znajdował się w aktach petersburskiej Herlodii; W. K. Łu-
komski, Dokumenty byłej Heroldyi Królestwa Polskiego, „Miesięcznik Heraldyczny” 
7:1914, nr 5-6, s. 122. 

17  Genealogia tej rodziny jest dość dobrze znana; G. E. Cokayne, Vicary Gibbs, 
Complete peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United 
Kingdom, extant, extinct or dormant (2nd ed.), t. II, London 1912, s. 229-231, 446-
453. 

18  Informacje Andrzeja Niewiadomskiego z Berlina w oparciu o archiwum szlachty 
kurlandzkiej (Archiv der Kurländischen Ritterschaft, Herder-Institut w Marburgu). 
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córką Mikołaja, dziedzica na Alszwandze (Allschwangen) i Laidsen 
w Kurlandii oraz Anny von Altenbockum h. własnego. To zapewne ten 
Teodor miał w 1596 roku sprawę z Mateuszem Dembińskim, a w 1613 
roku był rotmistrzem i król Zygmunt III pisał do niego w sprawie wojny 
moskiewskiej. Teodor zmarł pomiędzy 1613 a 1618 rokiem, a jego żona 
po 1627 roku. Pozostawił córkę Dorotę, a być może jego córkami były 
także Katarzyna, Anna, córka nieznana żona z imienia starosty mitaw-
skiego i Elżbieta. Synami Teodora byli Gotard-Wilhelm oraz zapewne 
Dytryk19. Dytryk (Teodor) Butler, zapewne syn Teodora, 5 października 
1629 roku występował w rozliczeniach rodzinnych, dokonanych 
w Laydsen i jest to jedyna znana nam o nim wiadomość. To niewątpli-
wie on był przodkiem linii węgierskiej rodziny. Linia ta uzyskała tytuł 
barona (Freiherr) Rzeszy oraz indygenat węgierski, wystawiony 10 maja 
1686 roku w Wiener Neustadt, a 18 czerwca 1719 roku w Preszburgu 
(obecnie Bratysława) od Karola III króla Węgier (a zarazem cesarza Ka-
rola VI) węgierski tytuł hrabiowski. Linia ta wymarła w 1845 roku  
w osobie Jana hrabiego von Buttlar-Pardány20. 

Wróćmy teraz do przodka polskiej linii tej rodziny i zarazem naj-
bardziej znanego jej przedstawiciela. Gotard-Wilhelm Butler, syn Teo-
dora i Doroty von Streithorst, urodził się około 1598 roku w Goldyndze 
(niem. Goldingen, łot. Kuldīga) w Kurlandii. Przeszedł z wiary luterań-
skiej na katolicką, nie wiemy jednak w jakim okresie. Uczył się w kole-
gium jezuickim w Wilnie21. Szczegółowy życiorys, działalność polityczna 
i wojskowa Gotarda jak i jego sprawy majątkowe zostaną przedstawio-
ne w innym miejscu22. Tutaj podajemy je w dużym skrócie. Karierę 
rozpoczął on w kancelarii koronnej, a w 1635 roku był dworzaninem 
królewicza Jana Kazimierza. Wziął udział w słynnej podróży królewicza 
Jana-Kazimierza do Hiszpanii i został wraz z nim uwięziony przez 
Francuzów. W 1649 roku został mianowany podskarbim nadwornym 
koronnym, ale w tym samym roku zamienił się z Samuelem Rylskim na 
podkomorstwo koronne. Miał starostwo preńskie, starostwo nowskie 
w Prusach Królewskich, od 1651 roku starostwo liwskie i wójtostwo 
w Drohiczynie, starostwo parnawskie w Inflantach i bolesławskie w zie-
mi wieluńskiej; posiadał także starostwa radzińskie, nowodworskie 
i persztuńskie oraz leśnictwa przełomskie i rudnickie, a od 1652 roku 
                                                
19  Kossakowski, op. cit., t. I, s. 50 Sumariusz Metryki Koronnej. Księga wpisów pod-

kanclerzego Tomasza Zamoyskiego z lat 1628-1635, oprac. W. Krawczuk, Kraków 
1999, s. 95-96, nr 333-337; F. Pułaski, Opis 815 dokumentów Biblioteki Ord. Kra-
sińskich, Warszawa 1915 (Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Muzeum Konstantego 
Świdzińskiego, t. XXIII-XXIX), s. 172, nr 207, s. 177, nr 208, s. 181, nr 208, 
s. 189, nr 209; Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), MK 177, k. 28-29v; 
Der Adel der russischen..., s. 448. 

20  Sumariusz Metryki Koronnej..., s. 95-96, nr 335; Der Adel der russischen..., s. 42, 
134. 

21  Zaleski, op. cit. 
22  A. Sikorski, Butlerowie w Polsce. Historia potomków podkomorzego koronnego Go-

tarda Wilhelma Butlera (w przygotowaniu). 
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dostał w administrację ekonomię grodzieńskiej. W 1653 roku szwagier 
Gotarda, Jan Wodyński, odstąpił mu dobra Miedznę, Międzylesie, Krze-
ślin i Grodzisk, położone w ziemi drohickiej. Był także właścicielem 
trzech nieruchomości w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 
oraz dworu w Grodnie. W czasie „Potopu”, dowodził pułkiem pieszym 
gwardii królewskiej, biorąc udział we wszystkich ważniejszych kampa-
niach tego okresu. W 1658 roku został generałem majorem i dowódcą 
straży przybocznej królewskiej. 

Według Albrychta-Stanisława Radziwiłła 13 lutego 1652 roku 
Gotard-Wilhelm poślubił w Warszawie Konstancję Wodyńską h. Koście-
sza, córkę kasztelana podlaskiego Marka i Heleny Zamoyskiej23. Data 
ta jest niewątpliwie skutkiem pomyłki pamiętnikarza, bowiem starsze 
dzieci Gotarda i Konstancji były już pełnoletnie w końcu lat 50.; daty 
ślubów dzieci Gotarda, Katarzyny – przed 1658 r. i Marka – przed 1665 
r., także wskazują, że Gotard musiał być żonaty na wiele lat przed 1652 
r. Konstancja po matce i bracie Janie odziedziczyła jeszcze Brzozowo, 
Nakory i Borki w ziemi drohickiej. W 1674 r. posiadała także Klimczyce 
i Lipno w ziemi mielnickiej24. Na całość jej dóbr składało się więc jedno 
miasto (Miedzna), 14 całych wsi i części 3 wsi. Dobra te sytuowały pod-
komorzynę koronną pod koniec pierwszej dziesiątki posiadaczy ziem-
skich w woj. podlaskim25. Nie potrafimy wskazać na jakiekolwiek wcze-
śniejsze związki Butlera z rejonem pogranicza mazowiecko-podlaskiego, 
skąd pochodziła jego żona (poza wspomnianymi wyżej królewszczyzna-
mi). Zapewne poznał Wodyńską w Warszawie, na dworze królowej czy 
też przez jej ojca, który jako senator w Warszawie musiał bywać. 

Gotard-Wilhelm Butler zmarł 12 października 1661 r. o ósmej 
rano, w Nowym Dworze koło Grodna i 19 grudnia tegoż roku został 
pochowany w Grodnie26. Po śmierci męża Konstancja odsprzedała 
część odziedziczonych dóbr (Smarklice i Śledzianów) pisarzowi ziem-
skiemu drohickiemu Samuelowi Krasnodębskiemu. Natomiast aż do 
śmierci trzymała w dzierżawie leśnictwa ekonomii grodzieńskiej; posia-
dała też po mężu nieruchomości w Warszawie27. Utrzymała się też przy 
starostwie nowskim i bolesławskim, które wkrótce odstapiła. W 1670 r. 
ufundowała kościół w Miedznej28.29. W latach 1664-1667 występowała 

                                                
23  A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, oprac. A. Przyboś i R. Żelewski, t. III, 

Warszawa 1980, s. 333.  
24  D. Michaluk, Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku, Toruń 

2002, s. 166, 167. 
25  A. Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie 

podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998, s. 74-75, 121. 
26  J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część pierwsza: lata 1656-1664, oprac. T. Wasilewski, 

Warszawa 1978, s. 311, 320. 
27  Pułaski, op. cit., s. 194-197, nr 211, s. 204, nr 213; Źródła do dziejów Warszawy, 

t. I, cz. 1, Rejestry podatkowe i spisy ludności 1510-1770, wyd. A. Berdecka, 
J. Rutkowska, A. Sucheni-Grabowska i H. Szwankowska, Warszawa 1963, s. 253. 

28  Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, Województwo warszawskie, z. 26 Powiat 
węgrowski, oprac. I. Galicka, H. Sygietyńska i D. Kaczmarzyk, Warszawa 1964, s. 11. 
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jako właścicielka dóbr Jelna w woj. brzesko-litewskim30. Konstancja 
w latach 60. mieszkała w Grodnie, gdzie posiadała nieruchomość przy 
ul. Jezierskiej, którą odziedziczyła po mężu, i która została w 1678 r. 
przez sejm uwolnione od wszelkich ciężarów31. Konstancja Butlerowa 
zmarła 27 maja 1682 r. w klasztorze Brygidek w Grodnie, gdzie jej sio-
stra była ksienią32. Gotard-Wilhelm Butler pozostawił z niej córkę Kata-
rzynę i czterech synów – Marka, Jana i Aleksandra i Teodora33. 

Dalsze losy Butlerów wiążą się z Podlasiem, ale też z zachodnią 
Litwą (Preny i Promież w woj. trockim) i przejściowo z Lubelszczyzną 
(Radzięcin oraz założony i lokowany przez nich Frampol). Rodzina miała 
też efemerycznego senatora: Jan Butler został dwukrotnie (w 1708 
i 1710 r.) mianowany kasztelanem drohickim przez Stanisława Lesz-
czyńskiego, ale nominacja ta nie została zrealizowana. Ich stan posia-
dania, pełnione urzędy i wreszcie koligacje małżeńskie przez resztę 
XVII w. i cały wiek XVIII w. lokowały ich wśród średniej szlachty. Na 
początku XIX w. ostatni dwaj Butlerowie, bracia Antoni i Jan po utracie 
większości dóbr są osiedleni w pow. węgrowskim; posiadają tam już 
tylko dobra Jartypory (Antoni) i Miedzna (Jan). Umierają kolejno 
1 sierpnia 1833 r. (Jan) i 29 października 1852 r. (Antoni). A nazwisko 
tej linii znika po śmierci wdowy po Antonim, Józefy z Idźkowskich Bu-
tlerowej, zmarłej 17 października 1862 r.34 

Nadmieńmy jeszcze, że nazwisko Butler było, o dziwo dość popu-
larne na ziemiach polskich. W okresie staropolskim spotykamy nie-
mieckojęzycznych i spolonizowanych Butlerów w Kurlandii, Inflantach 
i na przyległych obszarach Litwy, służących najczęściej w wojsku 
Rzeczpospolitej. W okresie międzywojennym, na skutek informacji 
o spadku po irlandzkich Butlerach, hrabiach Ormond, spadkobiercy do 
prawdziwego czy urojonego spadku organizowali się i Rzeczpospolitej; 
okazało się wtedy, że całą Polskę zamieszkiwało mnóstwo Butlerów, 
różnych narodowości, wyznań i pozycji społecznej35. 

                                                                                                              
29  Pułaski, op. cit., s. 196, nr 211. 
30  Pułaski, op. cit., s. 196, nr 211; Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667-1690, oprac. A. Ra-
chuba, Warszawa 2000, s. 66. 

31  VL, t. V, s. 312; J. Gordziejew, Socjotopografia Grodna w XVIII wieku, Toruń 2002, 
s. 220; Chrapowicki, op. cit., J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część druga: lata 1665-
1669, oprac. A. Rachuba i T. Wasilewski, Warszawa 1988, według indeksu. 

32  Dyaryusz życia JW Jana Antoniego Chrapowickiego wojewody witebskiego, starosty 
sądowego starodub. przekopiowany w Wilnie 1786 roku, t. VI, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, rkps 169, s. 210-211. 

33  Kossakowski, op. cit., t. I, s. 50-54; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII 
wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opa-
liński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992, s. 118, 130; A. S. Radziwiłł, Pa-
miętnik o dziejach w Polsce..., s. 12, 275, 365. 

34  Sikorski, op. cit. 
35  W prywatnych rękach zachowało się archiwum powstałego wtedy (w 1937 r.) Sto-

warzyszenia Rodziny Butlerów. Stowarzyszenie to zostało zaś reaktywowane w 2002 
roku jako Stowarzyszenie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin. 
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Drugą tu omawianą obcą rodziną, osiadłą w okolicy Liwa są Le-
lewelowie. Ich pochodzeniem i genealogią interesował się już ich naj-
słynniejszy przedstawiciel, wybitny XIX-wieczny historyk Joachim 
Lelewel36. Genealogię podał dość wyczerpująco Adam Boniecki; zajął 
się też tym problemem piotrkowski historyk Michał Rawita-
Witanowski; o najważniejszych członkach tej rodziny znajdziemy też 
informację w PSB37. O ich pochodzeniu wiadomo było tylko, że Lele-
welowie przybyli z Prus i że ich historia w Rzeczpospolitej zaczynała 
się od dziada Joachima, Henryka.  

Dopiero stosunkowo niedawno udało się ustalić pewne szczegó-
ły, co do pochodzenia tej rodziny38. Dotąd było bowiem wiadomo, że 
pierwszy przybył do Polski Henryk Löllhöfel, który w został nadwor-
nym lekarzem króla Augusta III i jego konsyliarzem. Już wcześniej 
był on jednak związany z Rzeczpospolitą, bowiem studiował w Aka-
demii Wileńskiej39. Dzięki wpisowi do metryki uniwersytetu w Lejdzie, 
gdzie później, w latach 1730-1732 studiował medycynę, uzyskując 
30 czerwca 1732 roku doktorat, wiadomo, że pochodził z Kłajpedy 
(określił się bowiem jako Memelia Borussus, a Memel to niemiecka 
nazwa Kłajpedy) i urodził się około 1705 r. Dzięki tym informacjom 
można go było zidentyfikować z Henrykiem Löllhöfelem, urodzonym 
w 1705 roku w Kłajpedzie, synem kupca i radcy handlowego Krzysz-
tofa oraz Estery z Keyserów, pochodzącej z rodziny kamieniarzy 
z Królewca. Dzięki tej identyfikacji, można pokazać przodków Henry-
ka w Prusach aż do XV w. Jeśli chodzi o Löllhöfelów w Prusach Ksią-
żęcych, to pojawiają się oni najpierw w Elblągu, potem także Królew-
cu, Wystruci (Insterburg/Czerniachowsk) i Kłajpedzie (Memel/ Kla-
ipėda). Była to rodzina ewidentnie mieszczańska, z której chirurg Jan 
Löllhöfel z Elbląga 15 stycznia 1647 roku otrzymał w Grazu szlachec-
two, a następnie 3 stycznia 1667 roku w Eggenbergu dodano mu 
predykat „von Löwensprung” z prawem przeniesienia go na innych 

                                                
36  Joachim Lelewel: notaty i materiały autobiograficzne, BN, rkps IV 6560, s. 1-4. 
37  Boniecki, op. cit., t. XIV, Warszawa 1911, s. 72-73; M. Rawita-Witanowski, Ród 

Lelewelów. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu Joachima Lelewela, „Miesięcznik Heral-
dyczny” 4:1911, nr 7-8, s. 97-100; H. Więckowska, Lelewel Jan Paweł (1706-1847), 
podpułkownik inżynierii, [w:] PSB, t. XVII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 19-
21; S. Kieniewcz, Lelewel Joachim Józef Benedykt (1786-1851), historyk, polityk, 
ideolog demokracji polskiej, [w:] PSB, t. XVII, s. 21-25; M. Manteufflowa, Lelewel 
(pierwotne nazwisko Loellhoefel) Karol Maurycy h. własnego (1748-1830), prawnik, 
działacz administracji oświatowej, [w:] PSB, t. XVII, s. 25-26; S. Kieniewcz, Lelewel 
Prot Adam Jacek (1790-1884), oficer napoleoński, poseł na sejm Król. Pol., ziemia-
nin, [w:] PSB, t. XVII, s. 26-27. 

38  E. von Löllhöfel, Die deutschen Vorfahren des Polnischen Historikers Joachim Lele-
wel, „Ostdeutsche Familienkunde”, 15:1967, z. 4., s. 371-375; tenże, Przodkowie 
wielkiego Joachima, „Wiadomości” (Londyn) 1967, nr 30 z 23 lipca, s. 4; tenże, Lö-
llhöfel – Lelewel. Eine preußisch-polnische Familienverbindung, „Altpreussische Ge-
schlechterkunde” Neue Folge, 16:198, z. 4/5, s. 201-206. 

39  Rawita-Witanowski, op. cit., s. 97-98; von Löllhöfel, op. cit., s. 4. 
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krewnych noszących to nazwisko40. Następnie trzej Lelewelowie 
otrzymali pruskie szlachectwo, nadane w Cölln nad Szprewą (dziś 
część Berlina) 1 stycznia 1713 roku od króla Fryderyka I (III). Byli to 
pruski radca dworu Jerzy-Fryderyk Löllhöfel z Wystruci (nota bene, 
był on pruskim posłem w Warszawie na przełomie XVII i XVIII wieku) 
wraz z bratem i krewnymi. Do nazwiska dodano tym uszlachconym 
Löllhöfelom predykat „von Löwensprung”. Ich herb wyglądał następu-
jąco: w polu dwudzielnym w pas, od czoła srebrnym leżące czarne 
skrzydło orła, od podstawy błękitnym lew złoty kroczący trzymający 
donicę czerwoną z sześcioma konwaliami. Członkowie tej uszlachco-
nej części rodziny występowali później na terenie Niemiec, służąc 
głównie w armii pruskiej. Ich majątki leżały w Prusach Książęcych: 
w 1720 roku Fridrichsheide/Gajrowskie (pow. olecki), w 1720 roku 
Stirkallen/Dotowka (pow. Pillkallen/Pilkały/Dobrowolsk). Później 
widzimy ich na Pomorzu Zachodnim: w 1766 r. w Bolkow/Bolkowo 
(pow. białogardzki) oraz w Gissolk/Giżałki, Schwellin/Świelino i Vol-
dekow/Wełdkowo (pow. koszaliński). A także na Śląsku w 1781 roku 
w Algersdorf/Ostrężna (pow. ziębicki)41. 

Henryk Löllhöfel nie pochodził od żadnego z nobilitowanych 
(był jednak ich krewnym, a dokładniej krewnym IV stopnia radcy 
Jerzego-Fryderyka), choć używał nazwiska w jego pełnej szlacheckiej 
formie Löllhöfel von Löwensprung. Henryk mieszkał w Warszawie. 
Ożenił się tam 27 czerwca 1741 roku z Augustą-Konstancją Jauch, 
córką Daniela i Ewy Münnich, pochodzącą z rodziny dopiero co przy-
byłej z Saksonii. Konstancja była córką pułkownika artylerii koron-
nej, generała saskiego i architekta; wbrew polskiej literaturze (PSB) 
teściowa Henryka nie była córką rosyjskiego feldmarszałka Burchar-
da-Krzysztofa hr. Münnicha. W akcie ślubu nie jest wspomniane wy-
znanie Henryka, co wskazuje, że był katolikiem (po przybyszu z Prus 
Książęcych należałoby spodziewać się wyznania luterańskiego); jego 
żona też była z rodziny protestanckiej (jej ojciec dopiero na łożu 
śmierci w 1754 roku przeszedł na katolicyzm)42. Henryk zmarł 11 
marca 1763 roku w Warszawie i pochowany został w warszawskim 

                                                
40  Adelslexikon, Bd. VIII Loe-Mes (Genealogisches Handbuch des Adels, Bd. 113), 

Limburg and der Lahn 1997, s. 14-15. 
41  L. von Ledebur, Adelslexicon der Preussischen Monarchie, t. II, Berlin [b.m.d.], 

s. 50; L. von Zedlitz-Neukirch, Neues preussisches Adels-Lexicon, t. III, Lipsk 1837, 
s. 290. 

42  Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie (dalej: AAW), Liber Copulatorum Ecclesiae 
Collegiatae […] Santcte Joannis Baptistae 1740-1750, s. 32; S. Herbst, Jauch Daniel 
Jan Joachim Chrystian (1684-1754), architekt, artylerzysta, [w:] PSB, t. XI, Wrocław 
1964-1965, s. 97; Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften (Neue 
Folge), Bd. III, [b.m.w.] 2013, s. 261-272 (brak Ewy wśród 17 wymienionych tam 
dzieci feldmarszałka). 
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kościele OO. Kapucynów przy ul. Miodowej43. Pozostawił córkę Teresę 
oraz syna Karola-Maurycego. Teresa Lelewelówna poślubiła pisarza 
wielkiego koronnego Adama Cieciszowskiego h. Kolumna i jest to 
pierwszy uchwytny w źródłach związek Lelewelów z pograniczem ma-
zowiecko-podlaskim. Rodzina Cieciszowskich pochodziła z ziemi 
czerskiej, ale od XVI w. była związana ziemią liwską, posiadając tam 
dobra i licznie obsadzając tamtejsze urzędy ziemskie. Henryk Lelewel 
był związany tylko z Warszawą, należy więc przypuszczać, że praca 
Cieciszowskiego w kancelarii koronnej zaowocowała nawiązaniem 
kontaktów między tymi rodzinami. Związek pomiędzy Lelewelami 
a średnią szlachtą, bo za taką należy uważać Cieciszowskich (choć 
mieli oni kilku senatorów i licznych urzędników ziemskim) może na 
pierwszy rzut oka dziwić; należy jednak sądzić, że za tym małżeń-
stwem stały pieniądze doktora Lelewela. Jak zobaczymy niżej, ten 
związek Lelewelów z rodzinami z pogranicza Podlasia i Mazowsza 
będzie też widoczny w następnych pokoleniach. Nadmieńmy jeszcze, 
że Teresa z Lelewelów Cieciszowska była prababką Henryka Sienkie-
wicza44.  

Karol-Maurycy-Tadeusz Lelewel urodził się w Warszawie 21 lu-
tego 1748 roku i 25 lutego został ochrzczony w warszawskiej kolegia-
cie45. Na sejmie 1768 roku Karol-Maurycy otrzymał indygenat, 18 
maja 1775 roku uzyskał dyplom indygenatu (potwierdzony 24 grud-
nia 1777 roku)46. Dziwić może, że uzyskał ten dyplom tak młodym 
wieku, ale z treści tego dokumentu możemy się jednak dowiedzieć, że 
chodzi głównie o zasługi jego ojca, Henryka, którego król nie zdążył 
nagrodzić, ze względu na jego śmierć. Co ciekawe, w dyplomie usta-
lono też nową formę nazwiska na Lelewel, co jest raczej wyjątkiem na 
tle innych tego typu dokumentów (a dość skomplikowane dotychcza-
sowe niemieckie nazwisko Karola zapisano w tam bezbłędnie jako 

                                                
43  AAW, Liber Mortuorum Eccl. Metropolitanae [kolegiata św. Jana w Warszawie] 1753-

1771, s. 88 (tu nazwisko Henryka zapisano jako „de Lewenszprunk Lelheffel”); „Ku-
ryer Warszawski” 1763, nr 21 z 12 marca. 

44  Boniecki, op. cit., t. III, Warszawa 1900, s. 164-170. 
45  AAW, Liber Vitae […] S. Joannis Baptisae Collegiatam Parochialem Ecclesiam 1747-

1751, s. 21 (w literaturze, w oparciu o inskrypcję z grobu, jako datę urodzenia Ka-
rola podaje się błędnie datę jego chrztu). 

46  Z. Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519-1793), [w:] Mate-
riały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. V, Buenos Aires-Paryż 1971, 
s. 60; Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII saec., oprac. B. Trelińska, 
Lublin 2001, s. 552, nr 1670; AGAD, Metryka Koronna. Księgi Kanclerskie 42, 
s. 146-151; Metryka Koronna. Sigillata 33, s. 77; Metryka Litewska 220a, s. 138-
141 (tu wizerunek herbu); Nobilitacje XIV-XVIII w., diariusze 1649 r., akta i mowy 
XVI i XVIII w., Biblioteka Książąt Czartoryskich, rkps 964, s. 968-969 i 422 (tu 
czarno-biały i słabo czytelny wizerunek herbu Lelewelów). Sam dyplom indygenatu, 
zawierający kolorowy wizerunek herbu zachował się w zbiorach Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Wilnie (Vilniaus Universiteto Biblioteka):  
http://gluosnis.vu.lt/biblio/dshow?id=VUB01_350757 (dostęp 20 X 2014 roku); 
serdecznie dziękuję drowi Tomaszowi Jaszczołtowi za wskazanie tego dokumentu. 
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Loellhoefel). Dokument ten nazywa Karola szlachcicem brandenbur-
skim. Karol-Maurycemu potwierdzono też dotychczasowy herb. 

Jego kariera nie była typowa dla prawnika. Uczęszczał na uni-
wersytet w Getyndze, a następnie służył w gwardii pieszej koronnej. 
W późniejszych latach zarządzał funduszem szkolnym KEN, a na-
stępnie pełnił urzędy ziemskie w ziemi liwskiej: łowczego (1787) i cze-
śnika (1788). Za czasów Księstwa Warszawskiego pracował w Dyrek-
cji Edukacji Narodowej, a za czasów Królestwa Polskiego w Komisji 
Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenie publicznego. Od 1785 
roku posiadał on dobra Gortatowice i Stawiany(?) w wojew. sando-
mierskim, a w 1788 r. kupił od spadkobierców cześnika warszaw-
skiego Dyzmy Szymanowskiego dobra Wola Cygowska i Retków 
w ziemi warszawskiej, gdzie osiadł w okresie między upadkiem Rzecz-
pospolitej a powstaniem Księstwa Warszawskiego. W 1784 roku Ka-
rol ożenił się z Ewą Szelucianką h. Trupia Głowa, córką cześnika 
rzeczyckiego Franciszka Szelutty i Antoniny Cieciszowskiej47. Mimo 
pochodzenia z Wielkiego Księstwa Litewskiego, Franciszek Szelutta 
był właścicielem Uścieńca w pow. garwolińskim ziemi czerskiej, które 
to dobra przejął od Cieciszowskich. Antonina z Cieciszowskich Sze-
luttowa była zaś siostrą Adama, męża Teresy Lelewelówny, rodzonej 
ciotki Karola. W następnym pokoleniu widzimy więc kolejne związki 
Lelewelów z ziemiami wschodniego Mazowsza, niewątpliwie induko-
wane poprzez związki w poprzednich pokoleniach. Karol Lelewel miał 
w tym małżeństwie siedmioro dzieci: Julianna (zmarła dzieckiem 
w 1796 roku), Marcelina, Marianna, Józef, Jan-Paweł (1796-1847) 
inżynier wojskowy bezżenny, zmarły na emigracji, Joachim i Prot. 

Córki Karola-Maurycego związane były z Warszawą, tam też 
znalazły swoich mężów. Marcelina-Marianna-Balbina Lelewelówna, 
urodzona w Warszawie ok. 1793 roku, poślubiła tamże 23 listopada 
1826 roku Józefa Nosarzewskiego, syna Jana chorążego ciechanow-
skiego, właściciela Krzynowłogi Wielkiej w pow. przasnyskim oraz 
Zofii Glinki, urodzonego ok. 1791 roku w Krzynowłodze Wielkiej. Pra-
cował on jako urzędnik w Warszawie, na stanowisku sekretarza 
w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych48. Marianna Lelewelówna 
była z kolei zamężna za Józefem Majewskim h. Starykoń, synem 
współwłaściciela Szydłowa w pow. mławskim i Mierzanowa w pow. 
przasnyskim Józefa-Ignacego i Salomei Młodzianowskiej49. Ten zwią-
zanie się Lelewelów z rodzinami z północnego Mazowsza będzie w na-

                                                
47  Archiwum Państwowe w Warszawie (dalej: APW), Księga urodzeń, małżeństw i zgo-

nów parafii Nawiedzenia NMP 1837, s. 1087, nr 867. 
48  APW, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Nawiedzenia NMP 1826, s. 341, 

nr 310. Imię Marceliny literatura podaje jako Marcjanna. 
49  Boniecki, op. cit., t. XVI, Warszawa 1913, s. 270; S. Uruski, A. A. Kosiński, 

A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1913, s. 116-117. 
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stępnych pokoleniach skutkowało kolejnymi związkami z tym regio-
nem, a nawet osiedleniem się tamże. 

Prot Lelewel (1790-1884) odziedziczył po ojcu Wolę Cygowską. 
Dnia 15 kwietnia 1823 roku ożenił się w Mińsku [Mazowieckim] z Jó-
zefą Ślaską, urodzoną ok. 1801 roku. Była ona córką szambelana 
Stanisława Augusta i właściciela Wysokiej w obwodzie olkuskim Jó-
zefa oraz Marianny z Puszetów. Nie wiemy, skąd wziął się ten związek 
z rodziną z Małopolski; prawdopodobnie była to znajomość ze służby 
wojskowej Lelewela. Prot był autorem bardzo ciekawych pamiętni-
ków. Jego potomkowie żyją do dziś, choć w linii męskiej wymarli50. 

Zauważmy wreszcie, że w XIX-wiecznym Królestwie Polskim 
możemy wskazać na osoby noszące nazwisko Lelewel, nie mające nic 
wspólnego z omawianą wyżej rodziną, a nawet nie należące do stanu 
szlacheckiego51. 

Podsumowując, w obu opisanych przypadkach widzimy szybką 
asymilację obcej pod względem zarówno narodowości jak i wyznania 
rodziny. Oczywiście, za sprawą opuszczenia rodzinnych stron (odpo-
wiednie Kurlandia i Prusy Książęce) i osiedlenie się w polskim środo-
wisku, a także ze względu na związki małżeńskie z polskimi rodzina-
mi. Widać też pełną akceptację w nowym środowisku członków obu 
tych rodzin. 

 

                                                
50  Rawita-Witanowski, op. cit., s. 100; Prot Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu nasze-

go, oprac. I. Lelewel-Friemannowa, Wrocław 1966; A. Rogalski, W sprawie Prota Le-
lewela, czyli postulat biografii historycznej, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” 
z. 18, 2012, s. 33-45. 

51  APW, Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 
parafii Sobików 1864, k. 40, nr 29. 
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Podania i baśnie  
– niezwykłe źródło do dziejów Liwa i okolic 
 
 
Dzieje ziemi liwskiej przez lata pozostawały na uboczu dociekań 

badawczych historyków. W wielu publikacjach pojawiały się jedynie 
krótkie wzmianki dotyczące przede wszystkim zamku lub kościoła 
i parafii w Liwie oraz wykazy osób, które zajmowały stanowiska w zie-
mi liwskiej1. Podkreślmy, że w dużej mierze dziejom Ziemi Liwskiej 
poświęcony jest także „Rocznik Liwski” wydawany cyklicznie od 2006 
roku2. 

Dużo rzadziej sygnalizowano legendarne początki Liwa. Do-
tychczas ukazały się drukiem dwa zbiory legend ziemi liwskiej. 
Pierwszy opublikowany przez Edwarda Rucińskiego w 1905 na ła-

                                                
1  Wśród najważniejszych publikacji należy wymienić: Liw. Dawne i nowe pamiątki 

stołecznego miasta Ziemi Liwskiej, siedziby Książąt Mazowieckich, zebrał i wydał 
ks. K. Leszczyński, Warszawa 1913; J. P. Woronicz, Karta z dziejów starożytnego 
kościoła w Liwie. Wyd. K. R. Leszczyński, Warszawa 1918; L. Zalewski, Ziemia Liw-
ska – ludzie – miejscowości – wydarzenia, Warszawa 2002; Tenże, Szlachta ziemi 
liwskiej. Sejmiki – urzędy – herbarz, Warszawa 2005; R. Postek, Liw miasto i za-
mek, Warszawa 2008; Węgrów i Ziemia Liwska. Perły kultury i atrakcyjność tury-
styczna, red. W. Kaprowski, F. Midura, J. W. Sienkiewicz, Warszawa 2009.  

2  Szerzej o zawartości poszczególnych tomów „Rocznika Liwskiego” oraz badaniom 
prowadzonym nad przeszłością Ziemi Liwskiej w: R. Dmowski, Muzeum Zbrojownia 
na Zamku w Liwie oraz Zamek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej jako 
animatorzy badań naukowych regionu w latach 2005-2012, „Rocznik Liwski” 
2012/2013, t. VI, s. 301-322. 
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mach miesięcznika „Wisła”3 i drugi autorstwa Jana Mielniczka wyda-
ny w 2012 roku4.  

Niniejsza edycja zbioru podań i legend dotyczących Liwa i okolic 
zebranych na początku XX wieku przez Edwarda Rucińskiego została 
dokonana z myślą o pasjonatach historii, uczniach i nauczycielach 
oraz mieszkańcach ziemi liwskiej zainteresowanych historią „swej zie-
mi rodzinnej”. Publikację tekstu przygotowano przede wszystkim 
z myślą o czytelniku nieprzyzwyczajonym do studiowania dziewiętna-
stowiecznych źródeł. Opracowania dokonano według obowiązujących 
w polskim edytorstwie zasad wydawniczych. Wykorzystano wskaza-
nia, zawarte w publikacjach: Kazimierza Lepszego5, Ireneusza Ihna-
towicza6, Jerzego Starnawskiego7 i Alicji Kuleckiej8. Zmodernizowano 
ortografię dostosowując ją do aktualnie obowiązujących norm, nato-
miast w niezmienionej formie pozostawiono końcówki fleksyjne.  

Niewiele wiadomo o Edwardzie Rucińskim, który zapisał i opu-
blikował poniższe legendy. Najprawdopodobniej zapisał on również 
język charakterystyczny dla mieszkańców Liwa, którzy opowiedzieli 
mu przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści. 

 
 
 

Podania i baśnie z okolic Liwa 
(powiat węgrowski) 

Zebrał Edward Ruciński 
 
Liw, osada kilkotysięczna (około 3000 mieszk.)9, ongi dość duży 

gród, wraz ze wspaniałym zamkiem, zbudowanym na początku XII 
stulecia przez książąt mazowieckich, miał także swój wiek złoty. 
Przebywali tu pierwiastkowo10 książęta mazowieccy, później królowa 
Bona, czas jakiś król Batory i wielu, wielu dostojników sławnej swego 
czasu Rzeczypospolitej. Lecz liczne wojny i nieubłagany ząb czasu 
wyryły na tym grodzie ślady swoje. Ze wspaniałego grodu została tyl-

                                                
3  E. Ruciński, Podania i baśnie z okolic Liwa (powiat węgrowski), „Wisła” 1905, 

t. XIX, z. IV, s. 370-373. 
4  J. Mielniczek, O Tajemniczym Lustrze Mistrza Twardowskiego i Żółtej Damie. Le-

gendy Węgrowa i okolic, Węgrów 2012. 
5  Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., red. K. Lep-

szy, Warszawa 1953.  
6  I. Ihnatowicz, W sprawie zasad publikacji źródeł historycznych z XIX i XX wieku, 

„Przegląd Historyczny” 1961, z. 1, s. 164-172; tenże, Projekt instrukcji wydawniczej 
dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1962, t. 7, 
s. 99-123.  

7  J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1992. 
8  A. Kulecka, Indywidualizacja czy normalizacja? W poszukiwaniu modelu wydaw-

nictw źródłowych, „Studia Źródłoznawcze” 2002, t. 40, s. 201-213. 
9  Dane z 1904 r. 
10  Pierwiastkowo – tu w znaczeniu sporadycznie, pojedynczo. 
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ko mizerna11 osada i ruiny zamku, niby cień minionej, świetnej prze-
szłości. Do skarbów, których wieki wydrzeć nie zdołały, należą miej-
scowe podania ludowe, które poniżej przytaczamy. 
 

1. 
Mieszkała w Liwskim zamku królowa Bona, a że była bardzo 

piękna, więc się ciągle w lustrze przeglądała, czekając rychło-li12 król 
małżonek z wojny powróci. Lecz dni i nocy mijały, a król nie wracał. 
Aż dnia jednego ukazało się liczne wojsko, ale nie króla pana, tylko 
nieprzyjacielskie, aby pochwycić królowę13 i zabrać skarby, co były 
w zamku. Dowiedziawszy się o tym, królowa uciekła lochem ziemnym 
od Liwa aż do pałacu Starowiejskiego14, razem ze swemi dworzany15 
i skarbem, a skarbu była moc, bo aż 12 wozów samych dukatów, nie 
rachując innych klejnotów. Wojsko cudze wzięło zamek, ale później 
to się wyniosło stąd i pojechało rzeką (Liwiec wpada do Bugu), hen, 
daleko. 
 

2. 
Już bardzo dawno temu jedna kobiecina z Liwa miała kokosz-

kę, która niosła się, ale jednego razu poczęły jajka przepadać, bo 
kurka przestała się nieść w domu. Długo szukała kobieta miejsca, 
gdzie się kura niesie, lecz nie mogła znaleźć. Aż doradził ktoś kobie-
cie, aby przywiązać kurze do nogi długą nitkę. Uczyniła tak i cieka-
wa, pobiegła z kłębkiem za nitką. I o rety! Nitka zaprowadziła ją do 
zamku, ale kobiecina, ciekawa, poszła dalej. Idzie w głębinę zamku: 
przeszła jedne drzwi, drugie – nic. Ale jak już weszła za trzecie, pa-
trzy, a tu ogromne dwa czarne psy z oczami, niby rozpalone węgle, 
lezą i patrzą na nią groźnie. Zestraszyła16 się okropnie owa kobieta 
i chciała się wrócić, ale już iść nie mogła. Aż patrzy, a tu wychodzi 
taka śliczna pani, lecz bardzo smutna, i mówi: „Czego, kobietko, 
chcecie?”. Ale tak łagodnie mówiła, że kobieta zaraz jak nie przypad-
nie jej do nóg, a uchwyciwszy za szaty rękami, jak nie pocznie prosić 
pokornie: „Jaśnie litościwa pani, jestem biedna kobieta; miałam kur-
kę; na początku, to się niosła w domu, a teraz to do zamku chodzi; 
chciałam ją, wziąć i przyszłam tu”. „Dobrze, rzecze ta śliczna pani, 
ale wolałabym, żebyście mi ją sprzedali. Ile za nią chcecie?” Kobieta 
nie umiała zaraz odpowiedzieć, więc znów pani rzecze: „Weźcie sobie 
tyle pieniędzy, ile się wam podoba”. I pokazała na kupę złota. Kobieta 
nabrała pełniutki fartuch. Ledwie że przyniosła do chałupy. Ale czy 

                                                
11  Mizerna – tu w znaczeniu niewielka. 
12  Rychło-li – tu w znaczeniu kiedy? 
13  Królową.  
14  Taki loch nigdy nie istniał, to jedynie barwna legenda.  
15  Swymi dworzanami – swym dworem. 
16  Zastraszyła – tu w znaczeniu przestraszyła.  
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to z poderwania17, czy ze strachu, zaniemogła, zległa do łóżka i utra-
ciła mowę. Na trzeci dzień, to zamówiła i zażądała księdza. Kiedy 
ksiądz przyszedł, to wypowiedziała wszystko i oddała pieniądze na 
kościół, bo czuła już, że długo nie pożyje. Ale ksiądz pieniędzy tych 
nie przyjął, bo to były przeklęte. Kobieta po tym zmarła, a pieniądze 
gdzieś się podziały. 

 
3.  
Czasami, to widać wieczorem, jak na polu pali się niebieski 

ogień. To tak diabeł pieniądze pali, ale każdy boi się iść na bagna 
zamkowe po te pieniądze, bo z diabłem, to zła sprawa się wdawać. 
 

4.  
Często latem, jak chłopcy nocują na pastwisku, to słychać 

okropny brzęk i szczęk, jakby szabel. To tak nasze wojsko bije się 
z nieprzyjacielskim, które tu poległo i pokutuje. 
 

5. 
W Liwie, to był pierwszy początek wojny. Tu się wojna zaczęła 

i tu się skończy. Tylko teraz to wojsko śpi w górach (pagórki)18, ale 
musi kiedyś wstać, a wstanie wtedy, jak król szwedzki przyjedzie tu 
z wojskiem po kapelusz, który tu zgubił, kiedy uciekał po bitwie19. 
Wtedy nasze wojsko wstanie i będzie bój wielki. Będzie tak, jak kie-
dyś, ziemia dudnić, że aż w Węgrowie (odległy o 5 wiorst) szyby będą 
brzęczeć i wylatywać, a Liwiec (rzeka) cały we krew się zamieni. 
 

6. 
Stare ludzie20, to i teraz widują czasem, jak tędy po nocach 

przechodzą na białych koniach żołnierze, ale takie siwe, jak gołębie. 
Czasem to hen, daleko gdzieś, to całe noc idą, ale do ludzi to nic nie 
gadają i choć bywa, że przechodzą przez łany żyta, ale szkody nie 
robią i nawet śladu po sobie nie zostawiają. 
 

7. 
Jest też w Liwcu topielec, co każdego lata musi kogoś utopić. 

Czasem to wylezie z wody i jak małe dziecko płacze. Jak kto jest bar-
dzo litościwy, a nie wie, że to tak woła topielec, to pójdzie ratować 
tego dziecka21 i sam utonie. 
 

                                                
17  Poderwania – tu w znaczeniu przedźwigania. 
18  Informacja podana w nawiasie przez Edwarda Rucińskiego.  
19  Bitwy ze Szwedami w Liwie miały miejsce w latach 1656 i 1703. R. Postek, Liw 

miasto i zamek, Warszawa 2008. 
20  Starzy ludzie. 
21  To dziecko.  
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8. 
Jest koło Liwa takie miejsce nad samym Liwcem, gdzie raz do 

roku, w Noc Wielką22, dzwony biją. To kiedyś kościół tu się zapadł 
razem z ludziami23, i teraz, to co rok tam tak dzwonią na nabożeń-
stwo. 
 

9. 
Między Węgrowem a Liwem jest most na Liwcu. Jak kto późno 

z jarmarku powraca, a jeszcze do tego nietrzeźwy, to go zawsze tu złe 
zaczepi, albo na bagna zawiedzie, albo konia z wozem na głębinę za-
prowadzi. Albo znów, jak człowieka czasem w postaci dziada złe spo-
tka, to tabaką, albo serem częstuje; jak kto zażyje tej tabaki, albo zje 
tego sera, to zaraz go szatan oplącze i będzie w nim siedział, aż trzeba 
do miejsc świętych wozić, żeby go wypędzili.  
 

10. 
Jak dziewczęta i chłopcy wracali raz z Ruchny i zamiast śpie-

wać pieśni nabożne, klęli i kłócili się, to pokazał się im taki jakiś pan 
w kapeluszu i zapytał o dziedzica, czy jest w domu. Ale jedna dziew-
czyna zobaczyła, że ten pan ma zamiast nóg ludzkich - końskie kopy-
ta. Więc się przeżegnała, i zaraz ten pan znikł, i tylko wiatr drzewa 
poruszył, jak złe uciekało. 
 

11. 
Dawniej, jak jeden król mieszkał w Liwie na zamku i pojechał 

na polowanie, to spotkał w chacie leśnika bardzo ładną dziewczynę, 
córkę jego. Tak mu się spodobała, że zabrał ją na zamek, wyaduko-
wał24, a po tym się z nią ożenił. Jak mu po tym wypadło jechać na 
wojnę, a królowa ta jego leśna powiła ślicznego syna, to jedna z pań 
dworskich wzięła tego chłopczyka i wykradła przez zazdrość, a za-
miast niego włożyła do kołyski kotka i napisała w liście do króla: 
„Wziełeś25 leśne zwierzę, leśne ci zwierza rodzi; wcale jej się chować 
nie godzi”. Ale król odpisał; „Wola Boga Najwyższego, trzymajcie ją do 
przyjazdu mego”. Kiedy przyjechał, to królowej darował, bo żal mu jej 
było. Kiedy drugi raz pojechał, znowu królowa powiła drugiego syna. 
A ta zazdrosna dworzanka znów pisze: „Wziełeś leśne zwierze, leśne 
ci zwierza rodzi; wcale jej się chować nie godzi”. I do kołyski wsadziła 
psiaka, a królewicza zabrała. Ale król jeszcze raz darował, bo był 
bardzo litościwy. A kiedy tak i trzeci raz zrobiła, rozgniewał się król 
na królowę26 i wygnał ją z zamku. Poszła z płaczem do chaty leśnej, 

                                                
22  Wielkanoc. 
23  Ludźmi.  
24  Wyedukował, czyli wyuczył.  
25  Wziąłeś.  
26  Królową. 



RafaŁ Dmowski 

 174

gdzie mieszkał staruszek jej ojciec. Kiedy bardzo po dziatkach swych 
lamentowała, jeden z dworzan, u którego na kuchni wychowały się 
królewicze, zaprowadził ich po kryjomu do matki. A król ani dnia, ani 
nocy nie miał spokojnej. Wciąż się trapił, zamykał się i wciąż sam, 
zadumany, na zamku siedział. Aż raz namówili dworzanie króla, aby 
dla rozrywki ruszył na polowanie. Król dał się namówić bo był wielki 
amator na polowanie27. Goniąc za dzikiem, zbłąkał się król i na noc 
musiał zawitać do chaty leśnika. Wielkie było zdumienie króla, gdy 
w chacie ujrzał swą małżonkę, którą kiedyś wypędził. Kochając ją, 
jak i dawniej, sam do niej przemówił pierwszy, a radości jego nie było 
końca, gdy ujrzał trzech ślicznych i rosłych młodzieńców, a którzy 
byli jego synami. Dowiodła mu to królowa po znakach, jakie mieli na 
ciele. Na drugi dzień król, pełen szczęścia, powrócił z rodziną do 
zamku Liwskiego i wyprawił wielgą28 ucztę. A te29 panią, to kazał 
bronami żelaznemi30 rozszarpać. Ale, jak królowa za nią zaczęła bła-
gać, to król darował, ale wygnać kazał z zamku na cztery wiatry. Po-
szła, a w nocy, to się na drzewie powiesiła, a rano, to zleciała się 
chmura czarnego ptactwa. Rozdziobali ją, kruki i wrony. To miejsce 
to się nazywa „Bagno”, i tam złe przeszkadza. 

                                                
27  Bardzo lubił polować. 
28  Wielką.  
29  Tą. 
30  Żelaznymi.  
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Galeria portretu sarmackiego  
w zakrystii bazyliki mniejszej w Węgrowie 
 
 
Węgrowska zakrystia mieszcząca się w sklepionej sali przylega-

jącej od południa do prezbiterium bazyliki mniejszej Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny posiada niezwykły nastrój. Niewielka ilość 
światła wpadająca przez okna w grubych murach wydobywa z mroku 
rzędy obrazów zawieszonych ponad sięgającą 4 m wysokości boazerią 
ciemnego drewna. Kolekcja portretu z zakrystii węgrowskiej bazyliki 
jest w istocie galerią dobrodziejów świątyni i władającego nią zgroma-
dzenia księży komunistów powstającą w ciągu ponad 100 lat od cza-
su jej odbudowy ze zniszczeń wojny północnej. Cezurę czasową dla 
galerii stanowi data 13 kwietnia 1703 r. Pożar, wzniecony tego dnia 
przez plądrujących miasto Szwedów z armii Karola XII, zniszczył wy-
posażenie gotyckiego kościoła z XVI w1. Z tego powodu wszystkie por-
trety z zakrystii związane są ze zgromadzeniem księży komunistów 
(bartolomitów, bartoszków)2. Za oficjalny początek istnienia ich wę-

                                                        
1  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat węgrowski, oprac. I. Galicka, H. Sygie-

tyńska, Warszawa 1964, T. X, z. 26 (dalej: KZSwP), s. 23; M. Karpowicz, Działal-
ność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967, s. 15-16. 

2  J. Marecki, Zakony męskie w Polsce, Kraków 1997, s. 20; M. Brudzisz, KSIĘŻA 
ŻYCIA WSPÓLNEGO [w:] Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin 2004, s. 118-123; 
Zgromadzenie księży bartolomitów (pełna nazwa: Zgromadzenie Księży Świeckich 
Życia Wspólnego, łac.: Institutum Sacerdotum Saecularium in Communi Viventium) 
założone w 1640 r. w Salzburgu przez Bartłomieja Holzhausera istniało w Polsce od 
1683 r., kiedy to biskup poznański Stefan Wierzbowski sprowadził księży instytu-
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growskiego domu uznać można datę oficjalnego przekazania komuni-
stom fary i prepozytury z nią związanej przez właściciela miasta, wo-
jewodę płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego, co miało miejsce 
14 października 1711 r. w Krasnymdworze3, choć zapewne pojawili 
się w mieście zaraz po ukończeniu odbudowy kościoła w 1707 r. Wę-
grów stał się odtąd siedzibą prezesów Instytutu na Polskę (choć spo-
radycznie niektórzy z nich rezydowali w innych miejscach: w Kiel-
cach, Kiczkach czy Wyszkowie nad Liwcem). Zabory, wojny i represje 
zaborców były przyczyną upadku węgrowskiego zgromadzenia: rok 
1833 wyznacza kres istnienia szkoły średniej, a 1836 – seminarium 
prowadzonego przez księży komunistów; od tego czasu ustał napływ 
portretów do zakrystii4. 

Nie wszystkie zlokalizowane obecnie w zakrystii obrazy znajdo-
wały się w niej początku. Przykładowo, według tekstu wizytacji 
z 1835 r., portret papieża oraz portrety ks. Białobrzeskiego i ks. Ney-
manna zdobiły wówczas oratorium na plebanii5 a przeniesione zostały 
do kościoła zapewne po zajęciu tych zabudowań od przez władze ro-
syjskie w 1849 r. 

Galeria z węgrowskiej zakrystii jest unikalnym zjawiskiem kul-
turowym. Na terenie Podlasia porównać można z nią zaledwie dwa 

                                                                                                                                  
towych do założonego przez siebie w 1670 r. Nowego Jerusalem (obecnie Góra Kal-
waria). Dlatego też w zakrystii znajdują się także portrety sprzed 1703 r. które za-
pewne księża komuniści przywieźli ze sobą do nowej siedziby. 

3  Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej, Zespół Akt Parafii Wniebowzięcia NMP w Wę-
growie (dalej: ADD ZAPW), sygn. III/Q/2, s. 3. Akt podpisania dokumentu intromi-
sji komunistów miał miejsce w rezydencji Krasińskiego we wsi Krasnydwór albo 
Krasny Dwór (obecnie Starawieś) w powiecie węgrowskim. 

4  T. Wyszomirski, Z przeszłości Węgrowa, mps z 1961 r. w archiwum parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Węgrowie, s. 81; A. Kołodziejczyk, Między powstaniami, [w:] Wę-
grów. Dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, 
Węgrów 1991, s. 137.  

Wyjątek stanowią 2 dwudziestowieczne portrety zasłużonych proboszczów 
węgrowskich, ks. Broniszewskiego i ks. Czarkowskiego. Ksiądz Stanisław Broni-
szewski (portret sygnowany Rodkiewicz 1910) – jego „staraniem i kosztem” odno-
wione zostały w 1910 r. cztery portrety z zakrystii. Z jego też inspiracji wystawiono 
figury Matki Boskiej i św. Józefa przy kościele oraz krzyż granitowy w miejscu ko-
ścioła św. Barbary spalonego przez Szwedów w 1703 r.  

Ksiądz kanonik Kazimierz Czarkowski (1888-1982) był inicjatorem renowacji 
fresków Palloniego w latach 1942-43 (wykonawcy: Władysław Zych, Feliks Konecki, 
Henryk Kucharski) oraz szeregu obrazów i rzeźb w latach 50. XX w. Za czasów jego 
proboszczostwa ołtarze boczne otrzymały antepedia z trybowanej blachy miedzianej 
(proj. Jana Kajzera, 1943 r.). Badając portret biskupa Aleksandra B. Wyhowskiego 
odkrył we fresku nad ołtarzem głównym 2 postacie Sybilli zamalowane w XIX w. 
i doprowadził do ich odsłonięcia. Dzięki niemu zrekonstruowana została brama ko-
ścioła Wniebowzięcia NMP zniszczona w czasie II wojny światowej. Portret Czar-
kowskiego powtarza układ kompozycyjny wizerunku ostatniego węgrowskiego pre-
zesa księży komunistów ks. Andrzeja Zawadzkiego z kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Wyszkowie nad Liwcem, namalowanego w 1839 roku przez Jó-
zefata Łukaszewicza.  

5  Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej, ZAPW, sygn. III/I/2, s. 46. 
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zespoły portretów utworzonych w kościołach – galerię portretów sa-
pieżyńskich z kościoła w Kodniu oraz galerię wizerunków biskupów 
łuckich i brzeskich z katedry w Janowie Podlaskim6. Zasadniczą róż-
nicą dzielącą kolekcję portretów z Węgrowa od galerii kodeńskiej i ja-
nowskiej jest sposób jej powstawania, który w farze węgrowskiej miał 
charakter procesu stopniowego narastania zbioru. Rozszerzał się 
w sposób spontaniczny poprzez darowizny kolejnych dzieł przekazy-
wanych przez osoby dążące do zapisania się w historii świątyni. 
W przeciwieństwie do kolekcji węgrowskiej, galerię w Kodniu ufundo-
wał w całości Jan Fryderyk Sapieha, a janowską – biskup Adam Na-
ruszewicz. Różni je także charakter oraz cel ich powstania i przezna-
czenie. Galerię kodeńską stworzono z myślą o chwale Sapiehów, na-
ginając czasem dla niej prawdę poprzez nadawanie przedstawicielom 
rodu nienależnych im tytułów. Adam Naruszewicz, jako historyk, dał 
wykład dziejów diecezji poprzez osoby jej kolejnych włodarzy ducho-
wych, natomiast galeria węgrowska wywodzi się wprost z wprost 
z dworskiej tradycji budowania prestiżu poprzez kolekcjonowanie 
i publiczne prezentowanie wizerunków znakomitych osobistości bę-
dących przyjaciółmi, protektorami i dobrodziejami właściciela galerii. 

W zakrystii węgrowskiej bazyliki można wyodrębnić kilka grup 
obrazów. Pierwsza, to dzieła związane z historią bartolomitów: portret 
biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego oraz proboszczów 
węgrowskich będących zarazem prezesami Instytutu i twórcami jego 
świetności: ks. Jakuba Białobrzeskiego i ks. Michał Neymana oraz 
ks. Krzysztofa Krakera7. Druga grupa portretów to wizerunki funda-
tora Jana Dobrogosta Krasińskiego i jego rodziny: jednej z jego żon 
(prawdopodobnie Jadwigi z Jabłonowskich) oraz syna – Stanisława 
Bonifacego Krasińskiego i jego żony Róży z Ogińskich. 

Zespół wizerunków biskupów łuckich i brzeskich, którym pod-
legała świątynia węgrowska, tworzą portrety Aleksandra Wyhowskie-
go, Stanisława Kostki Załuskiego i Franciszka Antoniego Kobielskiego 
uzupełnione wizerunkiem biskupa bakowskiego Stanisława Rajmun-
da Jezierskiego. O ile portrety trzech pierwszych duchownych, jako 
włodarzy diecezji, w której leżał Węgrów, wydają się w tym miejscu 
czymś oczywistym, to obecność Jezierskiego przy obecnym stanie 
wiedzy taką jeszcze nie jest. Pozostałe obrazy to dwa wizerunki papie-
ży, z których przynajmniej jeden przeniesiony został z plebanii, oraz 
dostojników świeckich: hetmana Jana Klemensa Branickiego oraz aż 
trzy konterfekty słynnego, a raczej osławionego, księcia Hieronima 
Floriana Radziwiłła z Białej.  
                                                        
6  M. Kałamajska-Saeed, Genealogia przez obrazy – barokowa ikonografia rodu Sa-

piehów na tle staropolskich galerii portretowych. Warszawa, 2006; R. Mirończuk, 
Galeria portretowa biskupów w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, Siedlce 2005. 

7  Warto także wspomnieć o dziełach zaginionych, które jeszcze w 1835 r. znajdowały 
się w oratorium plebanii – portretach ks. Bartłomieja Holzhausera założyciela 
zgromadzenia i ks. Józefa Brzozowskiego; zob. przypis 5. 
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Ekspozycja galerii portretu w zakrystii węgrowskiej wydaje się 
być skomponowana w pewnym porządku8. Najbardziej eksponowane 
miejsce: na wprost wejścia, zajmuje wizerunek konsekratora świąty-
ni, biskupa łuckiego i brzeskiego Aleksandra Wyhowskiego. Na prawo 
od niego zawieszono kolejno portrety biskupów łuckich: Kobielskiego 
i Załuskiego oraz biskupa bakowskiego Rajmunda S. Jezierskiego. 
Kontynuacją fryzu portretowego na ścianie północnej są osobistości 
szczególnie zasłużone dla zgromadzenia: biskupi Wierzbicki i Popław-
ski, następnie dyrektor Instytutu ks. Jakub Białobrzeski, ks. Michał 
Neyman, fundator skrzydła zachodniego budynku komunistów i ks. 
Krzysztof Kraker fundator biblioteki seminarium i szkoły węgrow-
skiej.  

Ścianę zachodnią zakrystii poświęcono apoteozie fundatora i je-
go rodziny. Obok portretu Jana Dobrogosta Krasińskiego i jego żony 
(zapewne Jadwigi Jabłonowskiej) widnieje portret jedynego syna, któ-
ry dożył pełnoletniości, Stanisława Bonifacego i jego żony Róży  
z Ogińskich. Na sąsiedniej północnej ścianie połowę jej długości zaj-
mują portrety dostojników świeckich: hetmana wielkiego koronnego 
Jana Klemensa Branickiego i dwa wizerunki Hieronima Floriana Ra-
dziwiłła. Ekspozycję na ścianie południowej skomponowano w sposób 
wydaje się dość przypadkowy, z obiektów nie mieszczących się 
w wymienionych kategoriach. Są tam, patrząc od lewej: dwa portrety 
papieży, lustro – tzw. Zwierciadło Twardowskiego, dalej kolejny por-
tret księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, po nim fotografia niezna-
nego księdza i, na końcu, wizerunek księdza Broniszewskiego  
z 1910 r. pędzla Rodkiewicza, który stanowi niejako akord finalizują-
cy kompozycję galerii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8  Systematyzacja zbioru dokonana została w niewiadomym czasie, ale przypuszcze-

nia kierują się ku osobie ks. Stanisława Broniszewskiego, proboszcza węgrowskie-
go w latach 1879-1916, konesera sztuki i zapewne autora koncepcji, według której 
galeria portretów funkcjonuje w przestrzeni zakrystii do dzisiaj. 
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Katalog portretów 
w układzie alfabetycznym 

 

 
 

1. Piotr Franciszek Orsini – papież Benedykt XIII 
Olej, płótno, autor nieznany, Polska (?), po 1724 r. 

 
Portretowany ubrany w czerwoną mozzettę z wyłożonym kołnie-

rzykiem białej koszuli oraz camauro – tradycyjną papieską czapkę, 
czerwoną z gronostajowym obszyciem.  

Piotr Franciszek Orsini, dominikanin (imię zakonne: Wincenty 
Maria), pochodził z rzymskiej rodziny książęcej Orsini – Gravina. Syn 
księcia Ferdynanda, biskup Siponto i Cezeny, arcybiskup Benewen-
tu, profesor, kardynał prezbiter przy San Sisto, kardynał biskup 
Frascati i Porto, obrany papieżem 4 VI 1724 r. sprawował swą funk-
cję do 1730 r.  

Z Polską wiąże go kanonizacja św. Stanisława Kostki (1726). 
Kanonizował również św. Alojzego Gonzagę i św. Jana Nepomucena9.  

Obraz pędzla miernego malarza, kolorystyka tępa i mało uroz-
maicona, brak pogłębionej charakterystyki psychologicznej modela.  

                                                        
9  K. Seppelt, K. Loeffler, Dzieje papieży od początków Kościoła do czasów dzisiej-

szych, T. II, Warszawa 1997; J. Wierusz Kowalski, Poczet papieży, Warszawa 1988. 
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2. Ksiądz kanonik Jakub Białobrzeski herbu Abdank, prezes 
ogólnopolskiego Instytutu Księży Komunistów 

Olej, płótno. Autor NN, 1830 r. wymiary: 67, 6 x 82,7 cm 
 
Napisy: w części górnej dodany później: An 1759 natus Die vero 

6 Febr: A: 1831 obiit in D... (Deo?)” U dołu, w jasnym polu: Effiges/ 
Illrimi Rndmi Dni Jacobi Białobrzeski Custod. Cath. Podlachien: Of-
ficjalis praepos: ac Rectoris Vengrovins. Ordi./ Scti Stanislaj Equit. 
Institut: Cler. Secul:in Comm. vivent p Regnum poloniae(sic!) iam in 4tem 
Octonnium Electi/vigore Dic(?) ... dd. 15 Julii 1830 _a o celebrati depi. 
etcz [...] dalej nieczytelny. Spod warstwy malarskiej widoczny wcze-
śniejszy napis o tej samej zapewne treści.  

Napis na odwrocie na krosnach: Restaurowany staraniem 
i kosztem ks. Stanisława Broniszewskiego, Dziekana Węgrowskiego 
w r. p. 1910. 

 
Portretowany, ubrany w czarną sutannę i mozzettę barwy łoso-

siowej, ukazany został w półpostaci, ze złożonymi do modlitwy dłońmi 
wspartymi na otwartej księdze. Spojrzenie skierowane na krucyfiks 
stojący na stole. Na piersi na podwójnym złotym łańcuchu odznaka 
kanonika z emaliowanego tombaku w formie czarnego krzyża kawa-
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lerskiego z Orłem Białym w glorii. Na szyi krzyż Orderu Świętego Sta-
nisława zawieszony na wstędze orderowej. Tło ciemne, z napisem 
białą kursywą w górnej części i opisem życia Białobrzeskiego w ja-
snym polu u dołu kompozycji. 

Ksiądz Jakub Białobrzeski (1759-1831) wywodził się z rodziny 
Białobrzeskich herbu Abdank z Białobrzegów nad Pilicą. Absolwent 
seminarium w Pułtusku, nauczyciel matematyki. Od 1800 r. był rek-
torem szkoły, regensem seminarium węgrowskiego10 i kanonikiem 
brzeskim, od 1818 – notariuszem kurii diecezjalnej w Janowie, od 
1822 r. członkiem janowskiej kapituły katedralnej. W latach 1802-
1831 Białobrzeski jako prezes ogólnopolskiego Instytutu Księży Ko-
munistów energicznie podnosił z upadku (po represjach austriackich) 
seminaria w Węgrowie i Kielcach11. Rezydował w Węgrowie, podobnie 
jak większość prezesów Instytutu. Wspomagał powstańców listopa-
dowych, przekazując wojsku znaczne fundusze i dzwon z dzwonnicy 
północnej o wadze ok. 1,5 tony na armaty12. Za rządów jego nieudol-
nego następcy, ks. Jana Kantego Matlińskiego, seminarium i szkoła 
zostały zamknięte, zaś księża komuniści opuścili ostatecznie Węgrów 
w 1839 r.13  

 

                                                        
10  Proboszcz Węgrowski słusznie założycielem iey uważanym bydź może. Od 1800 

Rektorem szkoły zostawszy, ucząc w niey iako Profesor lat óśm przeszło, bez żad-
nego funduszu i obowiązku, swoim kosztem, iedynie pragnieniem przysłużeniu się 
dobru ogólnemu zaięty, utrzymywał Nauczycielów i wszelkie szkoły potrzeby za-
spokajał, zob.: „Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Pol-
skim” (Warszawa) t. I, 1824, s. 128. 

11  KZSwP, s. 28; A. Boniecki, Herbarz polski, Lwów 1908, t. I, s. 186; Węgrów – dzieje 
miasta i okolic w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Węgrów 1991, 
s. 136-137, K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1839, s. 122. 

12  P. Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska. W 150 rocznicę erekcji (1818-
1968): przyczynki i materiały do dziejów Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Siedlce 
1971, s. 352.  

13  Węgrów – dzieje miasta i okolic…, s. 136-137. 
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3. Jan Klemens Branicki herbu Gryf, hrabia,  
hetman wielki koronny, wojewoda krakowski 

Olej, płótno, autor NN około 1735 r./?/, wymiary: 65 x 79,3 cm 
 
Hetman przedstawiony jako mężczyzna w sile wieku w czarno 

szmelcowanej zbroi płytowej przeciętej skośnie błękitną wstęgą Orde-
ru Orła Białego. Obfity wąs podkręcony ku górze, fryzura sarmacka: 
włosy podgolone wysoko wokół głowy. Na ramionach czerwony 
płaszcz podbity jasnobrązowym futrem. Portretowany trzyma w dłoni 
złotą buławę hetmańską wysadzaną klejnotami (obraz powstał za-
pewne niedługo po otrzymaniu przez Branickiego urzędu hetmana 
polnego koronnego o czym świadczy buława i wiek modela). W tle 
krajobraz. Portret przypomina dzieła Louisa de Silvestre i – w więk-
szym stopniu – Augustyna Mirysa. Obaj artyści wzorowali się na por-
trecie Branickiego pędzla Antoniego Tallmonta, obecnie w kościele 
św. Trójcy w Tykocinie, w którym hetman przedstawiony został  
w identycznym entourage (zbroja, buława, płaszcz podbity futrem), 
lecz w ujęciu całopostaciowym en pied na tle krajobrazu. Portret wę-
growski jest także w istocie popiersiowym wycinkiem obrazu Tallmon-
ta, wykazuje także silne związki z dziełem Mirysa z Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu.  
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Jan Klemens14 Branicki (1689-1771), chorąży wielki koronny 
(1724), generał artylerii koronnej (1728), hetman polny koronny 
(1735), wojewoda krakowski (1746), hetman wielki koronny (1752), 
kasztelan krakowski (1762), starosta brański, bielski, mościcki, ja-
nowski, bohusławski, złotoryjski, krośnieński, kawaler orderów: Zło-
tego Runa, Orła Białego, Świętego Ludwika, Świętego Andrzeja Pierw-
szego Powołanego i Świętego Aleksandra Newskiego15. 

Dzięki bogatym ożenkom i koneksjom na dworze obu Augustów 
saskich sięgnął po najwyższe urzędy państwowe, nie angażując się 
jednak w sprawy publiczne. „Całe jego życie do 60. roku tchnie bier-
nością, prywatą i zamiłowaniem do wygody”16. Dopiero po śmierci 
Augusta III rzucił się w wir polityki; będąc jednym z głównych kandy-
datów do korony polskiej poparł następnie dworską partię saską 
i wystąpił przeciw Familii i wojskom rosyjskim wspierającym zbrojnie 
kandydaturę Stanisława Poniatowskiego. Pobity, wycofał się 
w 1764 r. na Węgry. W roku 1767 r. przystąpił do konfederacji ra-
domskiej, wspierał także (finansowo) konfederatów barskich. 

Mierny polityk, nieudolny jako wódz, sukcesy osiągał w pomna-
żaniu majątku (Niemcewicz nazwał go „najrządniejszym z magnatów”) 
i mecenacie artystycznym. Z jego fundacji powstało m.in. siedem 
dworów i pałaców: w Warszawie, Choroszczy, Wysokimstoku, Hoło-
wiesku, Stołowaczu, Mściskach i Białymstoku. Jego najbardziej zna-
czące osiągnięcie na tym polu to wspaniała rezydencja w Białymstoku 
zwana „podlaskim Wersalem”, zaprojektowana przez Jana Zygmunta 
Deybla, udekorowana rzeźbami niemniej znanego twórcy, Jana Chry-
zostoma Redlera. Dopełnieniem pałacu był ogród tarasowy w stylu 
francuskim, którego dwa poziomy symbolizować miały Koronę i Litwę 
połączone w jedną harmonijną całość.  

Hetman utrzymywał balet i teatr złożony z trupy polskiej i fran-
cuskiej, który dawał przedstawienia w sali dla 400 osób. Nie był przy 
tym przesadnym intelektualistą: w białostockiej bibliotece stało na 
półkach tylko 170 książek, podczas gdy w stajniach 200 koni17. Po 
śmierci w 1771 roku i wystawnym pogrzebie, odwleczonym o kilka lat 
ze względu na niepokoje w kraju, Branicki spoczął w mauzoleum ro-
dzinnym w kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Serce zosta-
wił w Białymstoku, w kościele Najświętszej Marii Panny18. 

                                                        
14  Imię z Jana Kazimierza zmienił na Jan Klemens ze względu na tradycję rodzinną. 
15  A. Boniecki, op. cit., s. 104; W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, s. 152; 

S. Brodowski, Żywoty Hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, Lwów 1850; KZSwP, s. 28; J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Au-
gusta III, Wrocław 1970; W. Konopczyński, Jan Klemens Branicki, [w:] Polski słow-
nik biograficzny (dalej: PSB), red. W. Konopczyński, Kraków 1936, t. II, s. 405-406. 

16  W. Konopczyński, op. cit., s. 404. 
17  W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1978, s. 35.  
18  A. Sztachelska, Organizacja dóbr podlaskich Jana Klemensa Branickego, [w:] Pol-

ska czasów saskich, red. M. Wrzosek, Białystok 1986. 
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„Branicki był wzrostu miernego, twarzy miłej, przystojny, nosił 
się po polsku: ze swemi reprezentacyjnemi manierami nadałby się 
dobrze na marszałka nadwornego, hetmanem był przez 36 lat – naj-
gorszym”19. 
 
 
 
 

         
4. Michelangelo Conti, papież Innocenty XIII 

Olej, płótno, autor NN, wymiary: 84 x 99, 8 cm 
 

Papież ubrany w czerwoną mozzettę z białą podszewką. Na gło-
wie camauro. Tło ciemne, neutralne, w owalu. 

Kardynał Michelangelo dei Conti pochodził ze znakomitej rzym-
skiej rodziny książęcej. Urodził się 13 V 1635 r. jako syn księcia Poli. 
Papieżem został wybrany po śmierci Klemensa XI. Innocenty XIII, 
dotknięty ciężką chorobą, panował krótko w latach 1721-2420.  

 

                                                        
19  W. Konopczyński, op. cit., s. 406. 
20  Dzieje papieży…, t. II; M. Gryczyński, Leksykon papieży, Katowice 2006, s. 118-

119  
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5. Stanisław Rajmund Jezierski herbu Prus II, biskup bakowski 
Olej, płótno, autor NN, II ćwierć XVIII w. (około 1732 ?), wym.: 72 x 100 cm 

 

Napis na krosnach: Restaurowany staraniem i kosztem ks. Sta-
nis. Broniszewskiego Dziekana Węgrowskiego r. p. 1910 21. 

 
Biskup ubrany w rokietę z wąskimi, koronkowymi mankietami 

i ciemnozieloną mozzettę z czerwoną podszewką i takimiż guzikami. 
Na palcu wskazującym prawej dłoni pierścień (sygnet) z dużym czer-
wonym kamieniem. Krzyż pektoralny wysadzany klejnotami na po-
dwójnym złotym łańcuszku. Na głowie czerwona piuska. Twarz pocią-
gła, pobrużdżona, włosy ciemne, wysoko podstrzyżone. Obraz spełnia 
zadanie wizerunku reprezentacyjnego, razi jednak sztywność pozy 
modela prezentującego z nienaturalną ostentacją pierścień biskupi; 
a także płaski modelunek i mało wyszukana kolorystka.  

Stanisław Rajmund (imię zakonne) Jezierski (1698-1782) po-
chodził z rodziny szlacheckiej z łukowskiego (Jeziory). W 1714 r. zło-
żył śluby u dominikanów lubelskich. Studiował teologię i filozofię 
w Krakowie oraz we Florencji. Od 1722 r. wykładał filozofię i teologię 

                                                        
21  J. Bazydło, JEZIERSKI STANISŁAW OP, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 

1997, s. 1249; A. Boniecki, op. cit., t. IX, s. 21.; KZSwP, s. 27. Według Jana 
Reychmana biskup Jezierski pieczętował się herbem Nowina (PSB, T.XI, s. 211); 
inaczej K. Niesiecki, op. cit., s. 492: herb Prus II. 
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w lubelskim studium zakonnym. W latach 1728-29 i 1737-38 był 
przeorem klasztoru dominikanów w Lublinie. W 1736 r. otrzymał 
tytuł doktora teologii Akademii Krakowskiej. W 1737 r. Rajmund Je-
zierski obrany został biskupem bakowskim22. Choć godność ta uwa-
żana była za tytularną, próbował przywrócić jej znaczenie i wpływać 
na losy diecezji: wizytował ją osobiście, zainicjował odbudowę katedry 
w Jassach, zatroszczył się także o przywrócenie dawnych uposażeń 
diecezjalnych. Wobec trudnej sytuacji w Bakowie spowodowanej woj-
nami i represyjną polityką władz tureckich papież Benedykt XIV za-
twierdził w 1751 r. zmianę stolicy diecezji na Śniatyń. Od 1752 r. 
Jezierski był kanonikiem kustoszem lwowskim. Zmarł w wieku 84 lat 
i pochowany został w kościele dominikanów lwowskich. „Odznaczał 
się oświeconym rozumem i szczerą dobrocią”23. 

 

  
 

6. Franciszek Antoni Kobielski herbu Poraj,  
biskup łucki i brzeski, kanclerz nadworny24 

Olej, płótno, aut. NN, poł. XVIII w. wym.: 75 x 102, 8 cm 
                                                        
22  Baków (dziś Bacau u Rumunii) – od XVI w. siedziba biskupstwa dla Mołdawii, 

Besarabii i Wołoszczyzny. Wobec przejścia tych ziem pod władzę Turków funkcja 
biskupa bakońskiego miała charakter tytularny. Po 1812 r. przestała istnieć, roz-
dzielona między diecezję lwowską i kamieniecką, zob. B. Kumor, Baków, [w:] Ency-
klopedia Katolicka, t. I, Lublin 1985, s. 1270-1271. 

23  PSB, op. cit., 211. 
24  K. Niesiecki, op. cit., t. X., s. 133; KZSwP, s. 79; W. Szczygielski W., Kobielski 

Franciszek, [w:] PSB, Warszawa-Wrocław- Kraków 1967-1968, t. 13, s. 146-148. 
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Portretowany ubrany w białą rokietę i zielonkawą mozzettę. 
Prawa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa (dłoń nienaturalnie 
wykręcona), lewa kompozycyjnie „obcięta”. Twarz przedstawiona we-
rystycznie: przenikliwe spojrzenie połączone z grymasem zaciśniętych 
ust podkreślają charakter modela. Włosy siwe, biała piuska. Na szyi 
krzyż pektoralny na złotym łańcuchu oraz wysadzany brylantami 
krzyż Orderu Orła Białego na błękitnej wstędze. Na lewej piersi 
gwiazda tego orderu. Tło ciemne, w owalu, narożniki szare. Prawdo-
podobnie wycinkowa replika lub kopia obrazu całopostaciowego en 
pied.  

Franciszek Antoni Kobielski (1679-1755) herbu Poraj pochodził 
z rodziny wywodzącej się z Kobiela (Niesiecki). Był synem Mikołaja 
Stanisława, łowczego rawskiego i Teresy z Tarnowskich herbu Jelita.  

Kilkakrotny deputat na trybunał koronny, kanonik łowicki 
(1709) gnieźnieński (1714), proboszcz krakowski i dziekan warszaw-
ski (1717) sufragan kujawski (1725). Następnie osiągnął urząd bi-
skupa chełmskiego (1734), kamienieckiego (1735) w końcu łuckiego 
i brzeskiego (1739)25, który sprawował aż do swojej śmierci w Janowie 
17 I 1755 r. Był kanclerzem i spowiednikiem Marii Józefy, żony króla 
polskiego, Augusta III Sasa. W 1720 r. był wicemarszałkiem trybuna-
łu koronnego. Odpowiadał za organizację uroczystości pogrzebowych 
Augusta II na Wawelu połączonych z pogrzebem Jana III Sobieskiego 
i Marii Kazimiery (1734). 

„Mąż pełen gorliwości apostolskiej [...] który z gorliwości o na-
wracanie niewiernych w żydowskich nawet bóżnicach Ewangelią 
opowiadał”26. 

 
 

  
 

                                                        
25  Diecezja brzeska utworzona została po Unii Lubelskiej i wcieleniu Podlasia do 

Korony. W 1622 r. biskup łucki Achacy Grochowski przybrał tytuł biskupa łuckie-
go i brzeskiego, który utrzymał się do 1799 r., kiedy to Prusacy przyłączyli przypa-
dłą im w rozbiorach część do diecezji wigierskiej, drugą zaś część Austriacy 
w 1805 r. do lubelskiej. Wcześniej, w 1746 r. erygowano kapitułę brzeską przy ko-
legiacie w Janowie Podlaskiej, nie miała ona jednak uprawnień kapituły katedral-
nej (B. Micewski, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985, 1214-1215). 

26  J. Kitowicz, op. cit., s. 170; A. Boniecki, op. cit., t. X, s. 213. 
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7. Krzysztof Kraker (Krakier) kanonik warszawski 
Olej, płótno; autor: Jan Bereżycki 1755 r.27; wym.: 76 x 102 cm 

 
Na odwrocie wtórny napis wykonany po konserwacji, na dubla-

żu: Effig. Rdi Dni Christoph/Krakier /nat. Galli S. Th. et Jur. Doct. 
Can. et Regens Sem. Varsavien. Fund. Biblioth. Vengrovien. obiit An. 
D.ni 1766 in Góra Kalwaria, an. 72 et ibi sepultus. /Jan Berezycky 
A. D.1755/ pinxit:/. 

Restaurowany staraniem i kosztem ks. Stanis. Broniszewskiego 
Dziekana Węgrowskiego r. p. 1910. 

 
Portretowany w czarnym mantolecie narzuconym na koronko-

wą rokietę z wysokim stójkowym kołnierzykiem. Twarz pociągła, 
przystrzyżone siwe włosy. W prawej ręce, wspartej łokciem o stół na-
kryty tureckim kobiercem (typ siedmiogrodzki), trzyma czerwono 

                                                        
27  Jan Bereżycki – malarz tworzący w II poł. XVIII w. Portret Krakera jest jego pierw-

szym znanym dziełem. Działał głównie jako dekorator; pracował m.in. w Łazien-
kach, przy tzw. Małym Teatrze wspólnie z J. B. Plerschem i A. Smuglewiczem 
(1782); przy teatrze w Pomarańczarni (1784-88) i różnych pracach zlecanych z dy-
rekcji budowli królewskich. Z. Nowak, Bereżycki Jan, [w:] Słownik Artystów Pol-
skich (...), Wrocław 1971, t. I, s. 137. 



Galeria portretu sarmackiego... 

 189

oprawną książeczkę. Na stole czarny biret. W tle zielona kotara od-
słania półki biblioteczne z rzędami ksiąg oprawnych w skórę. Portret 
niezłego pędzla, z zestawem rekwizytów prezentujących pozycję spo-
łeczną duchownego i jego pasje bibliofilskie. Światłocieniowo mode-
lowana twarz i bystre spojrzenie zdradzają żywą inteligencję modela. 
Obraz ten jest jedynym sygnowanym portretem z kolekcji węgrow-
skiej. 

Krzysztof Kraker (1694-1766)28, kanonik warszawski, doktor 
praw i teologii, regens warszawski i węgrowski. Ufundował bibliotekę 
szkoły i seminarium księży komunistów w Węgrowie przeznaczając 
na ten cel swój zbiór liczący ponad 3500 książek, w tym kilkanaście 
inkunabułów i kilkaset starodruków z XVI i XVII w., które po jego 
śmierci przeszły na własność zgromadzenia. Księgozbiór obejmował 
dzieła teologiczne, filozoficzne, historyczne, przyrodnicze, oprawione 
w ciemną skórę z inicjałem CK i autografem „Ex libris Xristophori 
Kraker”, uwidocznione w portrecie przez Bereżyckiego29. W 1836 r., 
po kasacie zgromadzenia węgrowskiego przez biskupa podlaskiego 
Marcelego Gutkowskiego, księgozbiór przejęło seminarium w Janowie 
Podlaskim30. Większość z tych ksiąg spłonęła w 1944 r. w czasie dzia-
łań wojennych.  

Krzysztof Kraker zmarł w Górze Kalwarii w 1766 r. i tam też zo-
stał pochowany.  

  

                                                        
28  Węgrów. Dzieje miasta…op. cit., s. 105-106; A. Kołodziejczyk, Z dziejów węgrow-

skiej szkoły księży komunistów 1711-1833, „Szkice Podlaskie” t. V, s. 39-40. 
29  Węgrów. Dzieje miasta… op. cit., s. 106. 
30  L. Zalewski, Biblioteka Seminarium Duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne 

w diecezji lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926, s. 50-57, [za:] A. Kołodziejczyk, 
Z dziejów węgrowskiej szkoły komunistów…, s. 44. 
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8. Jadwiga Teresa z Jabłonowskich Krasińska herbu Prus III, 
córka Stanisława Jana, hetmana wielkiego litewskiego  

i Marianny z Kazanowskich herbu Grzymała31 
 

Olej, płótno; autor: NN, II poł. XVII w.; wym.: 75, 5 x 118 cm 
  
Portretowana, młoda kobieta w sukni z głębokim dekoltem ob-

szytej koronką i klejnotami wsparta palcem o nakryty czerwonym 
obrusem stół, prawą dłonią podtrzymuje na piersi błękitny szal. Na 
szyi sznur dużych pereł.  

Twarz owalna o regularnych rysach, oczy ciemne, rumieńce na 
policzkach, lekki uśmiech. Włosy ciemnoblond, uczesane w pukle 
wokół twarzy i spadające na plecy, przewiązane karminową wstążką. 
Portreciście udało się oddać osobowość modelki, ale błędy rysunkowe 
(np. zbyt duża prawa dłoń) wskazują na malarza cechowego albo na 
późniejsze przemalówki.  

Suknie i fryzury według mody francuskiej wprowadziła na dwór 
polski królowa Maria Ludwika Gonzaga po ślubie z Władysławem IV 
w 1645 roku. Styl ten utrzymał się do schyłku XVII w. Z tego czasu 
                                                        
31  A. Bowkała, Genealogia rodu Krasińskich, Leningrad, maszynopis 1986; W. Dwo-

rzaczek, op. cit., s. 154; KZSwP, s. 27. 
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pochodzą portrety wielu dam w podobnym stroju i uczesaniu (wize-
runki królowej Marii Ludwiki, Anny Mohylanki, królowej Marii Kazi-
miery i inne)32. 

Jadwigę Jabłonowską (1653-1692) herbu Prus III, córkę het-
mana wielkiego litewskiego Stanisława Jana Jabłonowskiego i Ma-
rianny z Kazanowskich herbu Grzymała, Jan Dobrogost Krasiński 
zaślubił w 1680 r.  

 
 

 
 

9. Jan Dobrogost (Bonawentura) Krasiński herbu Ślepowron, 
wojewoda płocki, referendarz koronny, starosta warszawski33 

Olej, płótno. Autor NN, II poł. XVII w. 78, 2 cm x 115, 5 cm 

                                                        
32  Gdzie Wschód spotyka Zachód. Katalog wystawy, Warszawa 1993, tam wiele przy-

kładów. 
33  Ignacy Tadeusz Baranowski, Inwentarze Pałacu Krasińskich później Rzeczypospoli-

tej, Warszawa 1910; A. Boniecki, op. cit., t. XII, s. 198; M. Karpowicz, Sztuka 
oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1986; KZSwP, s. 27; Malarstwo polskie. Ma-
nieryzm. Barok, Warszawa 1971; K. Niesiecki, op. cit., s. 371-372; R. Postek, Na-
grobek Jana Dobrogosta (Bonawentury) Krasińskiego w kościele poreformackim 
w Węgrowie, Lublin 1987, mps w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie; 
J. Ruszczycówna, Portrety Krasińskich w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
„Roczniki Muzeum Narodowego w Warszawie” t. X, 1966, s. 234-235. 
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Na odwrocie krosien: Restaurowano przez Minist. Kultury 
i Sztuki w r. 1948/ Wykonał restaurację Feliks Konecki”; dolna li-
stwa: KOŚCIELNY 2- 2 -1935 r. 1948 r. Śliwowski. 

 
Krasiński spowity w obficie sfałdowany, łososiowej barwy je-

dwabny płaszcz o żółtej podszewce ze srebrnymi galonami, podtrzy-
mywany dłonią o smukłych palcach. Biały gors, płowa peruka a` la 
lion opadająca na ramiona, twarz bez zarostu, pobrużdżona, siwe 
brwi. Tło ciemne, neutralne. Obraz prawdopodobnie przemalowany 
w partii twarzy. Ten typ portretu powstał w środowisku dworu kró-
lewskiego we Francji w II poł. XVII w. Charakterystyczne, że do 
schyłku XVII w. Krasiński kazał portretować się w stroju i uczesaniu 
polskim. Jako stronnik saski zmienił strój i uczesanie z sarmackiego 
na styl francuski, preferowany przez dwór Augusta II. „Po czasach 
Sobieskiego, w których obyczaj polski odgrywał jeszcze dużą rolę na 
dworze królewskim i w pałacach magnackich, przyszły wraz z Sasami 
stroje obce. Frak i ogromną perukę przywdział także wytrwały stron-
nik Augusta II, Jan Dobrogost”34. Ewolucja wyglądu wojewody uwi-
doczniła się w jego portretach, a Krasiński portretował się często 
i chętnie (zob.: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Kielcach, bazylika 
i kościół poreformacki w Węgrowie). 

Jan Dobrogost Krasiński (10 VI 1639-21 II 1717) był synem 
Jana Kazimierza, wojewody płockiego, podskarbiego wielkiego koron-
nego i Urszuli z Grzybowskich herbu Prus II, kasztelanki lubelskiej. 
Gruntownie wykształcony, studiował także za granicą (Holandia-
Groningen, Francja-Orlean). Również macocha, dworka Marii Ludwi-
ki francuska hrabianka Amata Andrea Andrault de Langeron, mogła 
mieć wpływ na jego zamiłowanie do sztuki i kultury zachodniej  
a zwłaszcza francuskiej.  

W 1667 r. ożenił z kasztelanką wileńską Teresą Chodkiewi-
czówną (zm. 1672 r.), po raz drugi – w 1680 r. z Jadwigą Teresą Ja-
błonowską (zm. w 1692 r.). Z pierwszego małżeństwa miał czterech 
synów: Stanisława Bonifacego, Jakuba, Kazimierza i Jana. Dojrzałego 
wieku dożył tylko Stanisław Bonifacy. Owocem drugiego związku była 
zmarła młodo córka Ewa.  

Jan Dobrogost Krasiński pełnił szereg wysokich urzędów, był 
referendarzem koronnym, (1668), starostą łomżyńskim (1660-68), 
przasnyskim (1668), nowomiejskim (1668), warszawskim (1668), 
sztumskim (1680), opinogórskim (1668) ponadto marszałkiem sejmi-
ków generalnych mazowieckich (1664, 1673, 1678); posłem na sejmy 
1668, 1673, 1674, 1676, 1678; wojewodą płockim (1688) oraz puł-
kownikiem królewskim (1668), Dowódca chorągwi husarskiej (1693-
96); w latach 1693-1702 był dowódcą regimentu piechoty (obie funk-
                                                        
34 J. Ruszczycówna, op. cit., s. 235. 



Galeria portretu sarmackiego... 

 193

cje nominalne, rola Krasińskiego sprowadzała się w tym czasie do 
finansowania wojska).  

Będąc pułkownikiem królewskim walczył u boku hetmana Jana 
Sobieskiego na Ukrainie w latach 1671-72 r. Z własną chorągwią 
husarską wziął udział w odsieczy Wiednia w 1683 r., gdzie dobrze 
zalazł za skórę królowi próbując zbuntować wojsko w obozie pod Es-
tergom: „ja wezmę swą chorągiew i pójdę do Polski, bo ten most bu-
dują na to przez Dunaj, aby nas poprowadzić pod Budę i tam nas 
pogubić” (Sobieski)35. Powodem tej skandalicznej deklaracji było po-
minięcie jego kandydatury na krzesło wojewody pomorskiego wakują-
ce po śmierci poległego pod Parkanami Władysława Denhoffa. 

W dziedzinie mecenatu artystycznego odegrał dużą rolę. Natura 
i wykształcenie dały mu wyrafinowany gust i nieomylny smak kieru-
jący doborem artystów, którzy realizowali jego pomysły. Warszawa 
zawdzięcza Krasińskiemu wspaniały pałac wybudowany w latach 
1682-95, a Węgrów dwa kościoły, będące wspólnym dziełem najwy-
bitniejszych twórców środowiska stołecznego: Tylmana van Gameren, 
Michała Anioła Palloniego, Andreasa Schlütera, Mistrza Kaplicy Ko-
towskich i Jana Reisnera36. Rezydencją warszawską Jan Dobrogost 
rywalizował z Wilanowem króla Jana III Sobieskiego. Pałac otaczał 
wspaniały ogród a w skład monarszego niemal dworu (którego mar-
szałkiem był znakomity artysta: architekt, malarz i geometra królew-
ski – Jan Reisner) wchodził balet, orkiestra i trupa teatralna37.  

Światowiec, kolekcjoner (posiadał m.in. duży zbiór malarstwa 
mistrzów zachodnich i bogatą bibliotekę), esteta, członek ekskluzyw-
nego kręgu „oświeconych Sarmatów” nadającego ton życiu towarzy-
skiemu Warszawy na przełomie XVII i XVIII w., u schyłku życia do-
tknięty przewlekłą chorobą znalazł schronienie w zacisznej wiejskiej 
rezydencji – Krasnym Dworze (Starawieś), gdzie zajmował się głównie 
pobożnymi fundacjami. W tym czasie powstał w Węgrowie kościół 
farny (1703-1711), zespół klasztorny oo. reformatów (1693-1715) 
oraz budynek księży komunistów mieszczący seminarium i szkołę 
średnią (1711).  

Jan Dobrogost Krasiński zmarł 22 II 1717 r.38 Pochowany zo-
stał w Węgrowie w krypcie kościoła ojców reformatów pod wspania-
łym nagrobkiem. Serce fundatora spoczęło w srebrnej urnie złożonej 
w niszy w ścianie północnej prezbiterium bazyliki.  

                                                        
35  J. Sobieski, Listy do Marysieńki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1973, t. II, s. 258.  
36  A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce XVII w., Warszawa 1989, s. 227; 

M. Karpowicz, Działalność artystyczna Michała Anioła Palloniego…, s. 12-17; KZ-
SwP, op. cit., s. 22-36. 

37  A. Przyboś, Krasiński Jan Bonawentura (Dobrogost), [w:] PSB, t. V, Wrocław 1970, 
s. 180-182.  

38  Inskrypcja na nagrobku węgrowskim oraz zapis pod tą datą w księdze zmarłych 
parafii Wniebowzięcia NMP oraz św. Apostołów Piotra, Pawła i Andrzeja w Węgro-
wie (obecnie w Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej). 
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10. Róża z Ogińskich Krasińska (?-1724)  
herbu własnego (Oginiec), kasztelanka trocka,  

żona Stanisława Bonifacego Krasińskiego 
Olej, płótno, NN,: pocz. XVIII w.; wym. 82,5 x 115,5 cm 

 
Napis na odwrocie: Restaurowano w Roku 1948 przez Minister-

stwo Kultury i Sztuki. 
 
Portretowana w karminowej sukni z gorsetem, dużym dekoltem 

i szerokimi mankietami krótkich rękawów zakończonymi koronką. 
Przez lewe ramię przerzucony ciemnozielony szal, podtrzymywany 
prawą dłonią. Lewa ręka uniesiona w konwencjonalnym geście dwor-
skim. Twarz owalna z długim nosem i podkreślonymi rumieńcami, 
Lekki uśmiech. Włosy rudawe, upięte wysoko, ozdobione kwiatami 
i klejnotami. Tło ciemne, neutralne. Jej strój jest przykładem mody 
zachodniej, która przyjęła się w Polsce na przełomie XVII i XVIII w. 
pod wpływem dworu królewskiego.  

Róża Ogińska była córką księcia Mikołaja Franciszka kasztela-
na trockiego, podskarbiego nadwornego litewskiego. Od 1702 r.(?) 
żona Stanisława Bonifacego Krasińskiego. Dała mu pięcioro dzieci: 
czterech chłopców i córkę, z których wiek dojrzały osiągnął tylko Bła-
żej Jan (1703-1751), ostatni z tzw. linii podskarbińskiej rodu, kaszte-
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lan płocki, starosta przasnyski, nowomiejski, opinogórski, sztumski, 
elektor Augusta III. Róża z Ogińskich zmarła ok. 25 XI 1724 r. 

Portret węgrowski pochodzi z tego samego czasu, co wizerunek 
męża Róży, Stanisława Bonifacego Krasińskiego39. 

 
   

 
 

11. Stanisław Bonifacy Krasiński herbu Ślepowron,  
kasztelan płocki40 

 

Olej, płótno, autor nieznany; przed 1712 r., wym.: 82,5 x 116 cm 
 
Twarz pociągła, rumiana, z mocnym podbródkiem, podgolone 

włosy i wąsy – płowe. Portretowany ubrany w błękitny żupan ze złoci-
stymi guzikami oblamowanymi złotym galonem, przewiązany białym 
pasem oraz w karminową delię podszytą ciemnym futrem, spięta  
                                                        
39  Zob. inskrypcja z epitafium w farze w Krasnem. Identyczne portrety tej pary znaj-

dowały także się w pałacu rodowym w Krasnem i Muzeum Ordynacji Krasińskich 
w Warszawie. Wersja warszawska uzupełniona jest o napisy identyfikujące przed-
stawione osoby (Róża ex Ogińskie Kra/Sieńska Castellana / Plocensis Varsavien / 
sis Stumensis &c / Capitanea Obijt./6ta Novembris /1724.); J. Ruszczycówna, 
op. cit., s. 242, 250-251 KZSwP, s. 27.  

40  A. Bowkało, op. cit., mps; KZSwP, op. cit., s. 27; A. Boniecki, op. cit., t. XII, s. 198. 
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wspaniałą zaponą, złotą z drogimi kamieniami. Na serdecznym palcu 
prawej dłoni zatkniętej kciukiem za pas sygnet z czerwonym kamie-
niem. Karabela z rękojeścią o błękitnej okładzinie z kamienia półszla-
chetnego41. Poza portretowanego, znana z wcześniejszych wizerunków 
Sobieskich – Jakuba i Jana, wprowadza element ożywienia w sztywny 
schemat obowiązujący w ówczesnej sztuce polskiej. 

 Trzy niemal identyczne portrety Stanisława Bonifacego istniały 
w Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, pałacu w Krasnem 
oraz w farze w Węgrowie. Ich dopełnieniem były portrety żony kaszte-
lana płockiego, Róży z Ogińskich. Do naszych czasów niw zachowała 
się para portretów z pałacu w Krasnem, natomiast portrety warszaw-
skie (obecnie w Muzeum Narodowym) różnią się od węgrowskich na-
pisami umieszczonymi w górnej części kompozycji42. Obraz z Węgro-
wa był przy tym zapewne wzorem dla portretu warszawskiego, a ten 
z kolei dla portretu z Krasnego43.  

Stanisław Bonifacy Krasiński (przed 1672-9 I 1717) był synem 
Jana Dobrogosta Krasińskiego i Teresy z Chodkiewiczów oraz jego 
jedynym spadkobiercą. Zmarł jednak w 1717 r. niedługo przed zgo-
nem ojca: „Prędka śmierć do wyższych zaszczytów drogę mu zamknę-
ła” (Niesiecki)44. Jeszcze za życia Jana Dobrogosta objął urzędy staro-
sty przasnyskiego (1697), warszawskiego (1700), nowokorczyńskiego 
(1713) scedowane przez ojca oraz zasiąść w senacie jako kasztelan 
płocki (1712). Starannie wykształcony młodzieniec spróbował sił w li-
teraturze wydając wierszem opis swojej podróży po Europie: Compen-
dium Dyaryuszu Niemieckiey, Francuskiey, Angielskiey, Olenderskiej 
peregrynacyi krotkim opisaniem na kartę wylane y wydane; Jaśnie 
Wielmożnemu Oycu i Dobrodziejowi. ok. 1700 r.45. Choć poziom arty-
styczny tych niewyszukanych w formie rymowanek siedemnastolatka 
wywołuje dziś co najwyżej uśmiech pobłażania, to utwór, w którym 
Krasiński wspomina spotkania z różnymi dygnitarzami oraz oglądane 
podczas podróży dzieła sztuki i różne osobliwości, ma swoją wartość 
jako świadectwo epoki.  

                                                        
41  J. Ruszczycówna, op. cit., s. 244-250; KZSwP, s. 27. 
42  Stanislaus in Krasne Wę/grow Krasieński Castell / anus Plocensis Varsaqvien-

sis/Stumensis etc capita/neus Obijt.9na januarij Ao Dni/1717, [za:] J. Ruszczyców-
na, op. cit., s. 242, przyp. 80. 

43  Ibidem, s. 242. 
44  K. Niesiecki, op. cit., T.V, s. 371-372. 
45  Wiersz lichy ale rzecz interesująca. (…) Stąd mianowicie jest tak rzadkie, że ojciec 

autora exemplarze książki wygubił t. zbioru ogólnego, za: K. Estreicher, Bibliografia 
polska, Kraków 1905, cz. III, t. 20, s. 325-326; J. Ruszczycówna, op. cit., s. 244. 
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12. Michał Neyman, kanonik łucki 
Olej, płótno, autor NN, XVIII w., wym.: 73 x 94 cm 

 
Per. Jllustris. Reverendisimi. Dni/ Michael NEY.AN/ lmo Scholas-

tic. Brestensis. /Regens Janovien., Praeposit./ Losicen Denuo Canoni-
cus/ Luce.rien. Plus(?) Vengroviensis / 15 Annor PRESES Instituti 
/Fundator magnae Capanae / ex parte Bibliotecae de novae / Resi-
dentiae probe/ adornatae. 

 
Obraz był konserwowany w 1910 r. na zlecenie ks. Broniszew-

skiego. Z tego też okresu ramy drewniane46. 
Portretowany ubrany w rokietę z koronkowymi mankietami, 

spiętą pod szyją i czarny mantolet. W prawej dłoni trzyma karminową 
wstążkę, zwisającą z wycięcia mantoletu. Twarz pełna, rumiana, 
z dwoma podbródkami i długim nosem okolona ciemnymi, długimi 
włosami z grzywką.  

                                                        
46  KZSwP, s. 27. 
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Michał Neyman był regensem seminarium w Janowie Podla-
skim, prepozytem łowickim, kanonikiem łuckim, proboszczem wę-
growskim i prezesem Instytutu Księży Komunistów. Wizytacja z 1800 
roku określa go jako fundatora jednego z trzech skrzydeł budynku 
siedziby księży komunistów47.  

 
 

 
 

13. Mikołaj Popławski herbu Trzaska,  
arcybiskup lwowski (1636-1711)48 
Olej, płótno, 1684 r., wym.: 89 x 72 cm 

 
„EXCELLENTISSIMUS AC REVEREDI(SSI)MVS DNUS NICO-

LAVS POPŁA/WSKI ARCHI EPISCOPUS LEOPOLIENSIS FUNDAVIT 
SEMINARIUM/ INSTITUTI AD IN SIGNEM COLLIGIETAM (?) VAR-
SAUIENEM. Ann. D. 1684”. 

 

                                                        
47  ADD, ZAPW, sygn. III/I/2, s. 43-44. 
48  K. Niesiecki, op. cit., s. 387.  
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Biskup w rokiecie z wąskimi koronkowymi mankietami i nie-
wielkim prostokątnym kołnierzem oraz zielonkawej mozzecie z czer-
woną podszewką i guzikami. W prawej dłoni czerwono oprawna ksią-
żeczka ze stroną założoną palcem. Twarz pociągła, rumiana, obra-
mowana kędzierzawymi, siwymi włosami. Tło ciemne, neutralne, bar-
dzo zniszczone. U dołu kompozycji napisy na jaśniejszym tle. 

Mikołaj Popławski był dziekanem warszawskim, następnie ka-
nonikiem poznańskim, biskupem inflanckim i w końcu arcybiskupem 
lwowskim. „Pasterz przykładny”, autor dzieł o tematyce teologicznej 
i kościelnej. Był również królewskim kaznodzieją. Zmarł w 1711 r.49. 
Po studiach w Akademii Krakowskiej przebywał na dworach magnac-
kich; został kanonikiem poznańskim (1670), następnie warszawskim, 
potem dziekanem płockim. Z bartolomitami połączyła go fundacja ich 
seminarium duchownego w Warszawie w roku 1682. 

 Mikołaj Popławski jako dziekan kapituły w Warszawie był ini-
cjatorem założenia w stolicy seminarium; w 1682 roku podjęto 
uchwałę o jego fundacji; w roku 1685 zarządzanie szkołą przejęli od 
jezuitów księża komuniści, co zatwierdził biskup poznański Stefan 
Wierzbowski w 1684 roku. Dobry orator, wygłaszał kazania na rozpo-
częcie i podczas sejmów, m.in. piętnował zrywanie sejmów, brał też 
udział w sejmach i radach senatu. 

    

 
 
 
 
 

                                                        
49  A. Przyboś, Mikołaj Popławski [w:] PSB, 1982-1983, t. XXVII, s. 614; K. Niesiecki, 

op. cit., s. 387. 
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14. Książę Hieronim Florian Radziwiłł herbu Trąby,  
podczaszy litewski, chorąży wielki litewski, starosta przemyski 
Olej, płótno. Aut.: Stefan Cybulski (?) ok. 1750 - 60 r.; wym.: 66,6 x 79 cm 

 
Przedstawiony w stroju quasi-wojskowym, huzarskim: dolmanie 

haftowanym w motywy kwiatowe, podbitym brązowym futrem, zało-
żonym na biały kaftan wyszywany w chińskie motywy kwiatowe. Sko-
śnie przez pierś czerwona szarfa Orderu Świętego Huberta. Na głowie 
bermyca z długim płomieniem zakończonym frędzlą, z wysadzaną 
klejnotami złotą szkofią ozdobioną czerwoną kokardą. Obraz węgrow-
ski jest kopią – wycinkiem z całopostaciowego portretu Hieronima 
Floriana Radziwiłła z 1746 r. pędzla malarza gdańskiego Jakuba We-
ssla, który przedstawił księcia jako zwycięskiego wodza z atrybutami 
niemal monarszymi. Portret Wessla był wyrazem wiary Hieronima 
w zasłyszaną w młodości przepowiednię, że zostanie wybrany królem 
Polski, a także manifestacją pozycji i siły jednego z polskich króle-
wiąt. Operetkowy „mundur” dobrze określa niepoważny w gruncie 
rzeczy charakter tego dziwaka bawiącego się przez całe życie w woj-
sko. 
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Autorem portretu węgrowskiego jest zapewne książęcy malarz 
z Białej – Stefan Cybulski (1738-79), wysłany w 1746 r. na naukę do 
Wessla50. 

Hieronim Florian Radziwiłł herbu Trąby (1715-60) był synem 
księcia Karola Stanisława Radziwiłła51, kanclerza wielkiego litewskie-
go i Anny Katarzyny z Sanguszków herbu Pogoń, wojewodzianki troc-
kiej. Była to dziwaczna postać, która wyróżniała się nawet wśród 
rozwydrzonych magnatów polskich. Łaskawy uśmiech skrywa praw-
dziwy charakter tego zwierzoczłekoupiora, zwyrodniałej gałęzi wiel-
kiego rodu, okrutnika, dziwaka i oryginała, któremu majątek i pozy-
cja w świecie dały możliwość zaspokojenia najdzikszych fantazji. 

Przez długi czas pozostawał pod kuratelą despotycznej matki, 
Anny z Sanguszków. Jej uporczywym staraniom zawdzięczał gigan-
tyczny majątek: dobra birżańsko-dubińskie stanowiące spadek po 
ostatniej z linii Radziwiłłów birżańskich, Ludwice Karolinie, córce 
księcia Bogusława Radziwiłła. Wpływ młodzieńczych przeżyć zazna-
czył się w cechach charakteru księcia-psychopatycznej żądzy domi-
nacji i władzy52. Z lubością słuchał jęków więźniów trzymanych 
w lochach, nazywając ich swoimi „najlepszymi śpiewakami”, ale za-
kładał także szkoły baletowe i teatry: założył w Słucku szkołę baleto-
wą i teatr, w którym występowali kadeci podobnie jak w pałacu 
w Białej, gdzie wystawiano w nich sztuki niemieckie i włoskie. Odby-
wały się również przedstawienia marionetek, pantomimy i teatru cie-
ni.  

                                                        
50  Malarstwo polskie..., s. 403. 
51  W. Dworzaczek, op. cit., s. 164; KZSwP, s. 27-28; J. Kitowicz, op. cit., s. 376-379; 

W. Łoziński, op. cit., s. 55, 56, 211; Gdzie Wschód spotyka Zachód. Katalog wysta-
wy, Warszawa 1993; Pokój orderowy. Katalog wystawy – Zamek Królewski w War-
szawie, s. 18; K. Niesiecki, op. cit., s. 80; Słownik Artystów Polskich, Wrocław 
1971, t. I, s. 377.  

52  T. Zielińska, Radziwiłłowie herbu Trąby-dzieje rodu,[w:] Radziwiłłowie herbu Trąby, 
Warszawa 1996, s. 21. 
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15. Książę Hieronim Florian Radziwiłł herbu Trąby,  
podczaszy litewski, chorąży wielki litewski, starosta przemyski 

Olej, płótno; autor NN; ok. 1755 r. /?/wym.: 62, 5 x 75 cm 
 

Radziwiłł przedstawiony w półpostaci, w zbroi płytowej i narzu-
conym na ramiona płaszczu podbitym gronostajami, z gwiazdą Orde-
ru Orła Białego, którego błękitna wstęga przecina ukośnie napier-
śnik. Widoczny na niej krzyż Orderu Świętego Huberta na czerwonej 
wstędze53. Twarz nalana, z dwoma podbródkami, wąsik podkręcony 
na końcach. W tle krajobraz. 

Portret ten mieści się w osiemnastowiecznym schemacie oby-
czajowym oraz ikonograficznym uzupełnionym wpływami zachodni-
mi, według którego pozując do portretu należało założyć zbroję rycer-
ską. Szlachcie stylizującej się na światowców i wojowników włożenie 

                                                        
53  Krzyż ten jest odznaką Rycerskiego i Domowego Orderu Świętego Huberta książąt 

palatynów reńskich i elektorów bawarskich, ustanowionego przez księcia Bergu, 
Gerarda V, po zwycięstwie nad księciem Egmontem w dniu św. Huberta 3 listopa-
da 1444 r. pod Ravensburgiem. Utrzymywał się do 1606 r. Po stuletniej przerwie 
regułę odnowiono w 1709 r. Order ten nie mógł liczyć więcej niż 12 kawalerów jed-
nocześnie. W latach 1724-91 kawalerami orderu było 22 Radziwiłłów. Order Świę-
tego Huberta był jednym z najbardziej elitarnych niemieckich orderów rycerskich. 
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takiego kostiumu starczało za całą zasługę wojenną. Ich naprawdę 
bitni przodkowie z XVII w. nie portretowali się tak prawie nigdy.  

Radziwiłł bawił się w hetmana. Założył własną szkołę kadetów, 
miał największą w Polsce armię prywatną – 6000 wojska z oficerami 
wszystkich stopni aż do generała, i z tego powodu odmawiał płacenia 
podatków, oraz drugie tyle kozaków i strzelców. W licznych wypowie-
dziach stawiał się w razie potrzeby do dyspozycji Rzeczypospolitej, 
choć armii tej używał tylko do tłumienia buntów poddanych, operet-
kowych kampanii, manewrów i popisów, oraz... odpędzania królew-
skich poborców podatkowych: „żadna chorągiew komputowa [...] nie 
śmiała natrzeć do dóbr jego na egzekucyją, skoro pierwsze, które tego 
szczęścia spróbować odważyły się, przepłoszył i powyganiał”54!  

 

 
 

16. Książę Hieronim Radziwiłł herbu Trąby, podczaszy litewski, 
chorąży wielki litewski, starosta przemyski 

Olej, płótno; autor nieznany; ok. 1755 r. /?/, wym. 62, 5 x 73 cm. 
 

Napis na krosnach: 3 od skarbca. 

                                                        
54  J. Kitowicz, op. cit., s. 379. 
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Mężczyzna w czarno szmelcowanej zbroi płytowej. Na ramio-
nach czerwony płaszcz, podbity brązowym futrem, spięty na piersi 
złotą zaponą. Głowa łysa, częściowo wygolona do skóry. Twarz nala-
na, z trzema podbródkami, charakterystyczny wąsik podkręcony na 
końcach. 

Ostatni z portretów Hieronima Floriana Radziwiłła, przedsta-
wiający go u schyłku krótkiego żywota: „Wysokiego wzrostu, ciało 
miał jak nalane, a żadnej czerstwości. Łysy był książę chorąży zupeł-
nie. Rysy twarze ostre, przejmowały patrzących na niego obawą; coś 
dzikiego, niesłowiańskiego w nich było. Nigdy się nie roześmiał, zaw-
sze ponury, surowy, prawie smutny. Raptus szalony. Jąkał się 
okrutnie. Nigdy się w życiu nie upijał i pijanych straszliwie nie lubił. 
Skazywał na śmierć za samo pijaństwo”55.  

Trzykrotnie żonaty: z Teresą Sapieżanką herbu Lis (w 1745 – 
rozwód); Magdaleną Czapską (rozwód w 1751) i Anielą Miączyńską, 
która w 1759 r. uciekła z Białej „woląc wolność bez męża niż z mężem 
niewolę”, nie miał potomków.  

W 1760 r. zmarł nagle „tknięty apopleksją”. Jego dobra przejął 
prawowity spadkobierca, odsunięty przez matkę starszy brat książę 
Karol „Rybeńko” Radziwiłł, który uwolnił więźniów trzymanych bez-
prawnie w lochach, ale w kazaniach żałobnych żegnano w jego osobie 
„wielkiego męża w ojczyźnie, która przez śmierć jego poniosła niepo-
wetowaną stratę”. Ja zadedykowałbym mu raczej fraszkę Stefana 
Kisielewskiego: „Bo przecież wariat na swobodzie największą klęską 
jest w przyrodzie”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
55  J. Bartoszewicz, Zamek bialski. Dzieje miasteczka, obrazy z życia magnatów, Aka-

demia Bialska, Warszawa 1914, s. 104 
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17. Stefan Wierzbowski herbu Jastrzębiec, biskup poznański 
Olej, płótno; autor nieznany, 1683 r., wym.: 71 x 98 cm 

 
„ILLVSTRISIMUS AC REVERENDISSMUS D(OMI)NIS STEPHANVS 
WIRZ./ BOWSKI EPISCOPUS POZNANIENSIS PRIMUS INTRODTUC-
TOR IN/STITUTI IN/ POLONIAM ET FUNDATOR GORE INTERRA 
ORNENSI” /Anno Domini 1683 

 
Biskup przedstawiony w białej rokiecie z koronkowym mankie-

tem i białym kołnierzykiem oraz zielonkawej mozzecie o czerwonych 
brzegach, zapinanej na czerwone guziczki. Prawa ręka uniesiona, 
w dłoni krzyżyk. Twarz pociągła, z siwą brodą i długimi włosami 
spływającymi na kark spod błękitnej piuski z czerwonym obszyciem. 
Tło neutralne, ciemne. W dolnym pasie kompozycji napis na jasno-
brązowym tle. 

Stefan Wierzbowski (?-1687) był synem Mikołaja, kasztelana 
inowrocławskiego i Urszuli z Grudzińskich herbu Grzymała. Według 
Niesieckiego jego narodzeniu towarzyszyło zdarzenie cudowne:  
na ciele niemowlęcia pojawił się znak w kształcie mitry biskupiej56.  

Etapy jego kariery: archidiakon łucki, kanonik krakowski,  
administrator biskupstwa łuckiego sede vacante, opat paradyski, 

                                                        
56  K. Niesiecki, op. cit., t. XI, s. 317. 
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biskup poznański, referendarz koronny. Miał widoki nawet na sta-
nowisko prymasa „[...] łaska króla Jana III już go do metropolji 
Gnieźnieńskiej nominowała, gdyby tylko Rzymska stolica nie opierała 
się temu, ale i śmierć zaszła w r. 1687”57. W czasie „potopu” wytrwał 
przy królu Janie Kazimierzu, towarzysząc mu na wygnaniu i finansu-
jąc z własnej szkatuły walkę z najeźdźcą. „Był to pasterz życia poboż-
nego. Janowi Kazimierzowi wiernością swoją ku sobie że go i w ostat-
nim nieszczęściu nie odstępował [...] poparł fortuną i zebrawszy coś 
rycerstwa polskiego z nim pod Częstochowę przybiegł”58. 

W 1666 r. zakupił wsie Górę i Wólkę Górską i w 1670 r. uzyskał 
u króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego przywilej lokacyjny dla 
miasta nazwanego Jerusalem Nowe (obecnie Góra Kalwaria). Główne 
ulice układały się w krzyż z usytuowanym centralnie kościołem będą-
cym początkiem Drogi Krzyżowej kończącej się Wzgórzem Kalwarii. 
Jego też zasługą było sprowadzenie do Polski w 1683 r. księży komu-
nistów, którym ufundował w Górze Kalwarii klasztor i jedno z pierw-
szych polskich seminariów duchownych.  

 

 
 

18. Aleksander Benedykt Wyhowski (1649-1714) herbu Abdank, 
biskup brzeski i łucki 

Olej, płótno, autor nieznany, (między 1703 a 1714 r.) 64,5 x 82,5 cm 
                                                        
57  Ibidem.  
58  Ibidem, s. 455. 
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W dolnej części na szarym tle „ALI... WYHOWSKI Stem. Abdank Epps 
altar[...] Luc[...] / Dom[...] Na odwrocie: Restaurowany staraniem 
i kosztem ks. Stanisława Broniszewskiego Dziekana Węgrowskie-
go r. p. 1910” 
 

Portretowany w półpostaci, wskazujący dłonią na napis 
umieszczony w szarym polu u dołu obrazu. Ubrany w rokietę i zie-
lonkawą mozzettę z karminową podszewką. Twarz tęga, z dwoma 
podbródkami i długim nosem. Zaciętego wyrazu nadają jej zmarsz-
czone brwi i zaciśnięte usta. Włosy ciemne, długie. Na głowie biała 
piuska. Na piersi krzyż pektoralny wysadzany drogimi kamieniami 
oprawnymi w złoto. Tło ciemne, neutralne. 

Urodzony w 1649 r. (zm. w 1714), referendarz litewski, opat 
sieciechowski „konsekrowany na biskupstwo (łuckie) w roku 1703 
siedział na nim lat 11 [...] czuły koło trzody swojej pasterz”59. 

Praw kościelnych, tak jak je rozumiał, bronił twardo, ale jedno-
cześnie dążył do kompromisu z innowiercami. Zachowała się kore-
spondencja – list z 24 VIII 1713 r. do Joanny Stryjeńskiej, wojskiej 
grodzieńskiej, która uskarżała się na szykany proboszcza węgrow-
skiego, zabraniającego remontu zboru: „ja reparować nie zbroniałem, 
tak i ks proboszcz nie może tego bronić; co się zaś tycze nowego (zbo-
ru) stawić temu przeczy ks proboszcz i gdym czynił inkwizycją tak mi 
powiedział, że nowy kościół chcieli erygować, dla tego pozwał ich do 
Trybunału; życzyłbym aby w pokoju żyli, bo i ja nie lubię kłótni, co 
i teraz jadąc przez Węgrów uczyniłem, żem napomniał ks. proboszcza 
aby przykładem, dobrym Słowem Bożym nawracał na wiarę katolicką 
rzymską nie oppresyją [...]”60. 

Wyhowski był jednym z głównych opiekunów księży komuni-
stów, których sprowadził do Łucka do kolegium wikariuszy przy tam-
tejszej katedrze, a następnie przy kolegiacie w Ołyce.  

Aleksander Wyhowski w 1711 r. konsekrował oba węgrowskie 
kościoły fundacji Jana Dobrogosta Krasińskiego. Jego majestatyczny 
portret z umieszczoną w tle sceną konsekracji fary zapełnionej tłu-
mem szlachty (wraz  z  rodziną  fundatora) znajduje się w południo-
wej nawie bazyliki węgrowskiej. Zmarł w 1714 r. i pochowany został 
w katedrze łuckiej. 

Znany był z gospodarności: „katedrę swą znacznie reperował 
i ozdobił” ufundował kościół w Janowie Podlaskim i instytut księży 
komunistów w Łucku. Rozpoczął także proces beatyfikacyjny zamę-
czonego przez Kozaków świętego Jana Boboli. 
                                                        
59  Ibidem, s. 455. 
60  S. Postek, Zbór ewangelicko-augsburski w Węgrowie w latach 1650-1939, mps 

pracy magisterskiej z 2000 r., Archiwum parafii ewangelicko-augsburskiej w Wę-
growie. 
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19. Andrzej Stanisław Kostka Załuski herbu Junosza, biskup 
krakowski, kanclerz wielki koronny61 

Olej, płótno, autor nieznany po 1738 (?) 74, 5 x 103,5 cm 
 

Na odwrocie czerwony napis: Bp. Andrzej Załuski 
 
Biskup przedstawiony w półpostaci. Krągła twarz, pulchna 

i blada; ufryzowana biała peruka. Ubrany w rokietę z wąskimi man-
kietami i zielonkawą mozzettę z czerwoną podszewką. Na szyi krzyż 
pektoralny z pasyjką, na złotym łańcuchu. Portretowany demonstruje 
krzyż Orderu Orła Białego trzymany w lewej dłoni. Tło ciemne, neu-
tralne.  

Andrzej Stanisław Kostka Załuski (1695-1758) był synem Alek-
sandra Józefa Załuskiego, wojewody rawskiego i Teresy z Potkań-

                                                        
61  K. R. Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 2001, s. 145-150; 

L. Królik, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 
1983; M. Banacka, Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy arty-
styczne, Warszawa 2001; H. Tchórzewska-Kabata, Biblioteka Załuskich, „Rocznik 
Warszawski” t. XXVIII, Warszawa 1999, s. 333-342; J. Kitowicz, Opis obyczajów  
za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, Wrocław 1970.  
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skich. Osiągnął wysokie godności: biskupa płockiego (1723), łuckiego 
(1736), chełmińskiego (1739) i krakowskiego (1746), oraz kanclerza 
wielkiego koronnego (1736-46). Był wybitnym intelektualistą i biblio-
filem, oraz działaczem społecznym. W 1747 r., wraz z bratem Józefem 
Andrzejem Załuskim, stworzył pierwszą polską bibliotekę publiczną 
nazwaną później Biblioteką Załuskich udostępniając większość wła-
snych zbiorów liczących 200 tys. tomów. 

Zbiory biblioteki przechowywane były w Pałacu Daniłłowiczow-
skim w Warszawie. Nad wejściem głównym umieszczono inskrypcję: 
„Przynęta dla młodzieży/ Podpora dla starców/ Zajęcie dla uczonych/ 
Rozrywka dla zajętych/ Widowisko dla wypoczywających/ Pełen 
chwały pomnik dla założycieli”62. Biblioteka była o kilka lat wcze-
śniejsza od londyńskiej Biblioteki British Museum, a o kilkadziesiąt 
od Bibliotheque Nationale w Paryżu. W 1774 r., po śmierci Józefa 
Andrzeja Załuskiego, opiekę nad nią przejęła Komisja Edukacji Naro-
dowej nadając jej nazwę: Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwa-
na. 

W 1795 r. liczącą ponad 400 tys. bezcennych woluminów (sta-
rodruki, rękopisy, mapy, grafiki, autografy) biblioteka została zagra-
biona przez Rosjan i wywieziona do Petersburga, gdzie stała się za-
czątkiem zbiorów rosyjskich. Rewindykowana na mocy traktatu ry-
skiego wróciła do Warszawy w latach 1923-35 stając się częścią Bi-
blioteki Narodowej. W 1944 r., po stłumieniu Powstania, zbiory Bi-
blioteki Załuskich zostały spalone z premedytacją przez Niemców.  

                                                        
62  Tłum. z łaciny: H. Tchórzewska-Kabata, op. cit., s. 333. 
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Parafie Królestwa Polskiego opisane  
przez Karola de Perthéesa 
 

Diecezja  Brzesko-Łucka 
 
 
Wiek cały musiał upłynąć, zanim w zbiorach Cesarskiej Biblio-

teki Publicznej w Petersburgu, odnaleziono 23 tomy opisów koron-
nych pod nazwą Statisticieskoje opisanie prichodam bywszego Koro-
lestwa Polskogo. Odkrycie to zapoczątkowało w literaturze w 1898 r. 
pierwsze opisy tego zbioru oraz jego oceny.  

Podczas pobytu w Petersburgu, Józef Kleczyński zetknął się 
z opisami diecezji polskich, które znajdowały się w bibliotece jeneral-
nego sztabu. Rękopisy obejmowały 23 tomy folio pod sygnaturą 
37561. „Z tych 6 tomów odnosi się do archidyecezyi Gnieźnieńskiej, 
8 tomów do dyecezyi Krakowskiej, 3 do Płockiej, 5 do Poznańskiej, 
1 do Kujawskiej i do Chełmskiej ( nie Chełmińskiej). Rękopisy te do-
stały się do Petersburga z Biblioteki Puławskiej, a Dr Korzeniowski 
twierdzi, że poprzednio należały do Tadeusza Czackiego, o czem jed-
nak w bibliotece nie wiedziano, ani na rękopisach śladu znalazłem”1. 
Uważał, że opisy są „niezmiernie szczegółowe” i stanowią ogromną 
wartość dla geografii historycznej. Zdaniem Kleczyńskiego  „Jest to 
więc materyał nieoceniony dla topografii kraju, wybornie służyć mo-

                                                
1  J. Kleczyński, Poszukiwanie spisów ludności Rzeczypospolitej Polskiej w zbiorach 

Moskwy, Petersburga i Wilna, „Archiwum Komisji Historycznej”, Kraków 1898, 
s. 379-381. 
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gący do opisu bitew lub zdarzeń miejscowych, a także oznaczenia 
granic ziem, powiatów i województw. Jeograficzne stosunki uległy 
znacznej zmianie, przybyć mogły nowe miejscowości lub wzrosnąć 
stare, ubyły lasy, ale do poznania kraju, jego ówczesnej cywilizacyi 
i kultury, jest to materiał pierwszorzędnej wagi. Dat statystycznych 
jednak nie zawiera”.  

Odmienne zdanie głosił A. Halban, który po przejrzeniu 6 to-
mów uważał, że tytuł nie odpowiada zawartości i „że mamy tu raczej 
do czynienia z zupełnie nieudanym eksperymentem statystyczno-
geograficznym, mianowicie ze zbiorem odpowiedzi zestawionych przez 
plebanów na szereg pytań, objętych cyrkularzem przesłanym im 
przez konsystorza w r. 1784 [...] uderza brak pytań dotyczących ilości 
dusz, co naturalnie dowodzi dostatecznie, iż nie chodziło o cele staty-
styczne, jakkolwiek z drugiej strony, pytano np: o młyny, huty, środ-
ki komunikacyjne itd.. Zestawienie informacji dotyczących odległości, 
sytuacji osad, konfiguracji kraju kazałoby domyślać się celów geogra-
ficznych, ale znów na podstawie informacji gołosłownych, bez pomia-
rów nie bardzo ścisłe wiadomości geograficzne można uzyskać, o ry-
sowaniu zaś mapy ani pomyśleć nie było można”2. 

Następnym, który sięgnął do opisów był J. Korzeniowski. Wy-
wnioskował on, że materiał ten „wskazuje na jakieś cele topograficz-
no-przemysłowe”3, ale informacje są krótkie i niezbyt szczegółowe. 
Sugerując się tytułem spodziewał się bogatszych danych statystycz-
nych. Ocenił te opisy na niedokładne. Należy tu podkreślić istotę 
jeszcze jednej informacji, którą przekazał Kleczyński, a mianowicie 
jako pierwszy napisał o istnieniu dzieł Perthéesa i o drugim rękopisie 
pt.: Geograficzno-statystyczne opisanie parafiów Królestwa Polskiego 
w r. 1791 z mapkami przez K. Perthéesa geografa JKMci In 4 tomów 
12 (nr 23), znajdującym się w zbiorze szczorsowskim4. Również Ol-
szewicz5 przyznał słuszność Halbanowi, określając nieudanym ekspe-
rymentem rysowanie mapy na podstawie tych opisów bez uwzględ-

                                                
2  A. Halban, Statystyczny opis parafii polskich w XVIII w., „Kwartalnik Historyczny” 

1898, z. 1, s. 99-100. 
3  J. Korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej biblioteki Publicznej w Petersburgu, 

„Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” t. 11, 1910, s. 343-344, poz. 
440. 

4  J. Kleczyński (op. cit.) pisze, że „P. Ptaszycki widział podobne opisy w Szczorsach, 
w powiecie Nowogrodzkim gubernii mońskiej, w bibliotece niegdyś kanclerza Jo-
achima hr. Chreptowicza, a dziś jego prawnuka po kądzieli p. Butniewa. Znajduje 
się tam rękopis pt.: Geograficzno-statystyczne opisanie parafiów Królestwa Polskie-
go w r. 1791 z mapkami, przez K. Perthéesa, geografa J. K. Mości. In 4º, tomów 12 
(N. 23). Nadto w drugim rękopisie N. 55 opis dekanatów litewskich, ułożony prze 
właściwych plebanów w r. 1784, folio od t. XII do XXIV. Opisane są dekanaty: Po-
łocki, Wołkowyski, Grodzieński, Knyszyński, Augustowski, Wolicki, Sejneński”. 

5  B. Olszewicz, Polska kartografia wojskowa, Warszawa 1921, s. 44, przypis 4; 
K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-
syntetyczny, Wrocław 1963, s. 86. 
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niania pomiarów i zdjęć na miejscu. Podobnie jak Kleczyński wysoko 
ocenił opisy jako materiał do geografii historycznej.  

Zainteresowanie opisami parafii wzrastało, szczególnie były one 
cenne w badaniach nad dziejami kartografii stanisławowskiej, prac 
nad atlasem historycznym Polski i słownikiem historyczno-
geograficznym. Do mapy województwa krakowskiego z doby Sejmu 
Czteroletniego nie korzystano z opisów koronnych parafii, gdyż do-
piero w 1930 roku zostały one rewindykowane z Rosji i przywiezione 
do Biblioteki Narodowej w Warszawie, już po wydrukowaniu mapy. 
Zdaniem Buczka opisy te „ułatwiłyby pacę nad MWK. Z drugiej jed-
nak strony czekać z wykończeniem jej do rewindykacji opisów było 
rzeczą ryzykowną i niewskazaną”6. Planowano je wykorzystać przy-
najmniej w Słowniku historyczno-geograficznym do MWK.  

Niestety w okresie międzywojennym nie dokonano dokładniej-
szych analiz osiemnastowiecznego rękopisu. Rewindykowane z ZSRR 
23 tomy opisów diecezji: gnieźnieńskiej, poznańskiej, włocławskiej, 
płockiej, krakowskiej i chełmskiej spłonęły podczas powstania war-
szawskiego w 1944 r. Jedynym śladem są wyciągi porobione w kra-
kowskiej Komisji Atlasu Historycznego Polski dla województwa kra-
kowskiego (opublikowane) oraz sandomierskiego i lubelskiego7. 

Pierwsze wzmianki o przechowywaniu opisów litewskich zamie-
ścił Baranowski. W swoim artykule8 podał wiadomość o przechowy-
wanych w Bibliotece Akademii Nauk w Kijowie rękopisach z biblioteki 
szczorsowskiej. Autor omówił szczegółowo zawartość 12 tomów opi-
sów parafii litewskich i 12-tomowego dzieła Perthéesa. Oceniając 
opisy Baranowski podał zasięg terytorialny opisanych dekanatów, 
podkreślił jednolitą wartość opisów oraz wszechstronną wartość tego 
zbioru. „Jako przykład gorliwości niektórych plebanów, którzy 
umieszczali więcej” wiadomości niż tego chciał schemat ankiety, 
uznał autor załączone do niektórych opisów „szkice map parafii” za 
opisy wykonywane przez plebanów. Obecnie wiadomo, że nie były to 
szkice robione przez plebanów, czego zabraniała instrukcja, ale szki-
ce wykonywane przez Perthéesa na podstawie opisów parafii9. Więk-
szą wartość źródłową dla Baranowskiego stanowił drugi rękopis za-
wierający szkice poszczególnych parafii i część opisową, nie tylko dla 
geografii historycznej, ale również dla badań historii kultury mate-
rialnej, osadnictwa, komunikacji. Datę rękopisu szkiców podawano 
różnie: Kleczyński i Ptaszycki – 1791, Baranowski – 1790. Problem 
daty wyjaśnił Buczek, dla którego pracownik biblioteki przeprowadził 
                                                
6  K. Buczek, Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-

1792. Cz. 1: Źródła i metoda, Kraków 1930, s. 42. 
7  K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej..., s. 86, przypis 300. 
8  B. Baronowski, Źródła rękopiśmienne do historii kultury materialnej w Kijowie 

i Mińsku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 7, 1959, s. 124-127. 
9  W. Wernerowa, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat Gro-

dzieński, „Źródła do dziejów geografii” z. 1, przyp. 40, s. 17. 
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kwerendę w 1938 r. „Perthées podał dla kilku tomów r. 1790, dla 
dwu r. 1796, w kilku zaś Perthées nie podał daty rocznej, nie dopisu-
jąc czwartej cyfry po 179. Sporządził on Opisanie najprawdopodob-
niej w l. 1790-1796, w różnych bowiem miejscach tego dzieła podane 
są daty ukończenia mieszczące się w tych granicach czasowych”10. 

Pomimo sprowadzenia do kraju w latach 50-tych mikrofilmu 
dzieła Perthéesa nie przeprowadzono jego analizy, gdyż okazał się nie 
czytelny. Niemożność zapoznania sie ze źródłami utrudniło prace nad 
okresem kartografii stanisławowskiej. W 1963 r. Buczek wydał synte-
zę kartografii Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys 
analityczno-syntetyczny, w której podał wszystko, co wiedział o Per-
théesie. Kolejną osobą, która podjęła ten temat był A. Krawczyk11. 
W wyniku swoich studiów podkreślił on bezcenną wartość źródłową 
tego rękopisu, zawierającego ogromną ilość informacji geograficz-
nych. Nadal nie mógł wykonać on pełnej analizy wyciągów z przyczy-
ny braku opisów parafialnych diecezji koronnych. Również J. Gołaski 
wysoko oceniał wartość opisów parafialnych, gdyż jest to jedyny pi-
semny przekaz topograficzny o oryginalnej formie, z dużą ilością 
szczegółów dla rozległego terenu12. 

W latach 80-tych XX wieku W. Wernerowa podjęła badania 
drugiego rękopisu znajdującego się w Kijowie. Opisy parafii dekana-
tów knyszyńskiego i augustowskiego ukazały się w pierwszym wyda-
niu w „Studiach Podlaskich”13 oraz w „Źródłach do Dziejów geogra-
fii”14. Drugie wydanie rękopisów zostało opracowane z wykorzysta-
niem mikrofilmu, a porównanie z mapą współczesną pozwoliło na 
poszerzenie przypisów. Do każdej parafii dołączono szkice Perthéesa, 
z odręcznym rysunkiem edytorki w skali zbliżonej do oryginału15. 

Opisy dekanatu knyszyńskiego i augustowskiego oraz wyciągi 
kartograficzne są kluczem do poznania metody tworzenia map szcze-
gólnych. Materiały te są tym cenniejsze, że dotyczą obszaru, dla któ-
rego zachowała się rękopiśmienna mapa województwa podlaskiego. 

                                                
10  K. Buczek, Dzieje kartografii…, przyp. 320, s. 91. 
11  A. Krawczyk, Description of parishes – a source for the historical geography and 

economic history of central and eastern Poland In the late XVIII th century (introduc-
tory information), „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr.” z.43, 1976, s. 191-196. 

12  J. Gołaski, Kształtowanie się mapy wsi w Polsce do końca XVIII w. Studia nad 
genezą wielkoskalowej informacji kartograficznej, Wrocław 1969, s. 52-56. 

13  W. Wernerowa, Opisy parafii dekanatu knyszyńskiego z 1784 r., „Studia Podlaskie” 
t. 1, 1990, s. 161- 239 oraz t. 4, 1993, s. 99-205.  

14  W. Wernerowa, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat Kny-
szyński i Dekanat Augustowski, „ Źródła do dziejów geografii” z. 2, 1996. 

15  Tamże, s. 9. 
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Szkice Perthéesa  
 
Materiał uzyskany drogą ankiet, sporządzony przez wielu auto-

rów – plebanów o zróżnicowanych zdolnościach i wykształceniu, nie 
mógł być jednolity. Zbiór ten jest tym bardziej cenny, że informacje 
środowisku geograficznym były zbierane z autopsji. 

Opisy plebańskie utworzyły kilkudziesięciotomowy zbiór ręko-
piśmienny, który uporządkował Franciszek Czajkowski, pracujący 
u boku Perthéesa jako kartograf królewski w latach 1783-1786, we-
dług parafii, dekanatów i diecezji.  

Różnorodny bogaty materiał opisowy wymagał wstępnego opra-
cowania kartograficznego. W ten sposób powstały wyciągi z opisów 
i szkice dla każdej parafii i dekanatu, co utworzyło rodzaj kartoteki 
danych do kolejno opracowywanych map województw koronnych. 
Karty ułożone parafiami według dekanatów, archidiakonatów, i die-
cezji utworzyły rękopiśmienny zbiór nazwany Geograficzno-staty-
styczne opisanie parafiów Królestwa Polskiego przez K. Perthéesa 
geografa J.K.Mci. 

O istnieniu takich samych wyciągów dla dekanatów wileńskich 
nie było wiadomo. Istnienie opisów parafii diecezji wileńskich i dołą-
czonych do nich szkiców potwierdził B. Baranowski, publikując in-
formację o rękopiśmiennych zbiorach w Kijowie. Autor pomylił się, 
sugerując, że są to szkice plebanów. Potraktował szkice jako przejaw 
gorliwości niektórych plebanów, którzy umieszczali „więcej wiadomo-
ści niż tego chciał schemat ankiety”16. Obecnie wiadomo, że są to 
rysunki Perthéesa zrobione na takich samych kartach wyciągów jak 
dla diecezji koronnych 21 kart, wklejonych do opisów parafii dekana-
tu knyszyńskiego i augustowskiego stanowią uzupełnienie kartoteki 
Perthéesa17. 

Opracowywany stopniowo materiał ankiet został przełożony na 
język kartograficzny, tworząc materiał pośredni między opisem a ma-
pą. Każdy opis parafii został przedstawiony na karcie jednego forma-
tu w postaci rysunku sytuacyjnego i wypisu danych. Jeśli pleban 
podawał dużo informacji, to taki wyciąg składał się z dwóch kart. 

Schemat zapisu danych jest jednakowy dla wszystkich parafii. 
W lewym górnym rogu szkicu podawana jest nazwa parafii, a w pra-
wym województwa i powiat, natomiast w lewym dolnym rogu figuruje 

                                                
16  B. Baronowski, Źródła rękopiśmienne do historii kultury materialnej w Kijowie 

i Mińsku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 7, 1959, s. 124-127; W. Werne-
rowa, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat Grodzieński, 
„Źródła do Dziejów Geografii” z. 1, s. 17. 

17  W. Wernerowa, Ze studiów nad opisami parafii diecezji wileńskiej z 1784 r. w relacji 
ze szkicami K. de Perthéesa, „Z Dziejów Kartografii” t. 7, s. 126; A. Retman, Ręko-
piśmienna mapa województwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, 
metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych, „Analecta” 2007, z. 1-2, 
s. 131. 
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nazwa dekanatu. Kartę wypełnia szkic oraz mnóstwo informacji. Pod 
szkicem z lewej strony jest umieszczony wykaz miejscowości według 
pkt.1 ankiety oraz odległości w milach w stosunku do kościoła para-
fialnego. Natomiast z prawej strony naniesiono objaśnienia znaków 
kartograficznych mapy oznaczających kościoły, cerkwie, miasta 
z podaniem odległości. Pomiędzy tymi kolumnami są wypisane mły-
ny, wiatraki, rudnie (wg pkt. 7 ankiety). Pozostałe informacje Pozo-
stałe informacje dotyczące sieci rzecznej, lasów, charakteru dróg czy 
granic administracyjnych umieszczone są pozostałych wolnych miej-
scach (często skrótowo), na odwrocie karty lub na drugiej karcie 
z numerem 2. Szkic tworzyła sieć dróg biegnących od kościoła para-
fialnego do podanych miejscowości, z podaniem położenia. Szkice 
różnią się szczegółowością, ale wszystkie oparte są na opisie dróg 
(pkt. 8 ankiety). Schemat dróg tworzy rodzaj itinerariów, wyznaczo-
nych na podstawie autentycznego opisu w terenie. Osnowę rysunku 
sytuacyjnego stanowiły drogi, a nie sieć rzeczna. 

Opracowując szkice, Perthées zostawiał na nich ocenę wartości 
opisów parafialnych w postaci krótkich uwag w języku francuskim, 
np.:  „bon” lub „très bon” – czyli opis dobry lub bardzo dobry, „exel-
lent et très bien fait” – znakomity czy „miserable” – żałosny, itp.18 

Szkice dekanatów mają odmienną treść niż szkice parafii. Na 
górze karty podana jest nazwa dekanatu oraz diecezji, czy archidiece-
zji, do której przynależy. Zaś na dole jest podana liczba parafii znaj-
dujących się w dekanacie. Zawierają one tylko siedzibę parafii dane-
go dekanatu, oznaczone sygnaturą miasta, wsie lub kościoły, obwie-
dzione podkolorowaną granicą tego dekanatu oraz kościoły i miasta 
z dekanatów sąsiednich19. Sieć linii łączy miejscowości. Umieszczone 
na nich małe cyferki oznaczają wzajemne odległości między nimi. 
Żółtą lub czerwoną kreską podkreślone są miejscowości mieszczące 
się w granicach parafii dla oznaczenia własności danej miejscowości. 
Szkice dekanatów stanowiły osnowę topograficzną dla mapy woje-
wództwa. 

 
Geograficzno-statystyczne opisanie parafiów  
Królestwa Polskiego przez Karola de Perthéesa  
geografa JKMci. (1791-1796), t. XII 
 
Tom XII zawiera szkice Diecezji Brzesko-Łuckiej. Fotokopie 

wykonano z mikrofilmu Biblioteki Narodowej Ukrainy w Kijowie (sy-

                                                
18  K. Buczek, Karol Perthées (1939-1815) kartograf pierwszej Rzeczypospolitej i ento-

molog, „Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki” t. 14, 2003, s. 65. 
19  W. Wernerowa, Ocena „Ankiet parafialnych” jako źródła wiedzy Karola Perthéesa 

o fizjografii Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, [w:] Karol Perthées (1739-1815) Kar-
tograf pierwszej Rzeczypospolitej i entomolog, red. J. Pawłowski, Warszawa 2003, 
s. 169. 
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gn. I 5975) – 145 stron fotokopii. Diecezja podzielona była na 2 ar-
chidiakonaty: brzesko-litewski i janowski. Do archidiakonatu brze-
sko-litewskiego należało 7 dekanatów: węgrowski (19 parafii), drohic-
ki (11 parafii) – jest 9, brański (14 parafii), bielski (15 parafii) – jest 
14, kamieniec litewski (11 parafii), międzyrzecki (10 parafii) – jest 6, 
łosicki (13 parafii). Natomiast archidiakonat janowski, zajmował 
1 dekanat janowski (11 parafii) – jest 4. 

Zachowane parafie to: 
Dekanat węgrowski: węgrowska, starowiejska, sokołowska, 

mąkobodzka, wyszkowska, stardyńska, miedznańska, kossowska, 
ceranowska, skibniewska, nieciecza, suchożebryńska, czerwonkow-
ska, jabłonna respondowa albo laska, zembrowska, kożuchowska, 
rozbity kamień, sucharzewska, prostyńska 

Dekanat drohicki: drohiczyńska, sady, siemiatycka, ostrożeń-
ska, ciechanowicka, grannowska, pirlejewska, śledzianowska, winna. 

Dekanat brański: brańska, domanowska, kulesze rokitnica, 
dąbrowska, pobinowska, wielko kuczyńska, jabłoń wielki i wrońska, 
wyszonkowska, wysokie mazowieckie, rudzka, pobikrowska, doło-
bowska, jabłonka świerczewo, wielko dąbrowska, dziadkowicka, 

Dekanat bielski: bielska, narewska, surażska, poświętna, 
upowska, boćkowska, sokolska, wyszkiska, płonecka, kobylińska, 
waniewska, popczewska, piątkowska,tykocińska, kleszczelska. 

Dekanat kamieniec litewski; kamieniec litewski, wysokie li-
tewski, wistycka, bierańska, Stawska, czarnawczycka, wołczyńska, 
wielanowska, mielczycka, wierzchowicka, mrozowiska.  

Dekanat międzyrzecki: międzyrzecka, ostrowkowska, wohiń-
ska, Komorowska, włodawska, opolska. 

Dekanat łosicki: łosicka, ruskowska, niemoyska, sarnacka, 
gorkowska, stadynowska, huslewska, knychowecka, przesmycka, 
paprotna, wyrozębska, mordska, skrzeszewska. 

Dekanat janowski: janowska, piszczcka, bardziłowska, lesna. 
Materiał ten zostanie opracowany i wydany w Źródłach do dzie-

jów geografii, jako kolejne zeszyty. Do tej pory wydano z. 1 (Ryc. 1) – 
Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat gro-
dzieński, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1994, s. 171, a dwa lata 
później z. 2 (Ryc. 2) – Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 
roku. Dekanat knyszyński i augustowski, oprac. W. Wernerowa, War-
szawa 1996, s. 232. Oba tomy wydał Instytut Historii Nauki PAN.  

Wobec zniszczenia podczas wojny 23 tomów opisów dla diecezji 
koronnych, zachowane szkice są bezcennym źródłem dla geografii 
historycznej i dla historii kartografii.  
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Projekt digitalizacji akt notarialnych na  
przykładzie najstarszych kancelarii węgrowskich 
 
 
Digitalizacja i internetowa publikacja w Polsce dokumentów ar-

chiwalnych w znacznym stopniu związana jest z badaniami genealo-
gicznymi, w ramach których wykonywana jest blisko połowa wszyst-
kich kwerend archiwalnych. W pierwszym etapie, zapoczątkowanym 
w 2009 roku przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne (www.genea-
lodzy.pl), do którego dołączyła Naczelna Dyrekcja Archiwów Pań-
stwowych (www.szukajwarchiwach.pl), publikowane są w Internecie 
przede wszystkim akta metrykalne i akta stanu cywilnego, które sta-
nowią zwykle punkt wyjścia badań genealogicznych. W ciągu pięciu 
lat zostały już opublikowane dziesiątki milionów aktów, co stanowi 
znaczną część zasobów archiwów kościelnych i państwowych w tym 
zakresie. 

Wydaje się, że w drugim etapie digitalizacja i internetowa pu-
blikacja obejmie akta o charakterze własnościowym, które, podobnie 
jak metryki, mają charakter masowy, w znacznym stopniu się za-
chowały i stanowią ważne źródło do badań genealogicznych. Dla te-
renów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego są to głównie 
akta notarialne i akta hipoteczne, przy czym kancelarie notariuszy 
(nazywanych początkowo pisarzami aktowymi i rejentami, których 
kompetencje ulegały różnym zmianom) zostały zaprowadzone w 1808 
roku (na terenach przyłączonych do Księstwa Warszawskiego – 
w 1810 roku), a zatem równocześnie z urzędami stanu cywilnego. 
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Akta notarialne dotyczą większej liczby osób niż akta hipotecz-
ne, wielkość zespołów dla danego obszaru jest porównywalna z ak-
tami stanu cywilnego i są prostsze do opracowywania i prezentacji, 
dlatego ich digitalizacja w pierwszej kolejności wydaje się uzasadnio-
na. Poza tym często odwołują się do wcześniejszych czynności praw-
nych i pod tym względem mogą uzupełniać lakoniczne informacje 
z akt metrykalnych z okresu sprzed wprowadzenia akt stanu cywil-
nego. Akta hipoteczne zresztą mają bardziej złożoną strukturę (wykaz 
hipoteczny z czterema działami, księga umów wieczystych i zbiór 
dokumentów), często są wielotomowe i rozproszone po różnych ar-
chiwach, z zatarciem pierwotnego podziału na hipotekę gubernialną 
i powiatową; dochodzi do tego duża trudność przy próbie indeksacji, 
ponieważ znaczna część właścicieli nie dopełniała wpisu do działu II. 

Akta notarialne są szczególnym źródłem historycznym dla tere-
nów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do badania sto-
sunków własnościowych, ponieważ dotyczyły również tych nierucho-
mości, których nie obejmowała regulacja hipoteczna. Na akta nota-
rialne w większości składają się umowy kupna-sprzedaży, darowizny, 
wymiany i podziały nieruchomości, umowy przedślubne, zastawy, 
pożyczki i testamenty. Pozwalają one w znacznym stopniu na odtwo-
rzenie dziejów poszczególnych rodzin, głównie ich stanu posiadania, 
ale również umożliwiają poznawanie relacji rodzinnych i sąsiedzkich. 
Są zatem ważnym źródłem do badania dziejów społeczności lokalnej 
w zakresie genealogii, demografii, historii gospodarczej czy historii 
kultury. Zainteresowanie nimi będzie prawdopodobnie wzrastać 
szczególnie dla tych obszarów, z których metryki zostały już zdigitali-
zowane, zindeksowane i opracowane w postaci rekonstrukcji związ-
ków rodzinnych. 

Na akta kancelarii notarialnych składają się trzy serie ksiąg, 
zawierające odpowiednio akty notarialne, repertoria i skorowidze. 
Wydaje się, że digitalizacji powinny podlegać wszystkie serie, ponie-
waż skorowidz pozwala na odnalezienie aktu, repertorium na jego 
identyfikację, często niemożliwą za pomocą samego skorowidza ze 
względu na niewielką ilość informacji, natomiast pełne poznanie 
czynności prawnej umożliwia sam akt, ponieważ wiele istotnych in-
formacji jest w repertorium pominiętych. 

Po digitalizacji rozumianej jako wykonanie kopii cyfrowej akt 
skanerem lub aparatem cyfrowym wraz z odpowiednim sformatowa-
niem powinno nastąpić uporządkowanie kopii, ich opracowanie i pu-
blikacja na przeznaczonej do tego stronie internetowej. Uzasadniona 
wydaje się archiwizacja zdjęć w lepszej rozdzielczości jako głównie 
zabezpieczenie samych akt i wykonywanie tak zwanych kopii użyt-
kowych do publikacji w Internecie. Forma prezentacji powinna być 
logiczna i intuicyjna w użytkowaniu, przy czym warto skorzystać 
z koncepcji wypracowanej dla metryk w Archiwum Państwowym 
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w Warszawie, a rozbudowanej w Polskim Towarzystwie Genealogicz-
nym, według której nazwa pliku odpowiada numerowi aktu, a po-
szczególne foldery księgom z danego roku, poszczególnym seriom 
ksiąg i kancelariom. Trzeba się też liczyć z tym, że początkowo po  
zaprowadzeniu akt notarialnych nie zawsze numerowano akty w ob-
rębie jednego roku, ale stosowano również numerację w innych prze-
działach czasowych. 

Digitalizacji i publikacji akt notarialnych w Internecie może to-
warzyszyć ich indeksacja rozumiana jako sporządzanie pomocy ar-
chiwalnej w formie skorowidza, który po rozbudowie może osiągnąć 
formę regestu, analogicznie jak w przypadku indeksacji metryk, wy-
konywanej głównie przez wolontariuszy (w ten sposób zindeksowa-
nych zostało już kilkanaście milionów metryk). Skorowidz oprócz 
sygnatury aktu zawiera przynajmniej nazwiska stron czynności 
prawnej oraz ogólne określenie samej czynności, co warto przy in-
deksacji wykorzystać, posługując się zawartymi w skorowidzu ogól-
nymi kategoriami, wypracowanymi przez samego notariusza. 

Pewną trudnością, wynikającą z używanej w archiwach meto-
dyki identyfikacji aktotwórcy, może być to, że kancelarie notarialne 
wyodrębniane są według osoby notariusza, a nie samej kancelarii 
jako podmiotu, który na przestrzeni lat mógł być prowadzony przez 
różne osoby; dlatego jedno repertorium czy skorowidz może zawierać 
wpisy różnych notariuszy i mogą się one z tego powodu znajdować 
w różnych zespołach archiwalnych. 

Do tej pory (koniec 2014 roku) żaden projekt digitalizacji akt 
notarialnych na szerszą skalę nie został zrealizowany. Proponowany 
projekt dotyczy akt dwóch najstarszych węgrowskich kancelarii nota-
rialnych, którymi była prowadzona w latach 1810-1850 najpierw 
przez Franciszka Roguskiego, a następnie przez Antoniego Przewo-
skiego kancelaria z siedzibą w Węgrowie oraz prowadzona w latach 
1810-1842 przez Piotra Żaboklickiego kancelaria z siedzibą na zam-
ku liwskim. Trzy wspomniane zespoły archiwalne są aktualnie prze-
chowywane w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Projekt ma cha-
rakter naukowy, nawiązuje do rozwijających się i różnorodnych ba-
dań  regionalnych dotyczących powiatu węgrowskiego oraz ziemi liw-
skiej i ziemi drohickiej, w tym prowadzonych przez Artura Rogalskie-
go, których rezultatem jest między innymi praca Archiwa notariuszy 
regionu siedleckiego 1810-18761. 

Można wyodrębnić następujące etapy projektu: 
1. Digitalizacja akt: wykonanie zdjęć cyfrowych obejmujących 

szacunkową liczbę 100.000 stron w rozmiarze zdjęcia ok. 5 MB 
w celach zabezpieczających oraz wykonanie z nich kopii 

                                                
1  Zob. A. Rogalski, Archiwa notariuszy regionu siedleckiego 1810-1876, [w:] Notariat 

na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo, 
red. S. Piątkowski, K. Skupieński, Radom 2006, s. 29-52 (przyp. red). 
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użytkowych w rozmiarze ok. 500 KB; pewną trudność może 
stanowić duży format akt. 

2. Uporządkowanie: odtworzenie historycznego układu akt, i opra-
cowanie zgodnego z nim systemu folderów plików, odpowiednie 
ponumerowanie zdjęć i rozmieszczenie ich w folderach. 

3. Napisanie artykułu naukowego o projekcie i publikowanych ze-
społach archiwalnych. 

4. Budowa strony internetowej i publikacja na niej opracowanych 
akt. 

Z punktu widzenia dziejów okolic Węgrowa najstarsze akta no-
tarialne są jednym z najważniejszych zachowanych źródeł historycz-
nych. Stanowią one świadectwo historycznej roli miasta, które po 
przyłączeniu wraz z okolicą do Księstwa Warszawskiego w 1810 roku 
stało się siedzibą władz powiatowych; w tym samym roku wraz z ob-
jęciem tych terenów obowiązującym w Księstwie Warszawskim pra-
wem o notariacie, Węgrów jako miasto powiatowe stał się siedzibą 
dwóch notariuszy, przy czym jeden z nich urzędował na zamku liw-
skim. Wiąże się to z kolei ze stopniowym przenoszeniem funkcji mia-
sta Liw Stary do Węgrowa. Kancelaria notarialna na zamku liwskim 
w swojej pracy wykorzystywała sięgające XV wieku staropolskie akta 
sądowe liwskie, których archiwum znajdowało się na zamku, a które 
zostały przeniesione do Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie i w całości zniszczone w 1944 roku; odniesienia do tych akt 
znajdujące się w aktach notarialnych Piotra Żaboklickiego należą do 
nielicznych zachowanych świadectw dotyczących akt sądowych liw-
skich. 
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W 2013 r. ukazał się drukiem Słownik historyczno-geograficzny 

ziemi warszawskiej w średniowieczu1. Zrąb Słownika przygotował 
nieżyjący już prof. Adam Wolff. Jego dzieło przejął następnie dr Ka-
zimierz Pacuski, który je dokończył. Ostateczne prace uzupełniające 
przeprowadzili pracownicy Zespołu Słownika Historyczno-Geograficz-
nego Mazowsza w Średniowieczu. „Słownik” ziemi warszawskiej sta-
nowi pierwszą publikację wydaną przez tenże Zespół. Obecnie opra-
cowuje on tom poświęcony ziemi liwskiej, aktywnie współpracując ze 
Stowarzyszeniem Kulturalnym Ziemi Liwskiej „Zamek Liw” oraz Mu-
zeum Zbrojownią na Zamku w Liwie. Zanim jednak przejdę do opisu 
przebiegu tejże współpracy i znaczenia Słownika dla regionu, nieco 
miejsca chciałbym poświęcić samej istocie tegoż wydawnictwa. 

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu 
ma na celu zebranie w sposób uporządkowany informacji źródłowych 
o poszczególnych miastach, wsiach, osadach i obiektach fizjograficz-
nych. W zamierzeniu twórców pozwolić to ma na odtworzenie pełnej 
sieci osadniczej średniowiecznej Polski (do 1530 r.). Zawiera istotne 
informacje na temat m.in. właścicieli i nazw osad, przynależności 
administracyjnej świeckiej i kościelnej konkretnych miejscowości, 

                                                
1 Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, red. 

T. Jurek, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku przyg. M. Piber-Zbieranowska, 
A. Salina, Warszawa 2013, ss. 348. 
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obiektach sakralnych i gospodarczych. Poszczególne tomy Słownika 
dzielą się na części i zeszyty, w ramach których hasła ułożone są 
alfabetycznie w obrębie województwa. W przypadku Mazowsza jest 
nieco inaczej – tu poszczególne tomy dotyczą całej opracowywanej 
ziemi. Wynika to ze specyfiki struktury administracyjnej województw 
mazowieckich (tj. płockiego, rawskiego i mazowieckiego), podzielo-
nych na ziemie, które z kolei dzieliły się na powiaty. Pozostałe woje-
wództwa dzieliły się przeważnie tylko na powiaty. Szczegółowe infor-
macje o „Słowniku” można uzyskać na stronie internetowej publika-
cji, gdzie dostępne są również wydane dotychczas zeszyty, w tym 
 słownik ziemi warszawskiej2. 

Dotychczas systematyczne prace nad opracowaniem kolejnych 
tomów „Słownika” prowadziły pracownie w Krakowie (dla Małopolski) 
i Poznaniu (dla Wielkopolski). Mazowsze takiej pracowni było pozba-
wione. Istniał jedynie, początkowo w ramach Instytutu Historii Kul-
tury Materialnej PAN (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN), 
później w ramach Instytutu Historii PAN, niewielki zespół, który pod 
kierunkiem prof. Adama Wolffa opracowywał i gromadził Kartotekę 
Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza (udostępnianą dziś 
przez Zespół Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza w Śre-
dniowieczu IH PAN)3. Wynikiem tych prac było wydanie Słownika 
historyczno-geograficznego ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu 
oraz Słownika historyczno-geograficznego województwa płockiego4. 
Brak było jednak formalnego zespołu dla Słownika mazowieckiego. 
Dalsze prace prowadził dr Kazimierz Pacuski, czego efektem jest 
wspomniana na początku niniejszego tekstu publikacja. 

Sytuacja zmieniła się w 2012 roku, kiedy to utworzony został 
wspomniany już Zespół Słownika Historyczno-Geograficznego Ma-
zowsza w Średniowieczu z siedzibą w IH PAN w Warszawie. Od tego 
momentu można mówić o systematycznych i kompleksowych działa-

                                                
2
 

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w Średniowieczu. Edycja elektro-
niczna, red. T. Jurek, IH PAN, www.slownik.ihpan.edu.pl [dostęp: 08.11.2014 r.]; 
Zob. także strona Zakładu Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich 
w Średniowieczu na stronie IH PAN: http://www.ihpan.edu.pl/struktura/zaklady-
naukowe/406-zaklad-slownika-historyczno-geograficznego-ziem-polskich-w-
sredniowieczu [dostęp: 08 XI 2014 r.]. 

3  Skany kartoteki udostępniane są sukcesywnie na stronie Repozytorium Cyfrowego 
Instytutów Naukowych. Obecnie zamieszczone są tam wszystkie karty dotyczące 
ziemi liwskiej. Zob. „Kartoteka Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza 
w średniowieczu”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Repozytorium Cyfrowe 
Instytutów Naukowych,  

 http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=8825&from=&dirids=1&tab=1&lp=4&QI 
[dostęp: 08 XI 2014]. 

4  Słownik historyczno-geograficzny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu, oprac. 
A. Wolff i A. Borkiewicz-Celińska, red. J. Wiśniewski i [następnie] A. Gąsiorowski, 
Wrocław 1971; Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w śre-
dniowieczu, oprac. A. Borkiewicz-Celińska, red. J. Wiśniewski i [następnie] A. Gą-
siorowski, Wrocław 1980-1981, Warszawa 1998-2000. 
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niach na rzecz opracowania kolejnych tomów „Słownika” dla Mazow-
sza. Przygotowywany obecnie tom poświęcony ziemi liwskiej będzie 
pierwszym tomem w całości opracowanym przez tenże Zespół. Pla-
nowany termin zakończenia prac to połowa 2017 r. Następne tomy 
dotyczyć będą kolejnych ziem dawnego województwa mazowieckiego. 

Oprócz znaczenia czysto naukowego, jak zgromadzenie, podda-
nie krytycznej analizie i uporządkowanie najstarszych wzmianek 
o osadach i obiektach fizjograficznych, poświęcony ziemi liwskiej tom 
„Słownika” odgrywać będzie ważną rolę również w takich obszarach 
jak: 
 rozwój dalszych badań historycznych nad stosunkami własno-

ściowymi, genealogią rodzin szlacheckich, władających poszcze-
gólnymi miejscowościami, sprawami kościelnymi itp.;  

 powstanie publikacji popularnonaukowych, w tym takich jak 
historie poszczególnych miejscowości, rodów, przewodniki i folde-
ry turystyczne, poradniki dla przewodników itp.;  

 działania edukacyjne i popularyzatorskie, prowadzone wśród 
osób zainteresowanych historią regionalną, turystów i młodzieży; 

 poszerzenie wiedzy historycznej mieszkańców powiatu węgrow-
skiego o własnej „Małej Ojczyźnie”, a co za tym idzie – w budowie 
własnej tożsamości; 

 nowe oddolne inicjatywy społeczne związane m.in. z historią lo-
kalną i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 

Kierownictwo Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Liwskiej oraz 
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, doceniając znaczenie realizo-
wanego obecnie projektu słownikowego, nawiązały stałą współpracę 
z jego realizatorami – dr Anną Saliną i mgr Martą Piber-Zbieranow-
ską (od niedawna do zespołu dołączył również dr Tomasz Jaszczołt). 
Współpraca polega w głównej mierze na wymianie wiedzy i doświad-
czeń, dzieleniu się materiałami źródłowymi, pomocą w nawiązywaniu 
nowych kontaktów. Ważną część stanowią publiczne spotkania 
członków Zespołu z badaczami historii regionalnej. Do tej pory miały 
miejsce trzy tego typu inicjatywy. 

4 października 2013 r. odbył się objazd po ziemi liwskiej oraz 
spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie, w którym 
udział wzięli pracownicy Instytutu Historii PAN z dwóch zakładów – 
Zespołu Słownika oraz Zakładu Atlasu Historycznego: prof. Marek 
Słoń, dr Kazimierz Pacuski, dr Anna Salina, mgr Marta Piber-
Zbieranowska, mgr Arkadiusz Borek, mgr Michał Gochna. W czasie 
spotkania dr Anna Salina i mgr Marta Piber-Zbieranowska opowie-
działy historię prac nad mazowieckimi tomami Słownika oraz przed-
stawiły koncepcję przygotowywanego tomu. Z kolei prof. Marek Słoń 
zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia Zakładu Atlasu Historycz-
nego w powstawaniu kolejnych tomów z serii „Atlas Historyczny Pol-
ski. Mapy szczegółowe XVI wieku” oraz w tworzeniu nowej witryny 
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„Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski”5. Spotkanie od-
biło się szerokim echem w prasie lokalnej, relacje pojawiły się m.in. 
na łamach „Głosu Węgrowa” i „Tygodnika Siedleckiego”. 

Kolejną inicjatywą było spotkanie pt. „Ziemie warszawska i liw-
ska w średniowieczu. Słownik historyczno-geograficzny Mazowsza”, 
które odbyło się 11 marca 2014 r. w Bibliotece Publicznej m. st. War-
szawy. Współorganizatorami spotkania, oprócz Biblioteki, był również 
Instytut Historii PAN oraz „Zamek Liw” Stowarzyszenie Kulturalne 
Ziemi Liwskiej. W trakcie spotkania zaprezentowano wydany wów-
czas tom „Słownika” dotyczący ziemi warszawskiej, omówiono m.in. 
przebieg prac nad jego przygotowaniem oraz przedstawiono zamie-
rzenia i plany dotyczące tomu „liwskiego”. Ponadto referaty wygłosili 
mgr Marta Piber-Zbieranowska (Księżna Anna Radziwiłłówna – re-
gentka Mazowsza warszawsko-czerskiego) i dr Janusz Grabowski 
(Anna  Konradówna – ostatnia księżna warszawska). Wydarzenie 
zostało pozytywnie odebrane przez licznie przybyłych gości, referaty 
na nim wygłoszone spotkały się z żywą dyskusją, a relacja ze spotka-
nia znalazła się w programie „Kurier Warszawy i Mazowsza” na ante-
nie TVP Info.  

Zakończona niedawno konferencja „Węgrów i Liw – 600 lat są-
siedztwa” była trzecim z kolei, a zarazem skupiającym najwięcej 
uczestników, spotkaniem między lokalnymi badaczami a członkami 
Zespołu Słownika. 

Dotychczasowe działania spotkały się z pozytywnym przyjęciem 
stowarzyszeń, instytucji kultury i władz samorządowych. Pokazały 
również, że współpraca przynosi wiele korzyści wszystkim zaintere-
sowanym stronom. Z tego powodu Zespół Słownika oraz Stowarzy-
szenie „Zamek Liw” podejmować będą kolejne inicjatywy na rzecz 
rozpropagowania idei Słownika, nawiązania nowych kontaktów i wy-
miany doświadczeń. Istotną rolę odgrywać będą objazdy po ziemi 
liwskiej, mające na celu m.in. poznanie terenu, miejscowości i ludzi, 
odnalezienie niektórych nieistniejących lub zaginionych obecnie 
obiektów i osad, promocja Słownika i popularyzacja historii. 

Na zakończenie parę słów powiedzieć należy również o innej 
cennej inicjatywie, wiążącej się w pewien sposób z badaniami nad 
dziejami Liwa, Węgrowa i okolic, a mianowicie witrynie „Atlas źródeł 
i materiałów do dziejów dawnej Polski”. Witryna prowadzona jest 
przez Instytut Historii PAN przy współpracy Pracowni Geoinformacji 
Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
W zamierzeniu jej twórców ma stać się platformą publikacji wyników 
badań naukowych, szczególnie elektronicznych edycji źródłowych, 
oraz integracji danych geograficzno-historycznych dotyczących ziem 
polskich w granicach sprzed 1772 roku. Obecnie na witrynie znajdu-
                                                
5 „Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski”, www.atlasfontium.pl [dostęp: 

28 X 2014 r.]. 
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ją się trzy publikacje: Rejestry poborowe województwa kaliskiego 
w XVI wieku pod red. M. Słonia, Religie i wyznania w Koronie w dru-
giej połowie XVIII w. pod red. B. Szadego, oraz Wschowska księga 
grodzka 1496-1526 pod red. M. Słonia6. Wśród nich dla osób zainte-
resowanych historią naszego regionu interesująca będzie szczególnie 
publikacja prof. Bogumiła Szadego, zawierająca informacje o reli-
giach i wyznaniach m.in. w dawnych ziemiach liwskiej i drohickiej. 
W przyszłości na witrynie znajdą się również materiały dotyczące 
ziemi liwskiej, m. in. rejestry poborowe z XVI w., opracowywane 
obecnie na potrzeby Słownika. Witryna posiada otwarty i darmowy 
dostęp, można z niej korzystać bez ograniczeń. Funkcjonuje na zasa-
dzie czasopisma i posiada swój numer ISSN7. 

Serwis „Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski” 
wiąże się z prowadzonymi w Instytucie Historii PAN pracami nad ko-
lejnymi tomami „Atlasu Historycznego Polski”. Już w 1973 roku wy-
dany został tom poświęcony Mazowszu8, w granicach którego leżała 
również ziemia liwska. Fragment mapy atlasowej ukazujący ziemię 
liwską został dodatkowo rozpowszechniony poprzez jej przedrukowa-
nie w pracy Leszka Zalewskiego9. W przyszłości na witrynie „Atlas 
źródeł...” znaleźć się ma mapa ziem polskich Korony w drugiej poło-
wie XVI wieku. Obie publikacje – mapa ziem polskich Korony (w tym 
ziemi liwskiej w ramach mapy Mazowsza) oraz Słownik historyczno-
geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu – stanowić będą „milowy 
krok” w badaniach nad najstarszymi dziejami ziemi liwskiej. Zgro-
madzą bowiem w jednym miejscu wszystkie najstarsze informacje 
o ziemi liwskiej w układzie przestrzennym. Co więcej, dostęp do tego 
zasobu posiadać będzie każdy zainteresowany – wystarczy urządzenie 
z dostępem do internetu. 

                                                
6 Ibidem. 
7 Informacje o warunkach publikacji znaleźć można na stronie „Atlasu” w zakładce 

„Dla Autorów”. 
8 Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 7: Mazowsze w drugiej 

połowie XVI w., pod red. Władysława Pałuckiego, Warszawa 1973; ostatnio ukazała 
się również edycja angielska wszystkich dotychczasowych tomów serii Atlas histo-
ryczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku: Historical Atlas of Poland in the 2nd 
Half of the 16th Century.  Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, 
Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia (vol. 1. Maps, vol. 2 Commentary, vol. 3 Bibliog-
raphy and Indices), ed. Marek Słoń, t. 1-4, Frankfurt am Main 2014, ss. 1563. 

9 L. Zalewski, Ziemia liwska. Ludzie, miejscowości, wydarzenia, Warszawa 2002, 
mapa na odwrocie okładki książki.  
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Konferencja „Węgrów i Liw – 600 lat sąsiedztwa”, 
23-24 października 2014 r., Węgrów i Liw 
 

Sprawozdanie i kilka refleksji 
 
 
W 2014 r. obchodziliśmy 600. rocznicę powstania węgrowskiej 

parafii pw. Najświętszej Maryi Panny i apostołów Piotra i Pawła, pier-
wotnie również apostoła Andrzeja i św. Katarzyny. 2 grudnia 1414 
roku Piotr Pilik, wojewoda czerski, wystawił akt erekcyjny kościoła 
węgrowskiego. Wówczas to Węgrów po raz pierwszy pojawił się na 
kartach historii. Ta pierwsza pisemna wzmianka wskazuje na istnie-
nie wsi na długo przez fundacją kościoła1. 

Nawiązując do tego wydarzenia, „Zamek Liw” Stowarzyszenie 
Kulturalne Ziemi Liwskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrow-
skiej, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie, Miasto Węgrów 
i Gmina Liw zorganizowały konferencję naukową pt. „Węgrów i Liw – 
600 lat sąsiedztwa”. Konferencja odbyła się 23 października 2014 r. 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Wę-
growie oraz 24 października w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie 
i zgromadziła badaczy z wielu ośrodków naukowych. Obecni byli  
naukowcy m.in. z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej 
Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardy-
                                                
1 T. Jaszczołt, Dokument Piotra Pilika, wojewody czerskiego, z 1414 r. dla kościoła 

w Węgrowie, najstarsza fundacja szlachecka na Podlasiu, „Rocznik Liwski” t. 4, 
2008, s. 71-80. 



Michał Gochna 

 232

nała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach, Archiwum Państwowego w Siedlcach i Archi-
wum Diecezjalnego w Drohiczynie. Konferencja została objęta patro-
natem honorowym przez Biskupa Drohiczyńskiego i Instytut Historii 
PAN. 

Obrady w pierwszym dniu rozpoczęły się od wystąpienia Bur-
mistrza Miasta Węgrowa, Jarosława Grendy, który przedstawił doko-
nania i plany rozwojowe miasta. Następnie odbył się panel dyskusyj-
ny, poświęcony początkom Węgrowa oraz poszukiwaniom odpowiedzi 
na pytanie o istnienie ziemi węgrowskiej jako odrębnej jednostki ad-
ministracyjnej. Wśród uczestniczących w dyskusji znaleźli się m.in. 
dr Mirosław Roguski, ks. dr Zenon Czumaj oraz dr Tomasz Jaszczołt. 
Tematyka podjęta w czasie panelu wywołała żywą dyskusję paneli-
stów, referentów i słuchaczy. Podniesione zostały wątki dotyczące 
m.in. kwestii nieudanej lokacji miasta Rażny w badaniach nad loka-
cją Węgrowa, zagadnień toponomastycznych (w tym pochodzenia 
nazwy miasta2) czy też najnowszych ustaleń w sprawie nadania osa-
dzie praw miejskich3. Przedstawione zostały także najstarsze pisemne 
wzmianki o Węgrowie. 

Po panelu rozpoczęła się część referatowa. Wystąpienia doty-
czyły zagadnień historii Liwa i Węgrowa w różnym przedziale chrono-
logicznym. Poruszono kwestie m.in. bliskiego położenia obu miast 
i wpływu tego czynnika na ich rozwój w XV-XVI w. (prof. Marek Słoń), 
Szkotów w Węgrowie i na Mazowszu do poł. XVII wieku (mgr Michał 
Zbieranowski), kolekcji portretów sarmackich w zakrystii Bazyliki 
w Węgrowie (mgr Roman Postek) czy też podróży Stanisława Augusta 
Poniatowskiego po Podlasiu (mgr Artur Ziontek). Szlachcie ziemi liw-

                                                
2 W literaturze przedmiotu i lokalnej tradycji funkcjonuje kilka hipotez dotyczących 

nazwy miasta. Pierwsza z nich mówi o bliżej nieznanych jeńcach węgierskich, któ-
rzy mieli zostać osadzeni w Węgrowie. Druga głosi, że nazwa miasta wzięła się od 
węgorzy, które w dużej ilości występowały wówczas w Liwcu. Trzecia natomiast, 
którą wysunął Sławomir Kosiński, wskazywała na nieznanego Wągra, który miał 
miał być założycielem osady. W świetle najnowszych ustaleń, nazwa miasta pocho-
dziła najprawdopodobniej od wzmiankowanego w dokumencie Piotra Pilika, 
a obecnie nieznanego, potoku o nazwie „Węgier” (Węgier Patok), w pobliżu którego 
położony był Węgrów. Zob. S. Kosiński, W mrokach historii, [w:] Węgrów – dzieje 
miasta i okolic w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Węgrów 1991, 
s. 14-15; T. Jaszczołt, Dokument Piotra Pilika..., s. 79. 

3 Powszechnie uważa się, że prawa miejskie uzyskał Węgrów w 1441 r. od księcia 
mazowieckiego Bolesława IV, jednak w literaturze pogląd ten funkcjonuje bez żad-
nego powołania na konkretne źródło. Data ta wydaje się być bardzo niepewna 
i wymaga potwierdzenia źródłowego. Najnowsze badania przesuwają datę nadania 
praw miejskich nieco wcześniej i umieszczają ją miedzy rokiem 1414, czyli pierw-
szą pisemną wzmianką o Węgrowie, a rokiem 1436, z którego pochodzi potwier-
dzona źródłowo wzmianka o mieszczanach i rajcach miejskich w Węgrowie. Zob. 
T. Jaszczołt, Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku 
XVI w. – okolice Sokołowa, Węgrowa i Mord, [w:] Sokołów Podlaski. Dzieje miasta 
i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok-Sokołów Podlaski 2006, s. 119. 
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skiej poświęcone zostały dwa referaty, odnoszące się do jej udziału 
w zarządzie księstwem mazowieckim w latach 1503-1526 (mgr Marta 
Piber-Zbieranowska) oraz jej udziału w elekcji Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 1764 r. (dr Mirosław Roguski). Zarys prowadzo-
nych dotychczas badań nad dziejami ziemi liwskiej i Węgrowa przed-
stawił dr Rafał Dmowski, a mgr Andrzej Kruszewski wygłosił referat 
poświęcony urodzonej w Górkach Borzych pisarce Zofii z Kamińskich 
Węgierskiej. Dwa referaty odnosiły się do interesujących ze względu 
na obszerność i potencjał informacyjny zespołów źródłowych prze-
chowywanych w Archiwum Państwowym w Siedlcach: aktach kance-
larii notariuszy węgrowskich (dr Andrzej Nowik) oraz hipoteki wę-
growskiej (mgr Bogusław Niemirka). 

Drugiego dnia uczestnicy konferencji spotkali się w Muzeum 
Zbrojowni na Zamku w Liwie. Obrady rozpoczęły się od wręczenia 
przez Dyrektora Muzeum, Romana Postka, medalu „Złota Doliwa” 
profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman za zasługi dla Muzeum i regio-
nu. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Liw, Bogusław Szymański, 
który przedstawił dokonania i plany rozwojowe Gminy Liw. Po wystą-
pieniu Wójta rozpoczęła się część merytoryczna obrad a jako pierw-
sza referat o najstarszych nazwach miejscowych ziemi liwskiej wygło-
siła prof. Elżbieta Kowalczyk-Heyman. Dwa kolejne wystąpienia po-
święcone zostały tematyce kościelnej – plebanom ziemi liwskiej  
w XV w. (dr Kazimierz Pacuski) oraz strukturze administracji ko-
ścielnej ziemi liwskiej do końca XVI w. (dr Anna Salina). Najwięcej 
referatów dotyczyło szlachty liwskiej. Dwa z nich poświęcone zostały 
wybranym formom działalności szlachty liwskiej w zakresie wojsko-
wości i dotyczyły pospolitego ruszenia ziemi liwskiej w wojnie prze-
ciwko Turcji w 1621 r. (mgr Emil Kalinowski) oraz stosunku Liwian 
do wojska koronnego w latach 1667-1673 (dr Zbigniew Hundert). 
Również dwa wystąpienia odnosiły się do lokalnego życia publicznego 
szlachty liwskiej, a dokładnie do działalności sejmiku liwskiego jako 
gospodarza ziemi liwskiej (mgr Michał Gochna) oraz funkcjonowania 
lokalnego wymiaru sprawiedliwości (dr Adam Moniuszko). O bada-
niach nad kulturą mazowieckiej szlachty cząstkowej na przykładzie 
ziemi liwskiej mówił z kolej dr Andrzej Nowik. Oprócz ogólnego spoj-
rzenia na szlachtę liwską, na konferencji wygłoszone zostały również 
referaty poświęcone konkretnym rodzinom i osobom, a dokładnie 
rodowi Pobogów w średniowieczu (mgr Piotr Dmochowski), rodzinom 
Butlerów i Lelewelów (prof. Andrzej Sikorski) oraz Adamowi Jaczew-
skiemu, pisarzewiczowi liwskiemu a zarazem sędziemu siedleckimu 
(dr Artur Rogalski). Przedmiotem zainteresowania referentów były 
także garnizon węgrowski w czasach Księstwa Warszawskiego i Kró-
lestwa Kongresowego (dr Andrzej Chojnacki) oraz postawy Polaków 
wobec Żydów w czasie II wojny światowej na terenie powiatu węgrow-
skiego (mgr Tomasz Roguski). 
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Po interesujących referatach oraz licznych dyskusjach, tak na 
forum ogólnym, jak i kuluarowym, można stwierdzić, że konferencja 
osiągnęła cele, jakie przyświecały jej organizatorom: podjęcie dyskusji 
o początkach Węgrowa i problemie funkcjonowania ziemi węgrow-
skiej oraz przegląd prowadzonych obecnie badań nad dziejami Wę-
growa, Liwa i okolic. W pełni świadomie, m.in. poprzez formułę dwu-
dniowych obrad w dwóch miejscowościach i szeroki zakres tematycz-
ny, organizatorzy nawiązywali do sesji historyczno-archiwalnej, która 
odbyła się w Węgrowie i Liwie w 2003 roku, również w tych samych 
instytucjach kultury (Biblioteka w Węgrowie i Muzeum w Liwie). 
W ówczesnej konferencji liczny udział wzięli badacze z różnych 
ośrodków badawczych (m.in. Pracownia Atlasu Historycznego IH 
PAN, Archiwum Państwowe i Akademia Podlaska w Siedlcach). Kon-
ferencja zapoczątkowała intensywne badania nad historią pogranicza 
dawnych ziem liwskiej i drohickiej, a przede wszystkim przyczyniła 
się do powstania „Rocznika Liwskiego”, na łamach którego publiko-
wane są wyniki tychże. Na przestrzeni lat wokół tego czasopisma po-
wstało również zwarte środowisko badaczy lokalnych dziejów, którzy 
licznie przybyli na zakończoną niedawno sesję. 

Po dwóch dniach intensywnych obrad nasuwa się nieco reflek-
sji. Przede wszystkim z zadowoleniem stwierdzić należy, że badania 
nad dziejami Węgrowa, Liwa i ziemi liwskiej są wciąż kontynuowane 
z podobnym natężeniem, jak w poprzednich latach. Ważną rolę pełni 
w tej kwestii „Rocznik Liwski”, na łamach którego publikowanych jest 
wiele cennych artykułów4. Sądząc po dużym zainteresowaniu na-
ukowców zakończoną niedawno konferencją, a także pojawiającymi 
się w jej trakcie postulatami badawczymi, można wysunąć graniczące 
z pewnością przypuszczenie, że w najbliższych latach nowych publi-
kacji w „Roczniku” nie zabraknie. 

Oprócz publikacji w czasopismach istotne jest również wyda-
wanie monografii naukowych. W trakcie konferencji pojawił się po-
stulat rozpoczęcia prac nad nową monografią Węgrowa oraz pierwszą 
pełną monografią Liwa. Od wydania pierwszego tomu syntezy dziejów 
Węgrowa minęło ponad dwadzieścia lat, wiele zawartych w niej in-
formacji zdezaktualizowało się. Z kolei Liw, jako miasta Stare i Nowe, 
a później jedna wieś, nie doczekał się do tej pory żadnego komplek-
sowego opracowania odnoszącego się do całości jego dziejów, choć 
posiadamy na ten temat nieco informacji5. 

                                                
4 Por. R. Dmowski, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz „Zamek Liw. Stowa-

rzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej” jako animatorzy badań naukowych regionu 
w latach 2005-2012, „Rocznik Liwski”, t. VI, 2012/2013, s. 302-311. 

5 Por. M. Jakubik, Dzieje Liwa, [w:] Węgrów – dzieje miasta..., s. 385-398; L. Zalew-
ski, Ziemia liwska. Ludzie, miejscowości, wydarzenia, Warszawa 2002; R. Postek, 
Liw. Miasto i zamek, Warszawa 2008. 



Konferencja „WĘgrów i Liw – 600 lat sĄsiedztwa” 

 235

Niezmiernie istotne są przedsięwzięcia mające na celu zgroma-
dzenie, opracowanie i udostępnienie źródeł do dziejów regionu. Pod-
czas pierwszego dnia konferencji o dwóch szczególnie interesujących 
zespołach źródłowych mówili dr Andrzej Nowik i mgr Bogusław Nie-
mirka. Są to akta kancelarii notariuszy węgrowskich i hipoteka wę-
growska, znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Siedl-
cach. Zawierają nie tylko informacje odnoszące się do spraw, które 
wydarzyły się w czasie ich powstania, ale również te, które dotyczą 
wieków wcześniejszych, np. w formie kopii starszych dokumentów. 
Znaczna objętość obu zespołów oraz ogromny potencjał informacyjny 
sprawiają, że koniecznym staje się ich większe udostępnienie, czy to 
poprzez digitalizację i opublikowanie w internecie, czy też poprzez 
edycję elektroniczną6. Przyczynić się to może również do zintensyfi-
kowania badań nad regionem w XIX w., co będzie pomocne, drogą 
retrogresji, dla badań nad epokami wcześniejszymi. 

Dla badań nad średniowiecznymi dziejami ziemi liwskiej szcze-
gólne znaczenie mieć będzie przygotowywany obecnie „Słownik histo-
ryczno-geograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu”. Więcej informa-
cji o tej cennej inicjatywie najdzie Czytelnik w odrębnym komunika-
cie w bieżącym numerze „Rocznika Liwskiego”. 

Powyższe postulaty i zagadnienia badawcze to tylko drobna 
cześć tych, jakie pojawiły się w dyskusjach podczas konferencji. Po-
zostaje mieć nadzieję, że doczekają się spełnienia w postaci nowych 
publikacji. Więcej o zagadnieniach z zakończonej niedawno konferen-
cji dowiedzieć się można będzie z artykułów stanowiących rozwinięcie 
wygłoszonych referatów. Będą one sukcesywnie, publikowane 
w „Roczniku Liwskim”, począwszy od bieżącego numeru. Łącznie z ty-
mi, których autorzy z przyczyn losowych nie mogli wziąć udziału  
w obradach. Miejmy nadzieję, że wygłoszone na sesji referaty, podjęte 
dyskusje, wymiany poglądów i nawiązane kontakty skutkować będą 
nowymi publikacjami o historii regionu, a co za tym idzie – zwiększe-
niem naszej wiedzy. 

                                                
6 Przykładowe edycje elektroniczne znaleźć można na witrynie „Atlas źródeł i mate-

riałów do dziejów dawnej Polski”, www.atlasfontium.pl [dostęp: 08 XI 2014 r.]. 
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Bartczuk, Benedyktowicz, Rawicz  
i nieznane pamiętniki... 
 

Regionalne pokłosia wydawnicze  
150. rocznicy powstania styczniowego 
 
 
Obchodzona w 2013 roku 150. rocznica powstania styczniowe-

go zaowocowała, jak każdy tego typu jubileusz, szeregiem inicjatyw 
upamiętniających, naukowych i wydawniczych. Region zwany 
umownie południowym Podlasiem i wschodnim Mazowszem również 
postawił w tej kwestii swoje mocne akcenty. W Łosicach odsłonięto 
pamiątkowy obelisk ku czci Sztabu Powstańczego i Władysława Czar-
kowskiego, w Kosowie Lackim w sposób szczególny uczczono Feliksa 
Bartczuka – ostatniego weterana styczniowej insurekcji, w czym 
uczestniczyła orkiestra i kompania honorowa wojska polskiego, 
w Węgrowie zwyczajowo uczczono rocznicę bitwy, która się w mieście 
rozegrała, a w miejscu dawnego stracenia żandarma Józefa Berliń-
skiego z Kosowa Lackiego ustawiono głaz z upamiętniającą inskryp-
cją. Ponadto w wielu miejscowościach organizowane były różnej for-
my obchody i uroczystości upamiętniające zryw i jego uczestników 
(jak choćby piknik historyczny w Cegłowie, czy specjalna uchwała 
Rady Miasta w Mińsku Mazowieckim oddająca hołd powstańcom 
i styczniowe uroczystości). Sesje naukowe i popularnonaukowe odby-
ły się m.in. w Sokołowskim Ośrodku Kultury i Muzeum Zbrojowni na 
Zamku w Liwie, Archiwum Państwowym w Siedlcach i Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym.  
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Wydarzeniem niecodziennym było odkrycie w Mińsku Mazo-
wieckim (po kilku miesiącach poszukiwań) zniszczonych w latach 60-
tych XX w., mogił styczniowych insurgentów. Byli to żołnierze z partii 
Kazimierza Kobylińskiego, polegli w potyczce z wojskami rosyjskimi 
4 listopada 1863 r. Akcja poszukiwawcza przeprowadzana była we-
spół z ekipą programu „Było, nie minęło” z OTV Lublin z redaktorem 
Adamem Sikorskim na czele. Jej efektem było zlokalizowanie jednej 

mogiły zbiorowej i trzech poje-
dynczych1.  

Efektem roku jubileuszo-
wego są również publikacje ksią-
żkowe, te wydane oraz te, które 
jako pokłosie odbytych sesji do-
piero się ukażą. Z wydawnictw 
regionalnych, poza kilkoma ar-
tykułami publikowanymi na ła-
mach lokalnych i ogólnopolskich 
periodyków, możemy wskazać 
na kilka cennych pozycji: „Soko-
łowski Rocznik Historyczny” – 
nowy almanach popularnonau-
kowy, który tematem pierwszego 
numeru uczynił właśnie po-
wstanie styczniowe2, edycję pa-
miętników Bronisława Deskura 
Dla moich wnuków przygotowa-
ną przez Muzeum Pojezierza Łę-
czyńsko-Włodawskiego3 oraz oko-
licznościową broszurkę opraco-
waną przez Artura Rogalskiego 
Atak na Radzyń4 (Radzyń zyskał 

                                                
1  Zob. P. Wojdyga, Pamięci powstańców styczniowych, „Rocznik Mińskomazowiecki” 

t. 21, 2013. 
2  „Sokołowski Rocznik Historyczny” t. 1, 2013, tam m.in. rozprawy: M. Roguski, Trzy 

powstania. Tradycje powstańcze na pograniczu Mazowsza i Podlasia, J. Odziem-
czyk, Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca powstania styczniowego, G. We-
lik, Władysław Rawicz z Grochowa – tragiczny bohater powstania styczniowego, 
B. Niemirka, Powstańcy styczniowi regionu sokołowskiego w świetle spisów repre-
sjonowanych, R. Dmowski, Powstanie styczniowe w Sokołowie Podlaskim i okoli-
cach w historiografii, J. Odziemczyk, Miejsca pamięci narodowej związane z po-
wstaniem styczniowym. Szersze omówienie pierwszego numeru „SRH” zob. 
w: A. Ziontek, „Sokołowski Rocznik Historyczny” – nowe pismo regionalne przełomu 
Mazowsza i Podlasia, „Historia i Świat” t. 2, 2013. 

3  B. Deskur, Dla moich wnuków, do druku przygotował Mariusz Telepko, Włodawa 
2013, zob. także recenzję tej edycji: A. Ziontek, Wokół pamiętników Bronisława De-
skura, „Rocznik Mińskomazowiecki” t. 21, 2013. 

4  Atak na Radzyń. Przygotowania w zaścianku. Radzyń Podlaski 2013. 
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małą monografię w tym zakresie dwa lata wcześniej)5, czy też roczni-
cową jednodniówkę Bitwa pod Mienią6. Swoje akcenty postawił także 
„Rocznik Liwski” (t. VI, 2012/2013)7. Warto też wspomnieć, iż prusz-
kowska Oficyna Wydawnicza „Ajaks” przygotowała „Wydanie II Jubi-
leuszowe z okazji 150. rocznicy Bitwy pod Węgrowem” celnej mono-
grafii Arkadiusza Kołodziejczyka i Tadeusza Swata Węgrów 1863. 
Zawartość publikacji wzbogacona została o barwne zdjęcia 
z uroczystości rocznicowych sprzed czterech lat oraz inscenizacji bi-
twy węgrowskiej przedstawionej na rynku mariackim 1 II 2009 r.8. 

Osobno zaś należałoby tu również wspomnieć lokalną prasę, 
a zwłaszcza „Tygodnik Siedlecki”, na którego łamach ukazywały się 
zarówno teksty stricte historyczne związane ze styczniową insurek-
cją, jak i odnotowywane były poszczególne uroczystości obchodowe. 

 
* 
 
Najtrwalszym punktem upamiętnień rocznicowych są oczywi-

ście publikacje, w przypadku omawianego regionu mamy na myśli 
zarówno te wydane przez miejscowe jednostki, jak i te, które go doty-
czą a zyskały swe spełnienie niezależnie od niego. Nie będą to prace 
jedyne. Wszak już wcześniej styczniowy zryw stawał się zarówno te-
matem wystaw muzeach, jak i przedmiotem prac badaczy, choć dzia-
ło się to niemal jedynie przy okazji rocznic9. Rok 2013 przyniósł trzy 
wydawnictwa książkowe i dwie konferencje, których pokłosiem mają 
być tomy monograficzne wydane w przyszłości. Materiały sesji zorga-
nizowanej przez Archiwum Państwowe częściowo opublikowano w 19 
tomie „Prac Archiwalno-Konserwatorskich”10. 

We wrześniu, nakładem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, 
ukazała się monografia ostatniego weterana powstania Feliksa Bart-
czuka.  Postać odkrył dla historii, w latach 80.  XX w.,  Marian Jaku- 

                                                
5  J. Pożarowszczyk, Powstanie styczniowe w powiecie radzyńskim. Walki powstańcze 

1863-1864, Radzyń Podlaski 2011. 
6  B. Niemirka, Bitwa pod Mienią. 4 listopada 1863 r. w tradycji powstańczej, Sienni-

ca 2013. 
7  B. Niemirka, Spisy represjonowanych powstańców styczniowych z obszaru powiatu 

siedleckiego (w granicach sprzed 1863 r.), „Rocznik Liwski” t. VI, 2012/2013. 
8  A. Kołodziejczyk, T. Swat, Węgrów 1863, wyd. 2, Pruszków 2013; przypomnijmy 

także publikację wydaną przy okazji 140. rocznicy bitwy: Polskie Termopile. Bitwa 
węgrowska w poezji i tradycji narodowej, red. I. Perczyńska i R. Postek, Węgrów 
2003. 

9  S. Kordaczuk, Powstanie styczniowe na Podlasiu. Katalog wystawy, Siedlce 1993, 
Rok 1863 na Podlasiu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998; Powstanie styczniowe na 
południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Warszawa-Węgrów 1994. 

10  R. Dmowski: Przebieg powstania styczniowego na terenie województwa podlaskie-
go. Stan badań; B. Niemirka, Echa postania styczniowego na Podlasiu na kartach 
ksiąg metrykalnych; A. Ziontek, Poetycki testament pokolenia. Trzy wiersze „po-
wstańcze” Ludomira Benedyktowicza – wszystkie teksty w: „Prace Archiwalno-
Konserwatorskie” z. 19, 2014. 
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bik, wybitny regionalista, założyciel Muzeum Zbrojowni na Zamku 
w Liwie. Jego pierwsze doniesienia prasowe o tym, że na terenie ów-
czesnego województwa siedleckiego mieszkał ostatni weteran przyj-
mowane były z entuzjazmem. Wiadomość podawana była w tonie 
sensacyjnym. Prasa deklarowała pamięć i śledzenie losów inicjatywy 
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postawienia nowego pomnika na cmentarzu w Kosowie Lackim, jed-
nak spełzło na niczym. Dopiero teraz Bartczuk stał się przedmiotem 
osobnego, w miarę szerokiego opisu. Nie wsławił się on wprawdzie 
jakoś szczególnie w 1863 r., a przynajmniej nic o tym nie wiadomo, 
ale swoim bogatym życiorysem przewinął się przez zmagania po-
wstańcze oraz dwie wojny światowe.  

Urodził się w 1846 roku 
w Zawadach koło Kosowa Lackie-
go, pracował w majątku Ludwika 
Górskiego w Ceranowie, do po-
wstania zaś ruszył, gdy w okolicy 
pojawił się oddział mjr. Ludwika 
Lutyńskiego, z którym przeszedł 
potem rozległy szlak na pograni-
czu Mazowsza, Podlasia i Lu-
belszczyzny. W 1864 roku został 
aresztowany i osadzony w sie-
dleckim więzieniu. Po zwolnieniu 
oddał się życiu rodzinnemu i pra-
cy na roli, jednak faktycznie 
ostatnim jego epizodem powstań-
czym było uczestniczenie w egze-
kucji ks. Stanisława Brzóski na 
sokołowskim rynku 23 maja 
1863 r. W latach II wojny świa-
towej (gdy wybuchła miał 93 la-
ta), mieszkając już w Kosowie 
Lackim, został najpierw honoro-
wym członkiem Armii Krajowej obwód Sęp-Proso, ps. Piast, a później 
także czynnym żołnierzem służby informacyjno-wywiadowczej11. 
Zmarł, otoczony przez miejscową społeczność legendą, na pół roku 
przed swoimi setnymi urodzinami w marcu 1946 roku.  

Książka ma jednak wymiar nieco szerszy, wszak przed biografią 
powstańca przedstawiony został zarys styczniowych wydarzeń na 
terenie obecnego powiatu sokołowskiego, czyli terenu najbliższego 
bohaterowi. Całość zaś domyka wykaz miejsc pamięci związanych 
z powstaniem na terenie powiatu. 
 W listopadzie, przy okazji sesji naukowej i wystawy Archiwum 
Państwowego w Siedlcach pod wspólnym tytułem Rawicz i inni... od-
była się promocja książki Rafała Dmowskiego dającej kalendarium 
działań zbrojnych lat powstania na pograniczu Mazowsza i Podlasia, 
czyli na terenie zwanym umownie przez siedleckich historyków 

                                                
11  J. Odziemczyk, A. Ziontek, Feliks Bartczuk. Ostatni weteran powstania styczniowe-

go, Siedlce 2013, zob. także recenzję tej publikacji autorstwa Dariusza Magiera 
w „Sokołowskim Roczniku Historycznym” t. 2, 2014.  
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wschodnim Mazowszem i południowym Podlasiem12. Tom otwiera 
metaforycznie, podobnie jak i biografię Bartczuka, wiersz Ludomira 
Benedyktowicza. Część merytoryczną inicjuje zaś rozdział omawiają-
cy dotychczasowe osiągnięcia historiografii w zakresie badań nad 
przebiegiem postania w województwie podlaskim. 
 W Kolejnej partii książki autor daje zwięzły opis województwa 
przed powstaniem i w jego trakcie. Przedmiotem szczegółowych przy-
bliżeń było ukształtowanie i specyfika terenu, przygotowania do po-
wstania (warto podkreślić tu niezbywalną wartość wspomnianych 
pamiętników Deskura), zestawienie sił polskich i zaborczych i na 

zakończenie – represyjne skutki 
zrywu. 

Trzecią część książki sta-
nowi tytułowe kalendarium. Za-
czyna je noc z 22 na 23 stycznia 
1863 r. i wspomnienie bitew na 
terenie Białej Podlaskiej, Kodnia, 
Łomazów, Łosic, Łukowa, Radzy-
nia Podlaskiego, Sokołowa Podla-
skiego i Stoku Lackiego. Wieńczy 
zaś data 29 IV 1865 r., kiedy to 
we wsi Krasnodęby Sypytki poj-
mano ks. Stanisława Brzózkę 
i jego adiutanta Franciszka Wil-
czyńskiego. „Trzy tygodnie później 
23 maja 1865 r. obu powieszono 
na rynku w Sokołowie Podlaskim” 
(s. 123). Wydaje się jednak, iż ze 
względu na symboliczny charak-
ter daty egzekucji, która tak na-
prawdę dawała kres powstaniu 
styczniowemu, można było umie-

ścić ją osobno, jako oddzielny punkt kalendarium.  
 Książkę zamyka obszerna (choć przecież selektywna) biblio-
grafia oraz aneksy źródłowe w których zamieszczono faksymile i od-
pisy dokumentów (akty zgonu, raporty, akt oskarżenia ks. Brzóski, 
testament Władysława Rawicza, artykuły prasowe itd.).  
 Kolejnym wydawnictwem jest opracowany przez Artura Rogal-
skiego katalog wystawy archiwalnej Rawicz i inni...13 Jest to publika-
cja ze wszech miar wyjątkowa. Po pierwsze, jak głosi sama tytulatu-
ra, jest to katalog wystawy, której głównym elementem były źródła 

                                                
12  R. Dmowski, Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia 

podczas Powstania Styczniowego, Warszawa-Siedlce 2013. 
13  Rawicz i inni... W 150. rocznicę stracenia naczelnika województwa podlaskiego 

Władysława Rawicza. Katalog wystawy, oprac. A. Rogalski, Siedlce 2013. 
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metrykalne – zwłaszcza zaś, akty zgonów z czasów powstania. Część 
albumowa publikacji daje reprodukcje ułożone w porządku chronolo-
giczno-rzeczowym. Część opisowa (35 stron formatu A4) natomiast 
składa się z kilku części, którym warto przyjrzeć się bliżej. 
 Autor pracuje tu nad aktami zgonów wystawionymi w czasie 
powstania. Zanim jednak przejdzie do części analitycznej pochyli się 
nad specyfiką akt metodologicznie. Jak je czytać? Co można z nich 
wyczytać? Pokazuje tu Rogalski kilka typów zapisu.  

Po pierwsze: będą takie, które zaznaczają, iż zmarły/zabity 
jest powstańcem. Formuła, szablon aktu nie wymagał tego. Niektórzy 
księża jednak (jak choćby ks. Jemielitty z Węgrowa) zazwyczaj opa-
trywali je takimi właśnie komentarzami, traktując to nie tylko jako 
skrupulatność (podkreślmy – nikt tego nie wymagał), ale raczej chęć 
odnotowania godnej postawy zmarłego.  

Po drugie: najczęściej będą 
akta, które w żaden sposób nie 
odnotowują ani rodzaju śmierci, 
ani przynależności do zgrupo-
wań powstańczych. Gdyby więc 
nazwiska insurgentów nie były 
znane z innych źródeł, nic by 
nam nie powiedziały. W niektó-
rych sytuacjach nazwiska powie-
lają się w samych metrykaliach. 
Warto przy-wołać tu przykład 
Józefa Berlińskiego, który został 
powieszony przez moskali w Wę-
growie. Tamtejszy proboszcz do-
konał enigmatycznego wpisu 
gdyż nie dysponował kompletem 
danych, ale zaznaczył, iż zmarły 
pochodził z Kossowa i był „więź-
niem politycznym”. Proboszcz 
kosowski natomiast, w tym sa-
mym dniu sporządził akt, w któ-
rym nie po-dał przyczyn śmierci, ale za to uwzględnił wszystkie stan-
dardowe dane. Zestawiając zatem te dwa akty otrzymujemy informa-
cję pełną. Jednak takie sytuacje są nader rzadkie.  

Po trzecie natomiast: jest spora grupa dokumentów anonimo-
wych lub – mówiąc wprost – tajemniczych. Będą to więc akty wysta-
wiane 66 anonimowym powstańcom poległym w bitwie pod Węgro-
wem, jak i trudne do sprecyzowania dokumenty dotyczące np. ludzi 
powieszonych w lasach. Jak słusznie dowodzi autor, takie zgony 
podczas trwania zrywu nie mogły być przypadkowe. Podobnie jak 
śmierć młodych mężczyzn. Tyle, że badaczom niemającym żadnych 
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innych przesłanek trudno z całą pewnością wiązać ich z powstaniem. 
Należałoby jednak pokusić się o odwagę i brak dokumentów zastąpić 
inteligentną dedukcją. Można wprawdzie zejść przy tym na manowce 
nadinterpretacji, która jest tak samo szkodliwa i niebezpieczna jak 
nieumiejętność czytania źródeł. Rogalski jednak pokazuje, że odwaga 
(nie brawura) w połączeniu z właściwą badawczej robocie powściągli-
wością może przynieść nowe ustalenia.  

Po tej wstępnej analizie, mogącej być przyczynkiem do pewnego 
manifestu badawczego, Rogalski unaocznia znaczenie tego typu ar-
chiwaliów (zwyczajowo traktowanych głównie jako skromny dodatek 
do szeregu innych, dalece „ważniejszych”). W rozdziale Potyczki i bi-
twy powstania styczniowego 1863 r. w świetle akt metrykalnych po-
kazuje, w jaki sposób dokładna analityczna praca nad nimi może 
przyczynić się nie tylko genealogii, ale ogólnie rekonstrukcji histo-
rycznej.  

Niewielka objętościowo książka jest niewątpliwie jednym z naj-
ciekawszych, najbardziej frapujących wydawnictw 150. rocznicy po-
wstania. Proponowana metoda badawczego obcowania z metrykalia-
mi pobudza do metodologicznej dyskusji na temat czytania, odczyty-
wania i interpretacji źródeł. Zapewne wzbudzi ona zastrzeżenia, pew-
no pojawią się kontry (oby) merytoryczne, a na pewno nakaże posta-
wić nowe pytania tego typu źródłom. 

Kolejną publikacją, którą należy odnotować, jest obszerny tom 
poświęcony Ludomirowi Benedyktowiczowi pochodzącemu z podsie-
dleckich Świniar bezrękiemu malarzowi, poecie, krytykowi sztuki 
i zapalonemu szachiście. Jest on w regionie otoczony legendą i swo-
istym kultem – w Siedlcach od 1987 roku przyznawana jest nagroda 
jego imienia, wręczana w dziedzinach patriotyczno-społeczno-
humanitarnej, sztuki sakralnej i ludowej oraz literatury14. Najpełniej-
szym jak dotąd opracowaniem życia i twórczości patrona nagrody 
była niewielka książeczka Krzysztofa Tomaszewskiego głównie jednak 
poświęcona dziesięciu jej edycjom15. Autorem wspomnianej, niedaw-
no wydanej monografii natomiast jest Tomasz Adam Pruszak 
z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy a jej podstawą była dyser-
tacja doktorska16.  

Pruszak w swej obszernej publikacji (477 s. + ilustracje) daje 
świetnie udokumentowany źródłowo opis kolei życia podsiedleckiego 
malarza, analizę jego prac plastycznych, aktywności na polu krytyki 
sztuki i literatury oraz twórczości literackiej. Z niebywałą sprawno-

                                                
14  Od 1987 roku przyznawana jest nagroda jego imienia, zob.: K. Tomaszewski, Takie 

ziarno ze mnie jest. Dziesięć edycji nagrody im. Ludomira Benedyktowicza (1987-
1996), Siedlce 1996. 

15  Ibidem. 
16  T. A. Pruszak, Polski Barbizończyk. Losy i dzieło Ludomira Benedyktowicza, War-

szawa 2013. 
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ścią autor przedziera się przez setki dokumentów archiwalnych, pa-
miętników, ówczesnej prasy oraz opracowań kontekstualnych. 
Świetnie przeprowadzona, płynna narracja rekonstrukcji historycznej 
– zarówno życia, jak i wchodzenia w świat sztuki – nie jest zakłócana 
bagażem erudycyjnym, który umieszczony jest w obfitych przypisach.  

Nieco gorzej rzecz ma się 
przy próbie opisu tekstów lite-
rackich Benedyktowicza, zwłasz-
cza tych dotyczących powstania. 
Tu otrzymujemy niestety dyle-
tancki oraz nazbyt powierzchow-
ny opis, pozbawiony pogłębionej 
lektury dzieł. Zabrakło interpre-
tacyjnego rysu oraz rozpoznania 
niezbędnych kontekstów histo-
ryczno-kulturowych (właściwego 
odczytania odniesień do Słowac-
kiego, czy „powstańczego hymnu” 
Boże coś Polskę). Niemniej, ta – 
i tak bezcenna – publikacja, na 
długie lata pozostanie podstawo-
wym źródłem wiedzy o artyście. 
Tym bardziej doniosłym, że  
w części aneksowej autor zamie-
ścił większość znanych dzieł ma-
larskich Benedyktowicza oraz 
jego utwory literackie. Udostępniając je w jednym miejscu otwiera 
tym samym możliwość szerokich prac analityczno-interpretacyjnych, 
na co twórczość ta w pełni zasługuje. 

Na koniec wspomnijmy jeszcze jedną publikację. Otóż mowa 
o wspomnieniach Anny Hortulany Kozłowskiej, matki św. Marii Fran-
ciszki Kozłowskiej stojącej u początków Kościoła Katolickiego Maria-
witów17. Ukazały się one w 2007 roku, w tomie grupującym pamięt-
niki z czasu powstawania zgromadzenia. W niewielkiej cząstce zaty-
tułowanej Powstanie znalazł się kapitalny, choć niezbyt obszerny, 
obraz powiązań Kozłowskich z lokalnym ziemiaństwem (m.in. z ro-
dziną Rawiczów), oraz nastroje, jakie panowały w okolicy na kilka dni 
przed wybuchem powstania. Bardziej konkretnie zarysowany został 
epizod związany z Węgrowem w przededniu wielkiej bitwy, jaka tam 
się rozegrała, a utrwaliła się w legendzie jako „polskie Termopile”. 
Zginął w niej mąż autorki. W kolejnej cząstce „Babcia” z Mateczką 

                                                
17  Święta Maria Franciszka Kozłowska i jej zgromadzenie zakonne we wspomnieniach 

i pamiętnikach. Felicjanów 2007. Za zwrócenie mi uwagi na tę pozycję i sprezento-
wanie jej bardzo dziękuję dr. Krzysztofowi Mazurowi. 
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wśród niebezpieczeństw powstania otrzymujemy dramatyczny obraz 
represji zastosowanych wobec powstańców i ich rodzin.  

Treść tych wspomnień nie zmienia zanadto naszej ogólnej wie-
dzy o powstaniu. Jednakże – w kontekście regionalnym – jest dla niej 
znacznym ubarwieniem. Niepokoje wśród insurgentów i przewrażli-
wiające wyczulenie na potencjalnych zdrajców w swoich szeregach 
(mógł o tym już świadczyć zbyt mało okazywany entuzjazm), wiesza-
nie ludzi ze swoich szeregów, naturalistyczny obraz okrucieństw 
z pola boju i lasów, które stały się areną pogoni i potyczek a wreszcie 
przepływ informacji, które kształtowały stosunek cywili do powsta-
nia. Na tych polach wspomnienia „babciuni” są bezcenne, a – jak 
dotąd – nigdy nie były wykorzystywane badawczo, a wręcz pozosta-
wały zapoznane (a może w ogóle nieznane).  

Reasumując, 150. rocznica powstania styczniowego stała się 
asumptem do licznych przedsięwzięć, których najtrwalszym doku-
mentem pozostaną oczywiście publikacje, zwłaszcza książkowe. Te 
wspomniane powyżej z jednej strony pokazują (zwłaszcza praca Rafa-
ła Dmowskiego), że stan badań w skali regionu jest spory, w skali 
kraju wręcz ogromny (wydana w 1964 roku Bibliografia powstania 
styczniowego zestawiona przez Eligiusz Kozłowskiego liczyła 10 255 
pozycji); z drugiej zaś (tu praca Artura Rogalskiego), że wiele pozosta-
je jeszcze do zrobienia, a stan naszej wiedzy – mimo licznych publi-
kacji – wciąż pozostaje satysfakcjonujący jedynie na polu ogólnym. 
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Rok 2013 
 
W roku 2013 r. Muzeum wzbogaciło się o następujące eks-

ponaty:  
 

 kamień młyński – fragment żaren z XV w.(?) pochodzący z zamku 
w Liwie ( darowizna Muzeum Warszawy), 

 latarnię z wyposażenia Luftwaffe (III Rzeszy),  
 3 polskie hełmy Wz. 31; plan administracyjny wsi Liw, pocz. 

XX w. (?),  
 plan tzw. „Bagna” we wsi Liw z pocz. XX w. (?), 
 portret mężczyzny z II poł. XIX w.  
 

Konserwacji zostały poddane:  
 

 neorenesansowa ława skrzyniowa, 
 dywan (Rosja, XIX w.). 
 

W 2013 r. w muzeum i na jego terenie odbyło się szereg zda-
rzeń o znaczeniu ponadlokalnym. 

11 maja – nową imprezą był Zjazd Pojazdów Zabytkowych Zie-
mi Mińskiej ok. 300 uczestników i kilkadziesiąt wspaniałych pojaz-
dów z minionych epok motoryzacyjnych 
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W dniach 3-4 czerwca muzeum zorganizowało imprezę eduka-
cyjno-artystyczną Festiwal Historii na Zamku w Liwie „Za żołnierskim 
frontem”. Zaprezentowano na niej uzbrojenie, umundurowanie 
i sprzęt zmechanizowany (w tym czołg T-34, jeepy, ciężarówki, arma-
ta, karabiny maszynowe, mobilny punkt sanitarny) strony niemieckiej 
i alianckiej z czasów II wojny światowej oraz wystawę tematyczną 
w galerii na wieży. Wzięło w niej udział ponad 2000 uczestników ze 
szkół podstawowych i gimnazjów. Festiwal zastąpił doroczny festyn 
archeologiczny, zawieszony ze względu na malejące zainteresowanie 
odbiorców.  

Znaczącym wydarzeniem w historii Liwa było 50-lecie Muzeum 
Zbrojowni na Zamku w Liwie połączone z Dniami Muzealnika na 
Mazowszu (10 czerwca). Imprezę zaszczyciło szereg znakomitych go-
ści, w tym władze województwa mazowieckiego z marszałkiem Ada-
mem Struzikiem, władze powiatu węgrowskiego, miasta Węgrów  
i Gminy Liw: starosta Krzysztof Fedorczyk, burmistrz Jarosław Gren-
da i wójt Bogusław Szymański, prezes Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich Oddział Mazowsze – Halina Czubaszek, dyrektorzy i pracow-
nicy muzeów mazowieckich oraz przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych i działacze kultury, łącznie ok. 300 osób. Muzeum zostało 
uhonorowane otrzymanym z rąk marszałka Adama Struzika medalem 
„Pro Masovia”, dyrektor Roman Postek – odznaczeniem „Gloria Artis” 
zaś pracownicy – dyplomami honorowymi Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Uczestnicy spotkania złożyli dyrekcji i pracownikom 
życzenia z okazji jubileuszu, miała też miejsce sesja naukowa, kon-
cert muzyki klasycznej, wernisaż wystawy „Zamek w Liwie – z prze-
szłości w przyszłość”, pokaz rycerski, oraz przyjęcie na podzamczu.  

W dniach 21-23 czerwca miał miejsce kolejny, XII Międzynaro-
dowy Zlot Motocyklowy „GRYF PARTY 2013” z udziałem ok. 800 mo-
tocyklistów. W programie: koncerty 8 zespołów rockowych, rajd Szla-
kiem Doliny Liwca, jarmark oraz konkursy z nagrodami. 

W dniach 17-18 sierpnia odbyła się tradycyjna impreza zam-
kowa, XII Ogólnopolski Turniej Rycerski na Zamku w Liwie „O Pier-
ścień Księżnej Anny”. Wzięło w niej udział ok. 250 rycerzy i dam oraz 
8000 gości z całego kraju. 

15 września – Europejskie Dni Dziedzictwa „Nie od razu Polskę 
zbudowano”. Impreza historyczna poświęcona była w tym roku po-
wstaniu styczniowemu z okazji 150. rocznicy jego wybuchu. W pro-
gramie konferencja naukowa, wernisaż wystawy „Węgrów 1863 – 
pierwsze Polskie Termopile”; projekcja adaptacji filmowej powieści 
Stefana Żeromskiego Wierna rzeka z 1922 r.  

4-5 października – Objazd studyjny pracowników dwóch jed-
nostek IH PAN: Zakładu Atlasu Historycznego oraz Zespołu Słownika 
Historyczno-Geograficznego Mazowsza w Średniowieczu. W progra-
mie: Korytnica – spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Koryt-
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nickiej; spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Węgrowie z władzami samorządowymi, przedstawi-
cielami lokalnych NGO, lokalnymi historykami. Dzień 2 (sobota) 
zwiedzanie Węgrowa, Liwa, grodziska w Grodzisku, skansenu w Su-
chej. 

20 października – uroczysta msza św. z okazji jubileuszu Mu-
zeum Zbrojowni na Zamku w Liwie w intencji jego pracowników. Od-
słonięcie krzyża upamiętniającego na miejscu najstarszego kościoła 
liwskiego u zbiegu ulic Stefana Batorego i Nowomiejskiej (wstępny 
projekt – Roman Postek) z licznym udziałem parafian, pracowników 
muzeum oraz wójta Bogusława Szymańskiego i władz samorządo-
wych gminy Liw, duchowieństwa z biskupem drohickim Antonim 
Pacyfikiem Dydyczem, Mirosławem Roguskim prezesem Stowarzy-
szenia Kulturalnego Ziemi Liwskiej Zamek Liw oraz rycerstwem 
z Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej; spotkanie 
w Sali Rycerskiej na zamku w Liwie z udziałem zaproszonych gości. 

26 października – „Hubertus Węgrowski” impreza plenerowa 
prezentująca tradycje myśliwskie, jego uczestnicy to około 400 my-
śliwych z kół całego woj. mazowieckiego. 

W 2013 r. odbyły się koncerty: Kwartet Smyczkowy UW: kolędy 
i utwory barokowe (13 stycznia); koncert zespołu I Musici Cantanti 
(25 maja) „Bonjour Mon Coeur” (madrygały autorów włoskich, an-
gielskich i francuskich); „Wieczór z piosenką polską” (utwory m.in. 
Anny German, wykonawcy: Anna Filipek – voc., Agnieszka Mroczek – 
fn.); występ zespołu I Musici Cantanti (1 grudnia); 2 duże koncerty 
plenerowe podczas „Gryf Party”, na których wystąpiło łącznie 8 zespo-
łów rockowych i bluesowych; 21 września – koncert Pievos – najlep-
szej litewskiej grupy folk-rockowej, występ Kwartetu Skrzypcowego 
Collegium Musicum (muzyka polska m.in. Bacewicz, Lutosławski).  

 
Działalność wystawiennicza: 
 

 Cień Anioła – wystawa haftu figuralnego Haliny Szuflickiej;  
 Za żołnierskim frontem – z okazji Festiwalu Historii na Zamku 

w Liwie;  
 Zamek w Liwie – z przeszłości w przyszłość – wystawa z okazji 50-

lecia muzeum w Liwie;  
 Piktorializm – wystawa fotograficzna Cezarego Mikosa; 
 Węgrów – pierwsze Polskie Termopile – wystawa z okazji Europej-

skich Dni Dziedzictwa; 
 Oksana Gajdukowicz Malarstwo. 

 
 
 
 



Roman Postek 

 252

Wydawnictwa 
 

 Oksana Gajdukowicz (katalog wystawy);  
 Dawid Kołodyński, Pierwsze Polskie Termopile 1863 r. (katalog 

wystawy);  
 Ryszard Sakowski, Zatrzymać chwile (katalog wystawy). 

 
Pracownicy muzeum,  
członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Zamek Liw” 
oraz autorzy związani z „Rocznikiem Liwskim”  
wzięli udział w przedsięwzięciach naukowych: 
 
13 stycznia – Konferencja poświęcona szlakowi Wielkiego Go-

ścińca Litewskiego w Stanisławowie:  
 Maria Koc (dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury), Idea reak-

tywowania Wielkiego Gościńca Litewskiego jako szlaku turystycz-
nego;  

 Roman Postek (dyrektor Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie) 
Historia Wielkiego Gościńca Litewskiego jako traktu handlowego 
i pocztowego;  

 dr Mirosław Roguski (prezes Stowarzyszenia „Zamek Liw”) Współ-
praca samorządów, instytucji oraz organizacji jako warunek po-
wodzenia w wykorzystaniu regionalnego i lokalnego potencjału tu-
rystycznego;  

 Danuta Grodzka (dyrektor PTTK w Węgrowie) Rola organizacji 
turystycznych w rozwoju produktów turystycznych w regionie na 
przykładzie WGL. 

22 stycznia – sesja naukowa zorganizowana w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury we współpracy z Archiwum Państwowym w Siedl-
cach pt. Powstanie Styczniowe w Sokołowie Podlaskim i w Powiecie 
Sokołowskim Referaty:  
 Jacek Odziemczyk, Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca 

Powstania Styczniowego;  
 dr Grzegorz Welik (dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach), 

Władysław Rawicz z Grochowa – tragiczny Bohater Powstania 
Styczniowego;  

 Bogusław Niemirka (Polska Akademia Nauk), Powstańcy stycz-
niowi regionu sokołowskiego w świetle spisów represjonowanych;  

 dr Mirosław Roguski (Stowarzyszenie „Zamek Liw”; Fundacja im. 
Stanisława Konarskiego), Trzy powstania. Tradycje powstańcze na 
pograniczu Mazowsza i Podlasia ;  

 dr Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach), Powstanie Styczniowe w Sokołowie Podlaskim i oko-
licach w historiografii;  
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 Jacek Odziemczyk, Miejsca pamięci narodowej związane 
z Powstaniem Styczniowym na terenie Powiatu Sokołowskiego. 

1 lutego – Konferencja naukowa zorganizowana w ramach ob-
chodów 150-lecia bitwy pod Węgrowem w Akademii Obrony Narodo-
wej w Warszawie, Powstanie Styczniowe (1863-1864). Retrospekcja 
z perspektywy 150-lecia. 

Udział wzięli m.in.  
 Roman Postek, Pomnik-mauzoleum powstańców styczniowych 

poległych pod Węgrowem;  
 Jadwiga Giers, Powstanie styczniowe w działalności Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Węgrowskiej;  
 Bogusław Niemirka, Udział mieszkańców powiatu węgrowskiego 

w powstaniu styczniowym w świetle spisów aresztowanych sie-
dleckiej komisji śledczej. 

2 marca Odsłonięcie pomnika upamiętniającego Józefa Berliń-
skiego i nieznanych powstańców styczniowych, straconych na obec-
nym terenie Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie, przy ul. Mickiewicza 
23 a. (projekt pomnika – Roman Postek, rzeźbiarz Lech Pawlak – wy-
konawca). 

11 września – Węgrów 1863 – pierwsze Polskie Termopile –  
sesja naukowa podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Referaty:  
 Roman Postek, Pomnik – Mauzoleum poległych w bitwie pod Wę-

growem 3 lutego 1863 r.;  
 dr Rafał Dmowski, Uczestnicy walk powstańczych z terenu  

Węgrowa i Liwa;  
 dr Mirosław Roguski, Powstanie styczniowe w pamiętnikach  

Tymoteusza Łuniewskiego. 
25-26 października – Konferencja zorganizowana przez Łom-

żyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i Archiwum Polskiej Aka-
demii Nauk w dniach roku w Łomży: M. Roguski, Powstanie stycz-
niowe w pamiętnikach Tymoteusza Łuniewskiego. 

18 listopada – Proszew, Odsłonięcie tablicy ku czci Władysława 
Rawicza naczelnika woj. podlaskiego w czasie powstania styczniowe-
go:  
 Roman Postek, Bitwa pod Węgrowem i broń powstańców 1863 r.,  
 Grzegorz Welik (dyrektor Archiwum Pańswowego w Siedlcach), 

Władysław Rawicz.  
21 listopada – wystawa i konferencja naukową zorganizowana 

przez Archiwum Państwowe w Siedlcach, Rawicz i inni w 150. 
rocznicę stracenia naczelnika województwa podlaskiego Władysława 
Rawicza. Zaprezentowano:  
 dr Rafał Dmowski (UPH w Siedlcach), Kalendarium działań 

zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania 
styczniowego – prezentacja książki, 
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 dr Tadeusz Krawczak (Archiwum Akt Nowych), Romualda 
Traugutta poglądy na naród i państwo;  

 dr Rafał Dmowski (UPH w Siedlcach), Powstanie styczniowe na 
Podlasiu w historiografii;  

 Bogusław Niemirka (PAN), Echa powstania styczniowego na 
Podlasiu na kartach ksiąg metrykalnych;  

 Roman Postek (Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie), Broń 
z okresu powstania styczniowego,  

 dr Mirosław Roguski (Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej) 
Tymoteusz Łuniewski – od powstańca do pozytywisty. Powstanie 
styczniowe w pamiętnikach Łuniewskiego;  

 dr Grzegorz Welik (Archiwum Państwowe w Siedlcach), Rawicz 
i inni. Podlascy ziemianie wobec powstania styczniowego;  

 Jacek Odziemczyk, Feliks Bartczuk i nieznani powstańcy regionu 
sokołowskiego;  

 Artur Ziontek, Poetycki testament pokolenia. „Smutno mi Boże” 
Ludomira Benedytowicza. 

3 grudnia – Konferencja naukowa z okazji 500-lecia wojewódz-
twa podlaskiego Między Liwcem a Bugiem sesja naukowa zorganizo-
wana we współpracy z Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu: 
 prof. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), Obraz histo-

ryczny Podlasia, 
 dr Tomasz Jaszczołt (IH PAN), Osadnictwo polskie na terenie ziemi 

drohickiej do 1569 r.;  
 Norbert Tomaszewski (Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Cie-

chanowcu), Panowie z Ciecierzyna na Mordach Ciecierscy – od 
Pawła do Dominika. Lata 1571-1816;  

 Roman Postek (Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie), Zamek 
w Liwie – twierdza na granicy mazowiecko-litewskiej;  

 Bogusław Niemirka (PAN), Między Drohiczynem a Warszawą. Po-
selskie i sejmikowe kariery przedstawicieli rodu Krasnodębskich;  

 dr Mirosław Roguski, Edukacja młodzi szlacheckiej z Mazowsza 
i Podlasia w węgrowskiej szkole księży bartoszków w czasach 
Komisji Edukacji Narodowej;  

 Aldona Ertman, Mapa Województwa Podlaskiego sporządzona 
przez Karola de Pertheesa w 1795 r.;  

 Aldona Ertman, Parafie Królestwa Polskiego opisane przez Karola 
de Pertheesa. Diecezja Brzesko-Łucka;  

 Maria Koc, Wielki Gościniec Litewski – ponadregionalna współpra-
ca w obszarze województw mazowieckiego i podlaskiego. 
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Rok 2014 
 

Muzeum wzbogaciło się o: 
  

 4 hełmy (III Rzesza),  
 bagnet do kb. Werndl (Austria),  
 tasak M.1853 (Austria),  
 bagnet M. 84/98 (III Rzesza), 
 Bagnet do M.95 do kb Mannlicher (Austria). 

 

Konserwacji poddano eksponaty: 
  

 Krzesło lombardzkie (XVI w.),  
 zydel renesansowy (XVII w.),  
 konsola lustra eklektycznego,  
 obraz Napoleon i Franciszek II (wg Grossa), olej/płótno, XIX w.,  
 obraz Książę Józef Poniatowski, NN, olej na blasze, XIX w. 
 

Działalność wystawiennicza  
 

Styczeń-marzec: Legendy zamkowe (twórczość malarska zwią-
zana z legendami zamkowymi). 

Kwiecień-maj – Ryszard Sakowski, Zatrzymać chwile – wysta-
wa fotograficzna. 

Kwiecień-wrzesień – Wystawa ze zbiorów Muzeum Azji i Pacy-
fiku w Warszawie Magiczna broń z Nieba prezentująca broń białą  
i obuchową (krisy, klewangi, parangi, topory i in.) z Indonezji. 

Czerwiec – wystawa fotografii w Samorządowej Szkole Podsta-
wowej w Liwie, Cudze chwalicie swego nie znacie (komisarz Dawid 
Kołodyński).  

9 lipca – Jan Paweł Woronicz – Prymas, proboszcz parafii liw-
skiej kościół parafialny w Liwie. 

Sierpień – Joanna Tokarczyk, Złote Chwile (wystawa malar-
stwa). 

Październik-grudzień – Leszek Kulik, Z biegiem rzek – wystawa 
fotograficzna z wypraw autora pontonem po Liwcu, Kostrzyniu, Mu-
chawce, Świdrze, Wiśle, Narwi i Bugu. 

 
Prezentacje slajdów i opowieści podróżników 
 
26 stycznia – I – Opowieści z podróży (Arktyka, Azja, Afryka, 

Ameryka Południowa) 
23 lutego – II – Opowieści z podróży (Boliwia, Laos, Gwatemala, 

Syria, Liban)  
30 marca – III – Opowieści z podróży (Wenezuela, Bhutan)  
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29 stycznia – Podpisana została deklaracja współpracy pomię-
dzy Lokalną Grupą Działania Ziemi Mińskiej; Stowarzyszeniem LGD 
„Bądźmy Razem”; Stowarzyszeniem „LGD – Tygiel Doliny Bugu”; LGD 
„Kraina Bobra”; Stowarzyszeniem LGD Szlak Tatarski; Stowarzysze-
niem LGD „Puszcza Białowieska”; Stowarzyszeniem LGD – Puszcza 
Knyszyńska; Stowarzyszeniem „Kapitał – Praca – Rozwój”; Lokalną 
Organizacją Turystyczną „Wielki Gościniec Litewski” na rzecz reakty-
wowania Wielkiego Gościńca Litewskiego jako szlaku turystycznego 
oraz wytyczeniu, oznakowaniu i wypromowaniu szlaku Wielkiego Go-
ścińca Litewskiego. 

11 marca – Konferencja naukowa w Bibliotece Publicznej m.st. 
Warszawy („Na Koszykowej”) Ziemie warszawska i liwska w średnio-
wieczu. Słownik historyczno-geograficzny Mazowsza zorganizowana 
przez: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. T. Manteuffla, 
Zamek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej, Bibliotekę Pu-
bliczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazo-
wieckiego. W programie: 
 dr Anna Salina (IH PAN), Słownik historyczno-geograficzny Ma-

zowsza w średniowieczu. Słownik ziemi warszawskiej oraz Słow-
nik ziemi liwskiej;  

 dr Kazimierz Pacuski (IH PAN): Uwagi o początkach Słownika hi-
storyczno-geograficznego ziemi warszawskiej w średniowieczu;  

 Marta Piber-Zbieranowska (IH PAN): Księżna Anna Radziwiłłówna 
– regentka Mazowsza warszawsko-czerskiego;  

 Prof. Janusz Grabowski (AGAD): Anna Konradówna – ostatnia 
księżna warszawska.  

5 maja – Roman Postek, Otto Warpechowski – archeolog, obroń-
ca zamku w Liwie – referat podczas odsłonięcie pomnika Ottona War-
pechowskiego w Bielanach  

30 maja odbył się spływ kajakowy dla pensjonariuszy Zakładu 
Ociemniałych w Laskach prowadzony przez naukowców z IH PAN: 
prof. Marka Słonia, dr Kazimierza Pacuskiego i mgr Michała Gochnę 
po Liwcu od Kisielan, przez Wólkę Proszewską, zamek w Liwie do Wę-
growa.  

20-22 czerwca – Koncerty podczas XIV Zlotu Motocyklowego 
„Gryf Party” (8 zespołów rock i blues). 

30 czerwca – Koncert adeptów ognisk muzycznych Węgrow-
skiego Ośrodka Kultury, Koncert Aleksandry Bułyhy „Minimalizm na 
fortepian” 
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W lipcu i sierpniu pracownicy muzeum w Liwie współdziałali 
z zespołem archeologów kierowanych przez Bożenę i Andrzeja Bryń-
czaków podczas prac badawczych  prowadzonych  na dawnym cmen-
tarzu położonym na tzw. Podfigurach w Liwie.  Cmentarz, początkowo 
(XVII w.)  przykościelny, w  XVIII i XIX w. wykorzystywany był jako 
miejsce pochówków epidemicznych oraz wojennych. W czasie eksplo-
racji odkryto m.in. szkielety z fragmentami umundurowania i wypo-
sażenia żołnierzy 20 pułku piechoty Królestwa Polskiego poległych 
w walkach o Liwskie Mosty w kwietniu 1831 r. Niezwykłym znalezi-
skiem było 8 dukatów (Holandia, Niemcy). Ponad 200 odnalezionych 
w trakcie badań  szkieletów pochowano uroczyście 2 XI 2014 r. na 
cmentarzu rzymskokatolickim w Liwie, natomiast pogrzeb szczątków 
9 żołnierzy odbędzie się  przy ceremoniale wojskowym w 2015 r. 
w rocznicę bitwy, przy nowym pomniku jej uczestników planowanym 
na miejscu dawnego cmentarza.   

16 sierpnia – XIII Turniej Rycerski na Zamku w Liwie – trady-
cyjna doroczna impreza plenerowa – rekonstrukcyjno-historyczna 
(pojedynki, walki piesze i konne, rekonstrukcja bitwy, turnieje bojo-
we), ok. 5500 turystów.  

30-31 sierpnia – I Turniej Smaków na Zamku w Liwie, Kulinar-
na podróż szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego. Impreza była 
prezentacją bogatych tradycji kulinarnych oraz promocją terenów, 
przez które przebiega Wielki Gościniec Litewski, dawny trakt handlo-
wy z Warszawy do Wilna a obecnie szlak turystyczny. Turniej miał 
charakter festynu plenerowego, w czasie którego uczestnicy prezen-
towali i sprzedawali swoje wyroby W turnieju wzięło udział 36 pod-
miotów: gospodyń indywidualnych, Kół Gospodyń Wiejskich, stowa-
rzyszeń oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz ok. 1500 
gości. Zaprezentowali się rycerze z Bractwa Rycerskiego Ziemi Miń-
skiej, wystąpiło szereg dobrych zespołów muzycznych (HOYRAKY, 
COSTA NOVA, STARA KUŹNIA, LEŚNE LICHO) oraz Tomasz Jaku-
biak, popularny autor telewizyjnych programów kulinarnych. 

7 września – Nasza koleżanka Maria Koc, dyrektor Sokołow-
skiego Ośrodka Kultury, członek zarządu LOT WGL, inicjatorka stwo-
rzenia Szlaku Turystycznego Wielki Gościniec Litewski, Turnieju 
Smaków na Zamku w Liwie i wielu innych znaczących działań kultu-
ralnych, została wybrana do senatu RP w wyborach uzupełniają-
cych jako kolejny senator z powiatu węgrowskiego po ś. p. Panu Hen-
ryku Górskim. 

23-24 października – Konferencja naukowa Węgrów i Liw – 
600 lat sąsiedztwa zgromadziła szereg wybitnych naukowców zaj-
mujących się problematyką historii pogranicza mazowiecko-
podlaskiego. Konferencja nawiązała do pierwszej konferencji nauko-
wej z 2003 r. „Dzieje ziemi liwskiej i powiatu węgrowskiego”, która 
wniosła znaczne ożywienie w integrowanie wysiłków i działań wielu 
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regionalistów i miłośników regionu, placówek naukowych, kultural-
nych oraz archiwów z Mazowsza i Podlasia. Niezwykle istotny wkład 
w odkrywanie lokalnej historii wniosły badania prowadzone przez 
pracowników Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, skupionych 
wokół Zakładu Atlasu Historycznego. Pokłosiem ówczesnej konferen-
cji było zarówno zintensyfikowanie badań dotyczących dziejów ziemi 
liwskiej i okolic, a także rozpoczęcie wydawania „Rocznika Liwskiego”, 
skupiającego tak regionalistów, jak i badaczy z różnych ośrodków 
naukowych. Organizatorzy: Miasto Węgrów, Gmina Liw, Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej; Zamek Liw, Stowarzyszenie Kul-
turalne Ziemi Liwskiej, Miejska Biblioteka im. Augusta Cieszkowskie-
go w Węgrowie, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Patronat 
honorowy: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Biskup Drohi-
czyński, Starosta Powiatu Węgrowskiego, Burmistrz Miasta Węgrowa, 
Wójt Gminy Liw. 

23 października – dzień pierwszy konferencji – Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie.  

 
Program:  

 Dokonania i plany rozwojowe Węgrowa, Jarosław Grenda bur-
mistrz Miasta Węgrowa;  

 Panel dyskusyjny: Jakie były początki Węgrowa? Czy była ziemia 
węgrowska? z udziałem dr. Tomasza Jaszczołta (Instytut Historii 
Polskiej Akademii Nauk), ks. dr. Zenona Czumaja (Archiwum Die-
cezjalne w Drohiczynie), dr. Mirosława Roguskiego (Stowarzysze-
nie Kulturalne „Zamek Liw”),  

 prof. Marek Słoń (Instytut Historii PAN), Liw i Węgrów w XV-XVI 
w. na tle porównawczym;  

 Marta Piber-Zbieranowska (IH PAN), Udział szlachty ziemi liwskiej 
w zarządzie księstwem mazowieckim w latach 1503-1526;  

 Michał Zbieranowski (IH PAN), Szkoci w Węgrowie i na Mazowszu 
do połowy XVII w. Zarys problematyki;  

 Roman Postek (Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie), Kolekcja 
portretów sarmackich w zakrystii Bazyliki w Węgrowie;  

 Artur Ziontek, Podlaskie peregrynacje Stanisława Augusta: Wę-
grów – Sokołów Podlaski – Siedlce. Źródła i edycje;  

 dr Andrzej Chojnacki (Siedlce), Garnizon węgrowski w czasach 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Żołnierze 
węgrowscy i ich środowisko;  

 Bogusław Niemirka (PAN), Hipoteka węgrowska jako źródło do 
badań Węgrowa i powiatu węgrowskiego;  

 dr Mirosław Roguski (Stowarzyszenie „Zamek Liw”), Reprezentacja 
ziemi liwskiej podczas elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego 
w 1764 roku;  
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 dr Rafał Dmowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach), Stan badań nad Ziemią Liwską i Powiatem Węgrow-
skim;  

 Andrzej Kruszewski (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej), 
Zofia z Kamińskich Węgierska – z Górek Borzych na literackie sa-
lony Warszawy, Krakowa i Paryża;  

 dr Andrzej Nowik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 
Akta kancelarii notariuszy węgrowskich jako źródło do badań nad 
historią Węgrowa. Pilotażowy projekt digitalizacji. 

24 października – dzień drugi konferencji w Muzeum Zbrojow-
ni na Zamku w Liwie:  
 Bogusław Szymański (wójt gminy Liw), Dokonania i plany rozwo-

jowe Gminy Liw;  
 prof. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Uniwersytet Warszawski), Naj-

starsze nazwy miejscowe w ziemi liwskiej;  
 dr Kazimierz Pacuski (IH PAN), Plebani ziemi liwskiej w XV w.;  
 dr Anna Salina (IH PAN), Struktura administracji kościelnej ziemi 

liwskiej do końca XVI w.;  
 Piotr Dmochowski (Polskie Towarzystwo Heraldyczne), Ród Pobo-

gów w ziemi liwskiej w średniowieczu;  
 prof. Andrzej Sikorski (PTH), Obce rodziny w ziemi liwskiej: Butle-

rowie i Lelewelowie;  
 dr Andrzej Nowik (UKSW), Badania nad kulturą mazowieckiej 

szlachty cząstkowej na przykładzie ziemi liwskiej,  
 Michał Gochna (IH PAN), Sprawy gospodarskie na sejmiku liw-

skim w świetle akt sejmiku liwskiego 1582-1662; 
 Maciej Adam Pieńkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego), Sejmiki mazowieckie wobec sejmów z lat 1661-1662;  
 dr Grzegorz Welik (Archiwum Państwowe w Siedlcach), Ziemiań-

stwo powiatu węgrowskiego;  
 Artur Rogalski (Archiwum Państwowe w Siedlcach), Adam Ja-

czewski, pisarzewicz liwski, sędzia siedlecki;  
 Tomasz Roguski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 

Postawy Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej na te-
renie powiatu węgrowskiego;  

 dr Zbigniew Hundert (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego), Szlachta ziemi liwskiej wobec wojska koronnego w latach 
1667-1673;  

 dr Adam Moniuszko (Uniwersytet Warszawski), Szlachecki wymiar 
sprawiedliwości ziemi liwskiej za Wazów. Problemy i perspektywy 
badawcze.  

25-26 października – „Hubertus Węgrowski”; impreza dwu-
dniowa, pierwszy dzień miał miejsce na podzamczu zamku w Liwie. 
Polowanie poprzedziła modlitwa do św. Huberta oraz ślubowanie 
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młodych adeptów sztuki łowieckiej. Na pokocie przy zamku w Liwie, 
położono 24 dziki i 18 lisów. Medale dla królów polowania wręczył 
poseł na Sejm RP prof. Jan Szyszko. Dzień zakończyła myśliwska 
biesiada. Udział wzięło 348 myśliwych oraz goście (impreza otwarta). 

26 listopada – konferencja zorganizowana przez Archiwum 
Główne Akt Dawnych, Archiwum Polskiej Akademii nauk i Łomżyń-
skie Towarzystwo Naukowe im. Wagów: Artur Rogalski, Inwentarz 
pozostałości po księciu Aleksandrze Sapieże, członku Warszawskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Mirosław Roguski, Materiały archiwal-
ne Tymoteusza Łuniewskiego jako źródło do badań nad działalnością 
naukową, kulturalną i społeczną ziemiaństwa polskiego w drugiej 
połowie XIX i XX wieku. 

27 grudnia – koncert fortepianowy Joanny Różewskiej-Kulasiń-
skiej, laureatki wielu konkursów i festiwali muzycznych. Podczas 
koncertu zaprezentowała utwory Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta, Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. 
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