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WYKSZTAŁCENIE ŚWIECKICH SENATORÓW W KORONIE
ZA WŁADYSŁAWA IV

Badania nad szeroko pojętą edukacją i kształceniem w dobie staropol-
skiej mają w rodzimej historiografii długą tradycję i zajmowało się tą
problematyką wielu badaczy. W rezultacie powstała pokaźna literatura
przedmiotu, której w tym miejscu nie sposób przedstawić. Wskazać moż-
na jedynie na pewne grupy tematów, a więc dzieje nauki i szkolnictwa
w omawianym okresie (zarówno świeckiego, jak i kościelnego)1, losy po-
szczególnych ośrodków akademickich2, modele edukacyjne i cechy cha-

1 Ł. Kurdybacha, Tysiąclecie polskiej oświaty, Warszawa 1967; Nauczanie w dawnych
wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, red.
W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce 1997; H. Barycz, Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia,
Warszawa 1957; idem, Z epoki reformacji, renesansu i baroku. Prądy, idee, ludzie, książki,
Warszawa 1971; L. Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty. Gdańsk–Prusy Królew-
skie–Rzeczpospolita, Gdańsk 2001; T. Bieńkowski, J. Dobrzycki, Staropolski świat nauki.
Uczeni i szkoły wobec osiągnięć nowożytnych nauk przyrodniczych, Warszawa 1998; S.Litak,
Sieć szkół parafialnych w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Próba podsu-
mowania, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 37, 1996; K. Puchowski, Jezuickie kolegia szla-
checkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Gdańsk 2007. War-
to również wymienić w tym miejscu opracowanie Bogumiły Burdy, Szkolnictwo średnie
na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym 1526–1740, Zielona Góra 2007, choć, jak
wiadomo, obszar ten znajdował się wówczas poza granicami Polski.

2 Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, red. K. Lepszy, t. 1, Kraków
1964; L. Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 1–4, Rzym 1983–1990; K. Kubik, L. Mo-
krzecki, Trzy wieki nauki gdańskiej. Szkice z dziejów XVI–XVIII w., Wrocław–Gdańsk 1976;
M. Pawlak, Dzieje gimnazjum elbląskiego w latach 1535–1772, Olsztyn 1972; W kręgu akade-
mickiego Zamościa. Materiały z międzynarodowej konferencji nt. Akademia Zamojska na tle
praktyki edukacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej (koniec XVI–koniec XVIII wieku), Lub-
lin–Zamość, 11–13 maja 1995, red. H. Gmiterek, Lublin 1996.
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rakterystyczne pedagogiki szlacheckiej3, studia młodzieży z ziem pol-
skich za granicą4 i inne5.

Jeśli chodzi o prace dotyczące problematyki nas interesującej,
a więc kwestii wykształcenia senatorów, dysponujemy przede wszyst-
kim opracowaniami Anny Kamler i Mariana Chachaja6. Pierwsza zajęła
się zagadnieniem edukacji senatorów koronnych w latach 1501–1586.
Z kolei M. Chachaj poświecił swe studia senatorom litewskim w cza-
sach Zygmunta III. Nadal jednak brak prac, które obejmowałyby całość
zbiorowości senatorskiej dla okresu wazowskiego. Nie znaczy to oczy-
wiście, że brak w ogóle takich informacji, są one rozproszone w bio-
gramach opublikowanych w Polskim Słowniku Biograficznym i innych

3 J. Freylichówna, Ideał wychowawczy szlachty polskiej w XVI i początku XVII wieku,
Warszawa 1938; D. Żołądź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby
edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku, Warszawa–Poznań 1990; Ł. Kurdybacha,
Pedagogika szlachecka w XVI i XVII w. w świetle instrukcji rodzicielskich, w: idem, Pisma wy-
brane, t. 3, Warszawa 1976, s. 33–56; A. Kardaś, Edukacja i wychowanie młodzieży męskiej
w Rzeczypospolitej okresu baroku. Wybrane zagadnienia, w: Cnoty i wady. Społeczeństwo baro-
ku po obu stronach Karpat, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007, s. 183–195.

4 H. Barycz, Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1969; D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Ko-
rony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wie-
ku, Poznań 1996; M. Sipayłło, Stosunki Leszczyńskich z uniwersytetem bazylejskim, OiRP 8,
1963, s. 109–124; Z. Pietrzyk, W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospoli-
tej Polsko-Litewskiej w latach 1538–1621, Kraków 1997; M. Chachaj, Protestanci polscy na stu-
diach w katolickich uniwersytetach zagranicznych w latach 1564–1660, „Res Historica” 2000,
10, s. 189–202; S. Kot, Polska Złotego Wieku a Europa, oprac. H. Barycz, Warszawa 1987;
T. Grabowski, Polacy na uniwersytecie lejdejskim, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń
Polskiej Akademii Umiejętności” 15, 1910, 3, s. 2–4; A. Sajkowski, Włoskie przygody Pola-
ków: wiek XVI–XVIII, Warszawa 1973; idem, Śladami studiów dawnych Wielkopolan. Lubran-
scianum–Bolonia–Padwa, Poznań 1990.

5 W tym nurcie mieszczą się m.in. prace poświęcone przydatności badawczej me-
tryk uniwersyteckich i sztambuchów: M. Chachaj, Metryki zagranicznych uniwersytetów
i akademii jako źródło do dziejów kultury polskiej (XVI–XVII w.), w: Studia z dziejów epoki re-
nesansu, red. H. Zins, Warszawa 1979, s. 37–56; Z. Pietrzyk, Sztambuchy jako źródło do ba-
dania peregrynacji studenckich na przykładzie Polaków studiujących w Strasburgu, OiRP 43,
1999, s. 139–150.

6 A. Kamler, Od szkoły do senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie 1501–1586. Studia,
Warszawa 2006, s. 170–175; eadem, Uwagi o wykształceniu małopolskiej elity władzy w szes-
nastym wieku, w: Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane profeso-
rowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, red.
C. Kuklo, P. Guzowski, Białystok 2004, s. 143–148; M. Chachaj, Wykształcenie świeckich
senatorów w Wielkim Księstwie Litewskim za panowania Zygmunta III Wazy, w: Studia z dzie-
jów Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 945, Historia, 66,
1988, s. 257–262. Piszący te słowa zajął się wcześniej wybraną zbiorowością senatorów
z dwóch województw. M. Broniarczyk, Wykształcenie świeckich senatorów z Wielkopolski
za Władysława IV (w druku). Ustalenia tam zawarte, z uzupełnieniami w przypadku
niektórych senatorów, również wykorzystano w niniejszej pracy.
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253Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV

słownikach biograficznych, w biografiach (których jednak doczekało się
niewielu senatorów w porównaniu do ogólnej ich liczby) i innych opraco-
waniach poświęconych konkretnym postaciom lub ich rodzinom. Należy
jednak zaznaczyć w tym miejscu, że w dotychczas wydanych tomach PSB
nie wszyscy senatorowie nas interesujący zostali uwzględnieni,w wielu zaś
przypadkach brak jest informacji o ich edukacji, mimo iż w źródłach i lite-
raturze zachowały się o tym wzmianki. Po części wynika to rzecz jasna z po-
stępu badań,m.in. publikacji kolejnych spisów i albumów studentów7.

Przechodząc do omówienia wykształcenia interesującej nas grupy se-
natorów koronnych, sprawujących swe funkcje w czasach Władysława IV,
należy zwrócić uwagę na dwa czynniki: cechy charakterystyczne edukacji
szlacheckiej w omawianym okresie oraz samych pojęć: „edukacja” i „wy-
kształcenie” w odniesieniu do badanej zbiorowości — senatorów rekrutu-
jących się z rodzin magnackich bądź szlacheckich. Pierwsze z zagadnień
doczekało się wyczerpującego omówienia8 przez Judytę Freylichównę, Ar-
tura Kardasia, Łukasza Kurdybachę i Dorotę Żołądź-Strzelczyk, dlatego też
potraktujemy je skrótowo. Szlachecki model edukacji w omawianym okre-
sie zasadniczo sprowadzał się do zdobycia elementarnej, acz w miarę
wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych (z elementami
nauk ścisłych i przyrodniczych), dobrej znajomości łaciny9 i sztuki retory-
ki. Ważnym elementem szlacheckiej edukacji młodych ludzi, szczególnie
z rodzin wielkosenatorskich, były ponadto peregrynacje zagraniczne10.
Drugim elementem szeroko pojmowanej edukacji były ćwiczenia fizycz-

7 Najbardziej jaskrawym przykładem w tym względzie jest Adam Kazanowski,
którego ze względu na relacje z królem i wpływy, jakie posiadał, można uznać za jedną
z najważniejszych postaci życia politycznego w omawianym okresie. Autorzy jego
biogramu nie podają żadnych danych na temat jego edukacji, dodają wszak: „ale są-
dząc po późniejszej działalności odebrał dość staranne wykształcenie”. W. Czapliński,
A. Przyboś, Kazanowski Adam z Kazanowa h. Grzymała, PSB, t. 12, z. 2, Wrocław 1966,
s. 251. Tymczasem wiadomo, że ów faworyt Władysława IV kształcił się w Braniewie,
Würzburgu, Lejdzie i Padwie. Zob. aneks na końcu.

8 Zob. przyp. 3.
9 Ciekawą anegdotę przytacza w tym względzie kanclerz Albrycht Stanisław Ra-

dziwiłł: „W czasie krótkiego kazania, wygłoszonego przez prymasa, w którym często
z polskimi słowami mieszał łacińskie, jeden z posłów prosił mnie, bym nakłonił go do
poniechania łaciny. Rozśmieszyła mnie głupota tego człowieka, ale nic mu nie odpo-
wiedziałem”. A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1: 1632–1636, oprac. A. Przy-
boś, R. Żelewski, Warszawa 1980 (dalej: ASR), s. 450.

10 M. Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wie-
ku, Lublin 1995, s. 7; W. Tygielski, Na cóż te koszta i trudy? W jakim celu w XVII wieku wysy-
łano młodzież szlachecką na zagraniczne studia?, OiRP 50, 2006, s. 141–155; A. Mączak, Rzą-
dzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986,
s. 227; E. Opaliński, The Significance of Classical Education for Political Culture in Poland dur-
ing the Sixteenth–Seventeenth Century, w: Continuity and Change of the Humanism in the
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ne — przede wszystkim fechtunek i jazda konna. Szczególna rola tych ele-
mentów edukacji przydawała się bowiem na różnych polach aktywności
szlachetnie urodzonego, m.in. w służbie publicznej (sejmiki, sejmy, kariera
wojskowa)11. W odniesieniu do szlachty, szczególnie zaś przedstawicieli ro-
dzin wielkosenatorskich, należy jednak wziąć pod uwagę również dodat-
kowe formy kształcenia i miejsca jego zdobywania. Uwzględniając zatem
postulaty i rezultaty badań historyków zajmujących się interesującą nas
problematyką, pod pojęciem „edukacji” zawierającym w sobie szersze
spektrum zagadnień rozmieć będziemy: naukę w szkołach różnego szczeb-
la (w tym również edukację domową prowadzoną przez opłacanych nau-
czycieli), peregrynacje zagraniczne, służbę na dworach (królewskim, mag-
nackim, książęcym, biskupim)12 i wreszcie praktykę13. Przez tą ostatnią
rozumiemy przede wszystkim udział w sejmach i sejmikach, które śmiało
można nazwać szkołą polityki dla młodzieży szlacheckiej. Szlachta, szcze-
gólnie ta bogatsza, zabierała synów na sejmy i sejmiki, aby poprzez obser-
wację i przysłuchiwanie się obradom zaznajamiali się z ich procedurą. Tak
zdobyte doświadczenie mogli następnie wykorzystać we własnej działal-
ności politycznej14. Zwrócili uwagę na te kwestie Władysław Czapliński

Modern Europe. Political Culture, Classical Studies and University — Proceedings of the Inter-
national Symposium, March 2005, red. T. Minamikawa, S. Koyama, Kyoto 2005, s. 10–11, 15.

11 Bardzo dobrze istotę łączenia tych wszystkich elementów edukacji oddaje
wiersz Wacława Potockiego:

Do szkoły najpierw z chłopcem, z młodzieńcem do dworu,
żeby z laty polskiego nawykał humoru.
Jak zmężnieje, do wojska wypraw do obozu,
nie chceszli mieć na starość wołu do nawozu. [— —]
Nie pieści, dodaj rózgą ochoty do księgi,
po tym na wojnę konia dawszy i łuk tęgi,
żeby co w szkołach czytał, nim siądzie przy królu
do rady w ojczyźnie, praktykował w polu.

Cyt. za: S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław
1990, s. 34. Por. W. Czapliński, J. Długosz, Podróż młodego magnata do szkół. Studium
z dziejów kultury XVI i XVII w., Warszawa 1969, s. 26–27.

12 „Rolę szkół — pisze A. Kamler — pełniły też dwory biskupie, magnackie i dwór
królewski. Tam właśnie młodzież szlachecka zdobywała w mniejszym stopniu wiedzę
ogólną, ale niewątpliwie ogładę towarzyską i stawiała kroki w przyszłej pracy zawodo-
wej, poznając tajniki pracy w sekretariacie, ucząc się prawa polskiego w kancelariach
biskupich, czy sekretariacie królewskim”. A. Kamler, Od szkoły, s. 48. Por. A. Mączak,
op. cit., s. 228; U. Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechaniz-
my patronatu, Warszawa 2001, s. 265 n.

13 E. Opaliński, Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III,
Poznań 1981, s. 55.

14 Zob. J. Ossoliński, Pamiętnik (1595–1621), oprac. J. Kolasa, J. Maciszewski, red.
W. Czapliński, Wrocław 2004, s. 17, 23.
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i Jerzy Włodarczyk15. Dodać można również praktykę w urzędach grodz-
kich, urzędach sądowych ziemskich oraz prace w kancelarii koronnej czy
litewskiej. Zajęcia te umożliwiały pogłębienie znajomości prawa, proce-
dur sądowych, ale warunkiem ich podjęcia było posiadanie przyzwoitego
wykształcenia, przynajmniej na poziomie dobrej szkoły średniej. Pod po-
jęciem „wykształcenia” rozumieć będziemy zasób wiedzy zdobytej przede
wszystkim w instytucjach edukacyjnych, a więc poprzez naukę w szko-
łach różnego szczebla (kolegia, gimnazja, uniwersytety), w tym przypad-
ku wymiennie z terminem edukacja.

Pewnego wyjaśnienia wymaga również zakres pojęciowy terminów
„szkoła średnia” czy „wyższa” oraz „wykształcenie średnie” lub „wyż-
sze” w odniesieniu do pedagogiki staropolskiej i szkolnictwa w intere-
sującym nas okresie. Autorzy zajmujący się badaniem staropolskich
elit przy okazji omawiania kwestii związanych z wykształceniem za-
zwyczaj używają sformułowań takich jak „poważniejsze” wykształce-
nie bądź też właśnie „wykształcenie na poziomie średnim lub wyż-
szym”16. Przy czym w tak ujmowanej formule uwzględniają szkoły od
kolegium jezuickiego poprzez protestanckie gimnazja po klasyczne
uniwersytety. Oczywiście nie byłoby wątpliwości, gdyby pojęcia te,
oraz to, co się za nimi kryje, były wyjaśnione lub zdefiniowane przez
historyków oświaty. Przyglądając się jednak literaturze przedmiotu
w tym zakresie, jak również analizując konkretne przypadki interesu-
jących nas senatorów, stwierdzić trzeba, że jest to kwestia niejedno-
znaczna i — zwłaszcza w odniesieniu do edukacji szlacheckiej — trud-
na do zdefiniowania. Przede wszystkim dlatego, że wyżej wymienione
terminy, takie jak szkoła „średnia” czy „wyższa”, to oczywiście wymysł
późniejszy i, jak wolno sądzić, niedający się łatwo dopasować do ów-
czesnej rzeczywistości. Zwykle za owe staropolskie „szkoły średnie”
uznaje się kolegia jezuickie oraz protestanckie gimnazja, za szkołę
wyższą zaś Akademię Krakowską czy Wileńską ewentualnie również
Zamoyską. Problem jednak w tym, że np. uczeń gimnazjum w Gdań-
sku — na co zwracał uwagę Lech Mokrzecki — który przeszedł pełny,
blisko dziesięcioletni kurs nauczania, dysponował w zasadzie taką sa-

15 W. Czapliński, Rola sejmów XVII wieku w kształtowaniu się kultury politycznej w Pol-
sce, w: Dzieje kultury politycznej w Polsce, red. J. A. Gierowski, Warszawa 1977, s. 42–50;
J. Włodarczyk, Sejmiki jako szkoła wychowania obywatelskiego (na przykładzie sejmików sie-
radzkiego i łęczyckiego), w: ibidem, s. 69–86. Por. D. Żołądź, Ideały, s. 62–63; E. Opaliński,
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652. System parlamentarny a społeczeń-
stwo obywatelskie, Warszawa 1995, s. 281.

16 K. Chłapowski, Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Włady-
sława IV, Warszawa 1996, s. 38–39; S. Ciara, op. cit., s. 30.
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mą wiedzą jak ten, kto skończył szkołę na prawach uniwersytetu17. Wy-
nikało to z faktu, iż gdańskie gimnazjum cechował wysoki poziom nau-
czania, a organizacja nauki i program nauczania wyższych klas zbliżone
były do praktyki uniwersyteckiej. Było więc ono czymś pomiędzy szkołą
średnią a wyższą. Wspomniany badacz określa gimnazja mające status
akademickich (np. gdańskie) jako „placówki typu półwyższego”. Termin
ten można naszym zdaniem odnieść również do pełnego kursu najlep-
szych kolegiów jezuickich (np. poznańskiego), które cechował relatyw-
nie wysoki poziom nauczania18.

Zdecydowana jednak większość synów szlacheckich kończyła kurs niż-
szy cztero–pięcio letni, a następnie przenosiła się na uniwersytet. Robiła
tak ze względów czysto utylitarnych, dlatego że kurs niższy obejmował to,
co szlachcicowi było najbardziej przydatne, a zatem dobrą znajomość łaci-
ny i sztuki retoryki oraz określony zasób wiedzy ogólnohumanistycznej,
który dawał możliwość ewentualnego uzupełnienia wiedzy na klasycznym
uniwersytecie. Jeśli jednak chodzi o uniwersytety, to oczywiście nie można
traktować jako odbycia studiów wyższych kilkumiesięcznego słuchania
wykładów, powiedzmy, w Ingolsztadzie, lub zgoła tylko immatrykulacji na
kilku zachodnioeuropejskich wszechnicach. Należy też pamiętać, że duża
część uniwersytetów chociażby na terenie Rzeszy — które jakby ex defini-
tione należy traktować jako szkoły wyższe — wykształciła się właśnie z ko-
legiów bądź gimnazjów (np. Dilingen, Graz, Strasburg, na rodzimym zaś
gruncie Akademia Wileńska), a poziom nauczania, który je cechował, zmie-
niał się w poszczególnych okresach19. Bywało bowiem tak, że lokalne wła-
dze lub władcy poszczególnych księstw wystarali się dla nich o prawa uni-
wersyteckie, co niekoniecznie oznaczało natychmiastowe dostosowanie
poziomu nauczania do tego, który cechował uniwersytety o długiej metry-
ce, jak np. w Padwie czy Paryżu. Choć oczywiście i to jest kwestia względ-
na, gdyż o poziomie naukowym danego ośrodka decyduje w dużej mierze
kadra, która w danym momencie na niej wykłada.

Można jednak — jak sądzimy — pokusić się o próbę zdefiniowania syg-
nalizowanych powyżej problemów. Niewątpliwie za szkołę elementarną —
podstawową w dzisiejszym rozumieniu — można uznać szkołę parafialną,

17 L. Mokrzecki, Luterańskie gimnazja akademickie w strukturze oświaty okresu staro-
polskiego, w: idem, Wokół staropolskiej, s. 315. Por. L. Mokrzecki, K. Puchowski, Programy
szkolnictwa staropolskiego w XVI i XVII wieku. Kierunki zmian, „Kwartalnik Pedagogiczny”
1995, 3 (157), s. 103.

18 A. Wyczański, Szlachta polska XVI wieku, Warszawa 2001, s. 57–58; D. Żołądź-
-Strzelczyk, Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Eduka-
cji Narodowej, Poznań 2010, s. 132.

19 Por. D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio, passim; A. Wyczański, Między kulturą a po-
lityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506–1548), Warszawa 1990, s. 37.
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gdzie dzieci mogły zdobyć najbardziej podstawowe umiejętności (czytania
i pisania, a także znajomość podstaw łaciny). Charakter tych szkół impli-
kował ponadto kształcenie w zakresie znajomości katechizmu i śpiewu ko-
ścielnego20. Kolegia jezuickie oraz gimnazja protestanckie można uznać za
nowożytne szkoły średnie21. Podkreślmy jednak, że chodzi w tym przypad-
ku o ich klasy niższe, które — generalizując — zawierały się w programie
zaawansowanego trivium (gramatyka, dialektyka, retoryka) z elementami
nauk przyrodniczych i ścisłych. Przebrnięcie przez te dwa etapy edukacji
połączone z wykładami uniwersyteckimi można zaś uznać za edukację od-
powiadającą wyższemu wykształceniu. Trzeba bowiem pamiętać o tym —
co podkreśla literatura przedmiotu22 — że w przypadku młodzieży szla-
checkiej rzadko spotykamy się z „namacalnymi” dowodami wyższego wy-

20 S. Litak, Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII–XVIII wieku, Lublin 2010,
s. 201–202. W przypadku tych synów szlacheckich, którzy nie uczęszczali do szkół pa-
rafialnych, edukacja początkowa odbywała się zazwyczaj w domu za pośrednictwem
opłacanych nauczycieli. Zbigniew Ossoliński zanotował w swym pamiętniku pod ro-
kiem 1596: „Tego roku oddałem z domowej szkoły naprzód do Lublina do collegium je-
zuickiego dwóch synów starszych z Sienieńskiej urodzonych, Krzysztofa i Maksymilia-
na”. Kadra nauczycielska rekrutowała się z różnych środowisk i ośrodków. W przy-
padku synów magnackich rolę wychowawców i opiekunów m.in. w podróżach zagra-
nicznych nierzadko pełniły wybitne jednostki, jak np. Szymon Szymonowic (Tomasza
Zamoyskiego) czy Szymon Starowolski (Aleksandra Koniecpolskiego). Wiadomo rów-
nież, że funkcje te pełnili ludzie z kręgów jezuickich. Jak podaje Kronika jezuitów po-
znańskich: „jaśnie wielmożny pan wojewoda łęczycki [Adam Sędziwój Czarnkowski]
przypomniawszy o [— —] dobrodziejstwach [uczynionych] Towarzystwu [— —] wyjed-
nał u w[ielebnego] o. rektora zgodę na wysłanie do Pyzdr o. Stanisława Szumowskiego
w towarzystwie pana [Stanisława] Domaniewskiego, by zajęli się kształceniem jego sy-
na [Władysława]”. Kronika jezuitów poznańskich (młodsza), t. 1: (1570–1653), oprac. L. Grze-
bień, J. Wiesiołowski, Poznań 2004, s. 276 (zob. również ibidem, s. 366). Z kolei nauczy-
cielami młodych Wejherów byli klerycy z seminarium w Braniewie. S. Ciara, Kariera ro-
du Wejherów 1560–1657, Warszawa 1980, s. 25.

21 Warto jednak dodać, że i w przypadku szkół tradycyjnie uznawanych za śred-
nie, jak chociażby szkoła różnowiercza w Lesznie czy gimnazjum w Sierakowie, ich
klasy najniższe miały charakter elementarny i przyjmowano do nich również ucz-
niów, którzy dopiero uczyli się czytać i pisać. Podobnie w Akademii Zamojskiej. Pełny
kurs trwał tam blisko 11 lat. Jednak w klasach niższych (kurs pięcioletni) rozpoczyna-
no od nauki czytania i pisania w ojczystym języku. J. Dworzaczkowa, Szkoła w Lesznie do
1656 roku. Nauczyciele i programy, Leszno 2003, s. 21, 66; eadem, Bracia czescy w Wielkopol-
sce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997, s. 82; Wstęp, w: B. Rudomicz, Efemeros, czyli dia-
riusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672, cz. 1: 1656–1664, oprac. W. Froch,
M. L. Klementowski, Lublin 2002, s. VI; por. również uwagi na temat kształcenia ele-
mentarnego w najniższej (siódmej) klasie gimnazjum w Toruniu. B. Nadolski, Korektura
do dziejów gimnazjum toruńskiego, ZH 28, 1963, 1, s. 11.

22 K. Muszyńska, Wstęp, w: Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639–
1643, oprac. eadem, Warszawa 1974, s. 23; M. Chachaj, Wykształcenie wyższe a kariera
w szesnastowiecznej Rzeczypospolitej, w: Nauczanie w dawnych, s. 287; A. Kamler, Uwagi,
s. 147; E. Opaliński, The Significance of, s. 17.
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kształcenia, za jakie można uznać stopnie naukowe, a więc bakalaurea-
ty, magisteria czy już zupełnie wyjątkowo doktoraty. W rezultacie tak
pojmowanej edukacji miał zostać ukształtowany „dobry polityk i dobry
ojczyzny syn, nie doktor”23.

Kwestią zazwyczaj nieodłącznie związaną z poruszanymi tutaj zagad-
nieniami jest relacja pomiędzy edukacją, jaką odebrała dana osoba, a uzys-
kaniem urzędu, innymi słowy — rola wykształcenia jako czynnika kariero-
twórczego. Dotychczasowe ustalenia w tym zakresie skłaniają do wniosku,
że staranne wykształcenie stanowiło dosyć istotny czynnik wpływający na
awans przede wszystkim ministerialny. Szczególnie przydawało się ono
na urzędach pieczętarskich24. W dużej mierze powodem tego były względy
pragmatyczne. Trudno bowiem sobie wyobrazić pełnienie urzędu kanc-
lerskiego z całym zakresem jego obowiązków bez perfekcyjnej znajomości
łaciny, rodzimego prawa i choćby podstaw retoryki. Jak wolno przypusz-
czać, królowi zależało na tym, aby urząd ten pełnił senator będący dosko-
nale wykształconym i dobrym mówcą, z tej przyczyny, że zazwyczaj to
właśnie ta grupa stanowiła „narzędzie” w ręku króla, mające skutecznie
wdrażać jego plany25. Inna rzecz, że niekiedy drogi władcy i pieczętarza się
rozchodziły. Samo wykształcenie nie było jednak czynnikiem decydują-
cym. Na nominacje i awanse miał bowiem wpływ szereg czynników, jak
chociażby posiadanie odpowiednich koneksji czy też właśnie postawa wo-
bec polityki króla.

Postulaty dotyczące zdobywania wykształcenia przez osoby aspiru-
jące do godności senatorskich można znaleźć w rozważaniach wielu pi-
sarzy doby renesansu, kiedy to wspominany wyżej model edukacji szla-
checkiej był szczególnie popularny. „Senator — pisał Szymon Marycjusz
z Pilzna — powinien innych ludzi prywatnych przewyższać rozumem.
[— —] Na wagę i wpływ doradcy królewskiego składają się trzy czynni-
ki: obszerna wiedza, długie doświadczenie i wymowa”26. Staranną edu-

23 Cyt. za: U. Augustyniak, op. cit., s. 276.
24 K. Chłapowski, op. cit., s. 39; S. Ciara, Senatorowie, s. 33; A. Kamler, Od szkoły,

s. 170 n.
25 Tego typu sytuację potwierdzają stosunki Zygmunta III z pieczętarzami spra-

wującymi swój urząd za jego panowania. Większość z nich (szczególnie duchowni) by-
ła regalistami. Solidne wykształcenie, dobra wymowa i pewien zasób wiedzy przyda-
wały się również na niższym szczeblu — sejmikach, gdzie w ten sposób można było
zdobyć popularność i wyrobić sobie odpowiednią pozycję wśród braci szlacheckiej.
Zob. L. Buczacki, Urzędy powiatowe w Wielkopolsce na przełomie XVI i XVII wieku, PH 74,
1983, 3, s. 485.

26 Szymon Marycjusz z Pilzna, O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje, oprac. H. Ba-
rycz, Wrocław 1955, s. 60. Podobnie A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
księgi czwore, oprac. M. Korolko, Piotrków Trybunalski 2003, s. 101, 417. Por. A. Kamler,
Od szkoły, s. 44.
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kację poprzez poznawanie języków i obyczajów innych narodów na
drodze peregrynacji zalecał Wawrzyniec Goślicki. W jego Senatorze dos-
konałym czytamy: „Za naszych czasów wielu przybywa, aby ubiegać się
o urzędy i kierować państwem, będąc słabymi i bez żadnego zrozumie-
nia rzeczy i mądrości. Jeśli pojawi się ktoś znamienitszy, ten wnosi do
senatu albo jednoroczną służbę wojskową, albo praktyczną znajomość
prawa, albo same bogactwa, lub też powagę domu, nie posiadają zaś oni
znajomości dobrych i godziwych sztuk i nic nie wiedzą o cnotach. I nie
będzie dla mnie godny doskonałej sławy senator, który by nie umiał
i nie chciał dobrze myśleć i słusznie postępować. [— —] Koniecznym
jest bowiem, aby wszelka mądrość wykwitała ze znajomości rzeczy, któ-
rej to mądrości jeśli człowiek nie zdobędzie ze znajomości wielkich rze-
czy i sztuk, niczego godnego nie tylko senatora, ale nawet człowieka,
nie będzie nigdy myślał, mówił i czynił. Duża także część roztropności
senatorskiej polega na poznaniu praw, obyczajów i zwyczajów różnych
narodów, znajomość czego osiąga się przez podróżowanie”27. Na fizycz-
ną stronę edukacji (przede wszystkim szermierkę i jazdę konną) połą-
czoną jednak z „ćwiczeniem rozumu” kładł nacisk Sebastian Petrycy
z Pilzna. W przeciwieństwie do Goślickiego nie był on entuzjastą pere-
grynacji zagranicznych, które uznawał za szkodliwe. Eksponował także
rolę preceptora (nazywanego przez niego „dozorcą”), o którego powi-
nien zadbać ojciec. Ponieważ miał on pełnić rolę nauczyciela i wycho-
wawcy, winien się odznaczać odpowiednimi cnotami i służyć przykła-
dem. Konieczność zatrudnienia preceptora uzasadniał Petrycy tym, iż
ojciec „ma wiele na się prace (starać się o żonę, o sługi, o majętność)”.
Ponadto w jego opinii wykształcenie winno być nadrzędnym kryterium
przy nadawaniu urzędów, zwłaszcza kościelnych28.

27 W. Goślicki, O senatorze doskonałym, oprac. M. Korolko, Kraków 2000, s. 179–181.
Zresztą już wcześniej na pożytki wynikające z tej formy kształcenia zwracał uwagę
Mikołaj Rej. Jego poglądy na ten temat omówił ostatnio Marek Kunicki-Goldfinger, Mi-
kołaja Reja obraz idealnej podróży „człowieka poczciwego”, w: Gospodarka, kultura, społeczeń-
stwo w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. Kar-
piński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 301–316. Sprawy związane z kształce-
niem i funkcjonowaniem oświaty bywały poruszane również na sejmikach. W. Krieg-
seisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991, s. 94–95.

28 Sebastian Petrycy z Pilzna, Pisma wybrane, t. 1: Przydatki do etyki Arystotelesowej,
oprac. W. Wąsik, wstęp K. Grzybowski, Kraków 1956, s. 398–400; idem, Pisma wybrane,
t. 2: Przydatki do ekonomiki i polityki Arystotelesowej, oprac. W. Wąsik, wstęp K. Grzybow-
ski, Kraków 1956, s. 27–41, 307 nn., 415 nn. Por. R. W. Wołoszyński, Poglądy społeczne
i polityczne Sebastiana Petrycego, w: Sebastian Petrycy. Uczony doby odrodzenia, red. H. Ba-
rycz, Wrocław–Warszawa 1957, s. 254. Szerzej o krytyce peregrynacji zagranicznych:
D. Żołądź-Strzelczyk, Krytyka zagranicznych wojaży edukacyjnych młodzieży polskiej, w:
W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mo-
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Ojcowie szlacheckich synów, zwłaszcza przedstawicieli rodzin wiel-
kosenatorskich, zdawali sobie sprawę, że staranna edukacja może ułat-
wić drogę awansu. Troska o nią widoczna jest m.in. w specjalnie do tego
celu przygotowywanych instrukcjach rodzicielskich, ale także w testa-
mentach, wymienić w tym miejscu można chociażby instrukcję Zbignie-
wa Ossolińskiego dla syna Jerzego, instrukcję Stanisława Kryskiego dla
synów Wojciecha i Szczęsnego; testamenty m.in. Jana Zamoyskiego, Sta-
nisława Żółkiewskiego, Aleksandra Koniecpolskiego29.

W interesującym nas okresie, obejmującym panowanie drugiego
z Wazów na polskim tronie, urzędy senatorskie w Koronie sprawowało
łącznie 221 osób. Dla 138 z nich (nieco ponad 62%) udało się odnaleźć bez-
pośrednie informacje30 na temat ich wykształcenia na poziomie średnim
lub wyższym. Prezentację danych dotyczących wykształcenia zaczniemy
od senatorów-ministrów31, gdyż edukacja przedstawicieli tej kategorii jest
najlepiej znana32. Konieczne jest również w tym miejscu dodatkowe wy-
jaśnienie. Otóż przedmiotem naszych rozważań są wprawdzie senatoro-
wie świeccy, ale w grupie ministrów, urzędów świeckich ze swej natury
znaleźli się, w związku ze specyfiką ustrojową Rzeczypospolitej, także trzej
duchowni. Ich status edukacyjny stanie się zatem również przedmiotem
naszych zainteresowań badawczych.

Za panowania Władysława IV senatorskie urzędy ministerialne pełni-
ło łącznie 10 osób, przy czym trzy z nich awansowały w tym czasie z pod-
kanclerstwa na kanclerstwo (Piotr Gembicki, Jerzy Ossoliński, Tomasz Za-
moyski). Dla wszystkich osób z tej grupy dysponujemy danymi na temat
ich edukacji. Jej cechą charakterystyczną jest to, iż wszyscy ministrowie,

krzeckiemu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, red. R. Grzybowski,
T. Maliszewski, Gdańsk 2006, s. 196–201. Zwolenników i przeciwników peregrynacji
wymienia Wojciech Tygielski, op. cit., s. 150.

29 Por. Z. Ossoliński, Instrukcja Jerzemu Ossolińskiemu dana od ojca jego w Zagórsku, na
wyjezdnym do Lowanium, w: J. Ossoliński, op. cit., s. 29–33; Informacja Jego M-ści pana Sta-
nisława Kryskiego wojewody mazowieckiego, synom swym do Włoch, panu Wojciechowi i panu
Szczęsnemu, w: Macieja Rywockiego księgi peregrynackie, wyd. J. Czubek, „Archiwum do
Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 12, 1910, s. 187–188; Testament Jana Zamoyskiego,
w: Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski, Opole
2007, s. 35–38; Testament A [Stanisława Żółkiewskiego], w: Pisma Stanisława Żółkiewskiego,
kanclerza koronnego i hetmana, wyd. A. Bielowski, Lwów 1861, s. 171–172; Testament Alek-
sandra na Koniecpolu Koniecpolskiego, wojewody sieradzkiego, r. 1609, w: Pamiętniki o Koniec-
polskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku, wyd. S. Przyłęcki, Lwów 1842, s. 214.

30 Rozumiane jako wpisy w metrykach lub albumach studentów lub inne źródła
świadczące o nauce w szkołach różnego szczebla.

31 Będą nas interesować tylko ministrowie wchodzący w skład senatu w omawia-
nym okresie, nie uwzględniamy zatem hetmanów i podskarbich nadwornych.

32 Informacje na temat edukacji poszczególnych osób, dla których udało się je od-
naleźć, zostały zamieszczone w aneksie na końcu niniejszego tekstu.
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których edukację znamy, odebrali bardzo staranne wykształcenie, prze-
biegające w zasadzie według tego samego schematu. Przyszli ministrowie
kształcili się zrazu w szkołach na terenie Rzeczypospolitej, następnie zaś
wyjeżdżali za granicę. Każdy z nich odbył peregrynacje zagraniczne i kil-
ka lat spędził na naukach w zachodnioeuropejskich wszechnicach33. Moż-
na jednak w tej grupie dostrzec pewne różnice, przede wszystkim w za-
kresie czynników, jakie umożliwiły im zdobycie wykształcenia. Część
z nich miała ułatwioną drogę, gdyż wywodziła się z rodzin wielkosenator-
skich o ugruntowanej pozycji, ich ojcowie pełnili urzędy senatorskie,
a i status majątkowy rodziny był wysoki (T. Zamoyski, J. Ossoliński, Łu-
kasz Opaliński, Andrzej Leszczyński). Do tej grupy można również zali-
czyć Adama Kazanowskiego i Stanisława Przyjemskiego, z tą jednak róż-
nicą, że ich rodziny zyskały na znaczeniu dopiero za Zygmunta III. Jeszcze
inaczej należy traktować Jakuba Zadzika i Piotra Gembickiego. Staranną
edukację zawdzięczali oni bowiem protekcji krewnych34. Pewne różnice
widać również w samym podejściu do nauki. W przypadku zdecydowanej
większości proces kształcenia polegał na dążeniu do zdobycia jak naj-
większego zasobu wiedzy w dziedzinach przydatnych w perspektywie ka-
riery urzędniczej i politycznej (znajomości prawa, historii, sztuki retory-
ki). Peregrynacje zagraniczne umożliwiły zaś zwiedzanie innych krajów,
nawiązywanie znajomości i poznawanie języków obcych (pod tym wzglę-
dem wyróżniał się zwłaszcza J. Ossoliński). Nieco inaczej wyglądało to
w przypadku przyszłych pieczętarzy, którzy poświęcili się karierze du-
chownej (Gembicki i Zadzik). Ich edukacja miała cechy rzeczywistego
wieloletniego studiowania (głównie prawa i teologii), w przypadku Zadzi-

33 Zob. aneks na końcu. Dane na temat wykształcenia poszczególnych ministrów
opracowano na podstawie: Archiwum nacji polskiej w uniwersytecie padewskim, t. 1: Me-
tryka nacji polskiej w uniwersytecie padewskim (1592–1745), wyd. H. Barycz, K. Targosz,
Wrocław 1971 (dalej: Archiwum Padwa); Uczniowie — sodalisi gimnazjum jezuitów
w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623, oprac. M. Inglot, L. Grzebień, Kraków 1998 (dalej:
Braniewo); Die Matrikel der Universität Dilingen, t. 2, cz. 3–4: (1597–1617), oprac. T. Specht,
Dilingen 1910; Matricule de L’Université de Louvain, red. A. Schillings, t. 5: 19 février 1616–
3 février 1651, Bruxelles 1962; D. Żołądź, Polacy z Korony i Litwy na studiach w Dilingen
(1564–1624), „Studia Historica Slavo-Germanica” 17, 1988–1990 [1992], s. 3–21; W. Kła-
czewski, Jerzy Ossoliński. Wielki kanclerz Rzeczypospolitej, Lublin 2011, s. 30–44; J. Ossoliń-
ski, op. cit., s. 16–42.

34 Zdaniem Janusza Dorobisza w przypadku tego pierwszego był nim Stanisław
Warszycki, kasztelan warszawski. Drugi zawdzięczał ją stryjecznemu stryjowi — pry-
masowi Wawrzyńcowi Gembickiemu. Zob. J. Dorobisz, Jakub Zadzik (1582–1642), Opole
2000, s. 22; E. Opaliński, Stosunki w rodzinie prymasa Wawrzyńca Gembickiego, w: Ecclesia —
cultura — potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profe-
sor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków
2006, s. 233–243; H. Wyczawski, Biskup Piotr Gembicki (1585–1657), Kraków 1957, s. 23–30.
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ka uwieńczonych doktoratem obojga praw35. Pewien problem napotyka-
my jedynie w przypadku Aleksandra Trzebińskiego. Stanisław Kot podaje,
że studiował on w Lowanium, nie precyzuje jednak, w którym roku (moż-
na się domyślać, że ok. 1612–1613)36. Nie sposób sprawdzić tego w metryce
uniwersyteckiej z tego okresu, gdyż zaginęła37. W każdym razie otrzymał
jednak z całą pewnością niezłą edukację, o czym świadczą funkcje i urzę-
dy, jakie sprawował. Był więc sekretarzem królewskim, poświadczonym
w 1614 r. i funkcję tę sprawował co najmniej do 1638 r. Karierę zaczynał —
jak się wydaje — jako poseł królewski na sejmik deputacki halicki we
wrześniu 1613 r. Był wielokrotnym posłem na sejmy za Zygmunta III
i Władysława IV. W 1614 r. został pisarzem ziemskim lwowskim, a w 1622 r.
lwowskim podkomorzym. Obydwa urzędy wymagały dobrej znajomości
prawa. Od 1636 r. — po śmierci żony i dwóch synów — kontynuował karie-
rę w stanie duchownym. Był kolejno referendarzem duchownym i pod-
kanclerzym koronnym. Tę drugą godność łączył z biskupstwem przemys-
kim, na którym zakończył życie w 1644 r.38

Kolejna grupa — wojewodowie — liczy 48 senatorów, przy czym kilku
z nich w omawianym okresie awansowało z jednego województwa na dru-
gie39. Dla 35 (blisko 73%) z nich dysponujemy bezpośrednimi informacja-
mi o przebytych naukach na poziomie średnim lub wyższym40. W przy-
padku pozostałych można na podstawie różnych przesłanek domyślać się,
że otrzymali staranne wykształcenie bądź też ich edukacja przybrała jed-
ną z form prezentowanych powyżej. Przykładami w tym względzie mogą
być dwaj interesujący nas przedstawiciele rodziny Denhoffów — Gerhard

35 Por. uwagi na ten temat Henryka Barycza, Polacy na studiach w Rzymie w epoce od-
rodzenia (1440–1600), Kraków 1938, s. 207–208.

36 S. Kot, Stosunki Polaków z Uniwersytetem Lowańskim (w 500 rocznicę otwarcia Uniwer-
sytetu Lowańskiego, w: idem, Polska Złotego, s. 562.

37 W kolejnym — zachowanym — tomie obejmującym wpisy od 1616 r. nie znajdu-
jemy jego nazwiska.

38 Według Dariusza Wiśniewskiego poświadczony jako sekretarz królewski
w 1614 r., był nim prawdopodobnie już wcześniej: idem, „Sekretarze królewscy Zyg-
munta Trzeciego”, praca mgr. napisana pod kierunkiem A. Mączaka, Warszawa 1987,
mps w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, s. 23. Posłem
królewskim na deputacki sejmik halicki był 9 września 1613 r. (AGZ, t. 24, Lwów 1931,
s. 23). W 1638 r. jako sekretarz królewski i dziekan sandomierski był obecny na sejmie
(AGAD, MK 183, k. 181v). W 1634 r. zaś odbył legację do Porty Ottomańskiej. K. Niesiec-
ki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1846 (dalej: Niesiecki), t. 9, s. 135.

39 Byli to: Stanisław Lubomirski, Konstanty Wiśniowiecki, Mikołaj Wejher i Stani-
sław Rewera Potocki. Zob. aneks.

40 Pozostałych 13 to: Andrzej Chądzyński, Kasper Denhoff, Gerhard Denhoff, Ste-
fan Gembicki, Aleksander Dominik Kazanowski, Marcin Kazanowski, Stanisław Nie-
miera, Jan Opaliński, Hieronim Radomicki, Adam Aleksander Sanguszko, Krzysztof Su-
łowski, K. Wiśniowiecki, Filip Wołucki.
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i Kasper, których proces edukacji przebiegał na dworach panujących.
Ten pierwszy kształcił się w sztuce wojskowej na dworze elektora bran-
denburskiego, drugi zaś na królewskim dworze Zygmunta III41. Najbar-
dziej urozmaicona edukacja cechowała przedstawicieli rodzin wielkose-
natorskich, którzy w większości po odbyciu nauki w kraju wyjeżdżali na
studia zagraniczne (Mikołaj Firlej, Krzysztof Ossoliński, Rafał Leszczyń-
ski, Krzysztof Opaliński). Na kształceniu w szkołach krajowych poprze-
stało tylko pięciu senatorów spośród tych, o których wykształceniu po-
siadamy informacje42. Zwraca uwagę pewna prawidłowość, jaką można
zaobserwować w przebiegu kształcenia przedstawicieli rodzin o trady-
cjach żołnierskich przeznaczonych do kariery wojskowej. Po odbyciu
nauki byli wysyłani przez ojców do obozów wojskowych, aby w prakty-
ce zaprawiać się w sztuce wojennej (Mikołaj i Stanisław Rewera Potoc-
cy, Marcin Kalinowski)43.

Ostatnią — najliczniejszą — grupę senatorów stanowią kasztelanowie.
Za rządów Władysława IV na kasztelańskich krzesłach zasiadało 163 sena-
torów, przy czym 22 z nich w tym czasie awansowało44. Dla 93 z nich (57%)
dysponujemy bezpośrednimi informacjami o przebytej edukacji. Przy tym
charakterystyczne jest, że znacznie lepiej udokumentowana jest pod tym
względem zbiorowość kasztelanów wielkich (dla 41 osób spośród 53 kasz-
telanów wojewódzkich dysponujemy danymi na temat edukacji)45. Wielu
z nich wywodziło się z rodzin wielkosenatorskich, nie dziwi więc, że otrzy-
mali solidne wykształcenie w szkołach krajowych połączone z odbyciem
peregrynacji zagranicznych46. Można jednak w tej grupie znaleźć kilka

41 Byli to rodzeni bracia, synowie Teodora, woj. dorpackiego. Gerard uczestniczył
m.in. w podróży królewicza Władysława do krajów zachodnich. W. Czapliński, Denhoff
Gerard h. własnego (1589–1648), PSB, t. 5, Kraków 1946, s. 109; idem, Denhoff Kasper h. włas-
nego (1588–1645), ibidem, s. 114.

42 Byli to Melchior Wejher i Jan Działyński, którzy poprzestali na edukacji w Bra-
niewie, Jakub Szczawiński w Akademii Krakowskiej oraz Adam Kisiel i Łukasz Żółkiew-
ski w Akademii Zamojskiej.

43 Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani koronni, red. M. Nagielski, Warszawa
2005, s. 145, 160, 172, 183.

44 Z jednej kasztelanii na inną przeszli w tym czasie: Jan Boguski, Przemysław By-
kowski, Jan Szymon Dąmbski, Stanisław Działyński, A. Kisiel, Krzysztof Koryciński, Jan
Kazimierz Krasiński, Stanisław Krasiński, Samuel Lanckoroński, Jan Leszczyński, Przec-
ław Leszczyński, Franciszek Feliks Lipski, Kacper Zygmunt Lipski, K. Ossoliński, Zyg-
munt Parys, Aleksander Piaseczyński, Aleksander Wojciech Przedwojewski, Samuel
Przerębski, Stanisław Przyborowski, Piotr Szyszkowski, Adam Walewski, Stanisław Wi-
towski. Por. aneks.

45 W przypadku kasztelanów drążkowych dysponujemy bezpośrednimi danymi
dotyczącymi edukacji 51 ze 110 senatorów (nieco ponad 46%).

46 Można tu wymienić choćby znajdujących się najwyżej w hierarchii kasztelanów
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wyjątków — senatorów, których rodziny trudno uznać za potentatów,
a którzy mimo to otrzymali bardzo solidne wykształcenie (w tym za gra-
nicą). Są to m.in.: Łukasz Elżanowski, Stanisław Kobierzycki, Jan Łowicki
i Krzysztof Tuczyński. Wszyscy oni wywodzili się ze szlachty średniej,
względnie bogatej w skali województwa. Pierwszy z nich pochodził z ro-
dziny herbu własnego, piszącej się z Elżanowa w woj. chełmińskim. Kilka
razy pełnił funkcję deputata do Trybunału radomskiego, posłował na sej-
my, na których kilkakrotnie wyznaczany był do różnych komisji. Seweryn
Uruski pisze o niemieckim pochodzeniu tej rodziny, samego zaś Łukasza
określa jako „męża niepospolitej wymowy i rozumu”. Łowiccy legitymo-
wali się stosunkowo krótką metryką senatorską. Wcześniej na kasztelanii
drążkowej kowalskiej zasiadał Jakub, bliżej związany z prymasem Stani-
sławem Karnkowskim. Jan był sekretarzem królewskim i dworzaninem
królowej Konstancji, musiał więc bardzo dobrze znać język niemiecki. Po-
pularny wśród szlachty, często był obierany posłem na sejmy, na nich zaś
wybierany do różnych komisji. Kobierzycki znalazł opiekuna w osobie
wuja Piotra Żerońskiego, wieloletniego sekretarza Zygmunta III, starosty
bydgoskiego, cześnika, a następnie kuchmistrza koronnego. Sam Stani-
sław był później sekretarzem Władysława IV, regalistą. Popierał politykę
króla i był blisko związany ze stronnictwem kanclerza Ossolińskiego. Zro-
bił największą karierę spośród przedstawicieli swojej rodziny w XVII w.
Wcześniej krzesło senatorskie osiągnął jego stryj, również Stanisław — ka-
sztelan krzywiński (o którym nota bene nie wspomina Adam Bieniaszew-
ski w spisie urzędników wielkopolskich). Ród Tuczyńskich (vel de Wedel
Tuczyńskich) Kasper Niesiecki wywodzi z Pomorza; później przenieśli się
do Wielkopolski. Krzysztof był synem Stanisława i Doroty Wedelskiej. Jego
ojciec posiadał część miasta Tuczno w powiecie wałeckim wraz z przyleg-
łym folwarkiem i kilka wsi. Był to — jak się zdaje — majątek wystarczający
na to, aby wysłać syna na studia do pobliskiej Rzeszy. Dzięki regalistycznej
postawie (wcześniej luteranin, dokonał konwersji) i własnej zaradności
zdołał powiększyć majątek, który m.in. umożliwił mu po latach peregry-
nację do Włoch. Krzysztof Chłapowski zalicza go do najbardziej przedsię-
biorczych senatorów. Potrafił też zadbać o wzmocnienie pozycji swojej
rodziny poprzez odpowiednie koligacje, żeniąc się z Anną Firlejówną, póź-
niej zaś wydając córkę Małgorzatę za Mikołaja Wejhera, zaś syna Andrzeja
żeniąc z Marianną Leszczyńską. Wszystkim im w osiągnięciu urzędów
senatorskich pomogła przede wszystkim aktywność na różnych polach
działalności, osobiste zdolności, jak również poparcie krewnych i wpływo-

krakowskich (Stanisław Koniecpolski, Jakub Sobieski, Mikołaj Potocki), Fabiana Cze-
mę, Andrzeja Firleja, K. Ossolińskiego, Maksymiliana Przerębskiego, P. Bykowskiego.
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wych osób. Wykształcenie, jakie odebrali, z pewnością przydawało im
się w działalności publicznej47.

Szczególnie interesująca na tle pozostałych grup senatorów wydaje
się zbiorowość kasztelanów drążkowych, którym w dotychczasowej lite-
raturze poświęconej elicie senatorskiej poświęcano mniej miejsca. Do
najlepiej wykształconych w tej kategorii można zaliczyć m.in. Felicjana
Grochowskiego, Zbigniewa Gorajskiego oraz przedstawicieli rodziny Ko-
rycińskich. Casus Grochowskiego jest ciekawy przede wszystkim dlate-
go, że jak pisze W. Czapliński, był on synem „średniozamożnego szlachci-
ca ziemi przemyskiej”. Mimo to otrzymał bardzo solidne wykształcenie,
o czym świadczą nie tylko studia w kilku ośrodkach zagranicznych, ale
także fakt pełnienia przez wiele lat funkcji sekretarza królewskiego
(Zygmunta III)48. Podobnych przykładów senatorów pochodzących z ro-
dzin niezaliczających się do potentatów w swych ziemiach, a mimo to
kształcących się za granicą, można w badanej zbiorowości odnaleźć jesz-
cze kilka (m.in. Marek Radoszewski, Andrzej Rysiński). Gorajskiego sta-
wia Stefan Ciara obok J. Ossolińskiego na czele najlepiej wykształconych
senatorów. Gorajski jednak w przeciwieństwie do Grochowskiego awan-
sował (ale już za panowania Jana Kazimierza) na kasztelanię kijowską.
Na temat wykształcenia trzech z czterech interesujących nas Koryciń-
skich (Andrzej, Jan Stanisław i Krzysztof) wiadomo, że ukończyli eduka-
cję uniwersytecką. W przypadku zaś Mikołaja można być pewnym, że

47 A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899–1913 (dalej: Boniecki), t. 5, s. 227; Nie-
siecki, t. 4, s. 4; S. Uruski, A. Kosiński, A. Włodawski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,
Warszawa 1904–1938 (dalej: Uruski), t. 3, s. 380. Boniecki (przy Łowickich mylnie h. Ła-
będź), t. 16, s. 36–37; J. Seredyka, Łowicki Jan h. Nałęcz, PSB, t. 18, z. 3, Kraków 1973,
s. 443–445; J. Długosz, Elity posłów sejmowych za panowania Zygmunta III Wazy (1587–1632),
w: Czasy nowożytne. Studia poświęcone pamięci prof. Władysława Eugeniusza Czaplińskiego
w 100 rocznicę urodzin, red. K. Matwijowski, Wrocław 2005, s. 61. Por. J. Byliński, W. Ka-
czorowski, Posłowie, w: S. Kobierzycki, Historia Władysława królewicza polskiego i szwedz-
kiego, wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, Wrocław 2005, s. 422; A. Kersten, Kobierzycki Sta-
nisław h. Pomian, PSB, t. 13, z. 1, Wrocław 1967, s. 151–152; Urzędnicy, t. 1, z. 2, oprac.
A. Bieniaszewski, Wrocław 1987, s. 94; Teki Dworzaczka Materiały historyczno-genealogicz-
ne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX w., [CD-ROM], v. 1.0.0., oprac. A. Bieniaszew-
ski, R. T. Prinke, red. J. Wisłocki, Kórnik 1996 (dalej: TD), Poznań rez. 1398, k. 794;
T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1879–1908, R. 5, s. 155, przyp. 3; S. Cia-
ra, Kariera, s. 84; Niesiecki, t. 9, s. 147; K. Chłapowski, op. cit., s. 127. Warto dodać, że Tu-
czyński wspierał również rozwój szkolnictwa w Wielkopolsce, czego owocem był zapis
fundacyjny na kolegium jezuickie w Wałczu, na którą to fundację przeznaczył pokaź-
ną sumę 26 tys. florenów, choć sam koszt fundacji okazał się jeszcze większy. Kronika
jezuitów poznańskich, s. 430.

48 Fakt, iż nie awansował już po otrzymaniu kasztelanii przemyskiej, można wią-
zać z jego opozycyjnym stanowiskiem wobec Władysława IV. W. Czapliński, Grochowski
Felicjan h. Junosza, PSB, t. 8, Wrocław 1960, s. 593.
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odebrał staranne wykształcenie, skoro pełnił funkcję sekretarza królew-
skiego. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż zaliczał się do aktywnych
małopolskich parlamentarzystów, a zatem można przypuszczać, że był
dobrym mówcą49.

Przy analizie grupy kasztelanów nasuwa się pewna refleksja. Otóż z ich
wykształceniem nie było tak źle, jak mogłoby się wydawać na podstawie li-
teratury przedmiotu. Mamy tu na myśli uwagi poczynione na ten temat
przez K. Chłapowskiego i S. Ciarę. Wskaźnik wykształcenia wśród kasztela-
nów wielkich u pierwszego z autorów wyniósł 42%. Drugi z autorów zajął
się wprawdzie drugą połową XVII w., jednak duża część senatorów za Jana
Kazimierza pochodziła z nominacji jego poprzednika. Wskaźnik wykształ-
cenia, jaki obliczył autor w grupie kasztelanów (bez krakowskich), jest je-
szcze mniejszy i wynosi 29% (33 wykształconych ze 113)50. Tymczasem jak
stwierdzono powyżej, w grupie kasztelanów wielkich dysponujemy bezpo-
średnimi informacjami dla 41 z 53 z nich, czyli wyraźnej większości. Z pew-
nością na te różnice wpływa fakt, że wspomniani badacze zajmowali się
dłuższymi przedziałami czasowymi. Można jednak przypuszczać, że auto-
rzy ci, skupiając się na kilku zagadnieniach, nie dotarli do wszystkich infor-
macji51. Po drugie, co staraliśmy się podkreślić powyżej, o wykształceniu
danego senatora świadczą nie tylko bezpośrednie wzmianki w metrykach
i albumach studentów, ale także sprawowane funkcje i urzędy52. Innymi

49 M. Sokalski, Działalność parlamentarna Mikołaja Korycińskiego h. Topór (1586–1637),
SH 41, 1998, 4 (163), s. 495–507.

50 K. Chłapowski, op. cit., s. 39; S. Ciara, Senatorowie, s. 33.
51 Autorzy nie mogli skorzystać m.in. z cennego studium D. Żołądź-Strzelczyk po-

święconego studiom na terenach niemieckojęzycznych.
52 Zwracała na to uwagę A. Kamler, Od szkoły, s. 128; eadem, Uwagi, s. 144. Z pewno-

ścią wyznacznikiem starannego wykształcenia może być fakt pełnienia przez interesu-
jących nas senatorów urzędów, na których przydawała się lub wręcz była wymagana
znajomość prawa: podkomorzego, sędziego ziemskiego, podsędka, pisarza ziemskiego,
starosty grodzkiego, zwłaszcza zaś referendarza i instygatora. W. Zarzycki, Temida sej-
mowa. Z dziejów sądu sejmowego w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 2000, s. 28–32;
W. Dworzaczek, Wielkopolska reprezentacja sejmowa w l. 1572–1655, RH 23, 1957, s. 302–303.
Wyznacznikiem, a zarazem potwierdzeniem dobrego wykształcenia może być, jak wol-
no sądzić, również marszałkowanie Trybunałowi Koronnemu (por. uwagi dotyczące
korelacji między wiedzą prawniczą a pełnieniem roli deputata do Trybunałów —
J. Ekes, Złota demokracja, Warszawa 1987, s. 119–120). Spośród interesujących nas sena-
torów funkcję tę sprawowali: R. Leszczyński (1609), M. Firlej (1616, 1631), Maciej Leś-
niowski (1618), T. Zamoyski (1622), S. Lubomirski (1625), Mikołaj Mielżyński (1626), Jan
Bełżecki (1627), S. Przyjemski (1633), M. Przerębski (1634), Walenty Plichta (1635,
1638), Sebastian Wołucki (1636), Adam Grodziecki (1637), S. Przerębski (1639), K. Opa-
liński (1641), P. Szyszkowski (1642), S. Gembicki (1643), K. Ossoliński (1644), Jan Szymon
Szczawiński (1645), Dobiesław Ciekliński (1647), S. Warszycki (1649) i J. Leszczyński
(1667). S. Ochmann-Staniszewska, Marszałkowie Trybunału Koronnego w latach 1579–1792,
CPH 62, 2010, 2, s. 295–297. Z zestawienia opracowanego przez autorkę wynika ciekawa

http://rcin.org.pl



267Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV

słowy, w przypadku senatora, którego świadectwa nauki w szkole nie
zachowały się w postaci bezpośrednich dowodów (np. wpisy w metry-
kach, relacje pamiętnikarskie), a który np. pełnił funkcję królewskiego
sekretarza, możemy być niemal pewni, że otrzymał solidne wykształce-
nie53 (na poziomie dobrego kolegium jezuickiego).

Uwzględniając zatem te czynniki, można w każdej z analizowanych
grup wyróżnić te osoby, co do których dysponujemy solidnymi podstawa-
mi, aby twierdzić,że odebrały wykształcenie na poziomie co najmniej śred-
nim, mimo iż nie zachowały się bezpośrednie dowody w postaci wpisów do
metryk uniwersyteckich lub innych źródeł dokumentujących ich naukę.
W ten sposób w grupie wojewodów dojdzie nam pięć osób: G. i K. Denhoffo-
wie, Stefan Gembicki (o którym niżej), Aleksander Dominik Kazanowski
oraz Jan Opaliński. Pierwsi dwaj, o czym była mowa powyżej, przeszli edu-
kację dworską, Kazanowski sprawował urząd pisarza polnego koronnego,
co wiązać się musiało z dobrą znajomością rachunkowości, Opaliński zaś
pochodził z rodziny, w której od bardzo dawna były obecne tradycje edu-
kacji na wysokim poziomie54. W grupie kasztelanów wielkich można wy-
różnić w ten sposób sześć dodatkowych osób. Większość z nich to osoby
pełniące urzędy wymagające dobrej znajomości prawa: marszałkowie Try-
bunału Koronnego (Walenty Plichta — dwukrotnie, Samuel Przerębski
oraz Piotr Szyszkowski), sędzia grodzki (Maciej Stempkowski), pisarz ziem-
ski i referendarz (Remigian Zaleski, który oprócz tego był sekretarzem kró-
lewskim). Osobny jest przypadek Mikołaja Spytka Ligęzy, który próbkę
swej wiedzy i zdolności oratorskich dawał jako popularny mówca sejmo-
wy. Najwięcej osób — dwadzieścia trzy — które można uznać za wykształ-
cone na solidnym poziomie, przybędzie nam w ten sposób w grupie kaszte-
lanów drążkowych. Najliczniej reprezentowani są sekretarze królewscy55,

kwestia dotycząca kasztelanów. Otóż największy odsetek wśród marszałku Trybunału,
mających jakieś godności, stanowiły właśnie osoby na urzędzie kasztelańskim.

53 O roli starannego wykształcenia jako czynnika decydującego przy nominacjach
na sekretarza królewskiego por. A. Wyczański, Między kulturą, s. 36–37; L. Kieniewicz,
Sekretariat Stefana Batorego. Zbiorowość i kariery sekretarzy królewskich, w: Społeczeństwo
staropolskie. Studia i szkice, t. 4, red. A. Izydorczyk, A. Wyczański, Warszawa 1986,
s. 46–47.

54 Poza tym jak pisze Włodzimierz Dworzaczek: „Uchodził powszechnie za czło-
wieka niemałej wiedzy, biegłego zwłaszcza w teologii i filozofii. Tłumaczenia Tacyta
nie dała mu dokończyć śmierć”. Idem, Opaliński Jan, PSB, t. 24, z. 1, Wrocław 1979, s. 82.
Por. E. Opaliński, The Significance of, s. 25–26.

55 Duża część senatorów, co do których nie dysponujemy danymi bezpośrednio
świadczącymi o wykształceniu, była dworzanami króla lub królewicza Władysława
bądź też właśnie pełniła funkcje sekretarzy królewskich. Takich osób było 80, co sta-
nowi nieco ponad 36% ogólnej liczby senatorów. Wynika z tego, że ponad ⅓ z nich bu-
dowała swoją karierę w oparciu o dwór, co, jak się zdaje, stanowi dość znaczny odse-
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przy czym charakterystyczne, że większość pełniła również urzędy sądo-
we: Adrian Gołyński (podkomorzy), Bartłomiej Kazanowski (podstarości,
starosta grodzki), Jerzy Kochanowski, Mikołaj Koryciński, Stanisław Las-
kowski (instygator), Mikołaj Łayszczewski (pisarz, sędzia), Hieronim Mi-
łoński (wiceinstygator), Aleksander Wojciech Przedwojewski (pisarz, pod-
sędek), Achacy Przyłęcki. Ponadto urzędy grodzkie i ziemskie z wymaganą
dobrą znajomością prawa sprawowali: Stanisław Baranowski (pisarz, pod-
komorzy), Erazm Karnkowski (podkomorzy), Stanisław Krasiński (sędzia,
podkomorzy), Jan Nowodworski (podkomorzy), Jan Rysiński (pisarz ziem-
ski), Jakub Trzebuchowski (sędzia grodzki) oraz Wawrzyniec Załuski (pod-
starości, sędzia grodzki), zaś Maciej Leśniowski marszałkował Trybunało-
wi Koronnemu. Jeszcze inaczej należy rozpatrywać przypadki takich osób,
jak Wojciech Baranowski, Abraham Ciświcki, Jan Sędziwój Czarnkowski
oraz Mikołaj Kołaczkowski. Pierwszy z nich prawdopodobnie przeszedł
edukację dworską, oprócz tego „miernikiem” wykształcenia w jego przy-
padku może być kilkukrotne posłowanie na sejmy. Ciświcki był synem Ja-
na, protestanta i działacza sejmów egzekucyjnych, poza tym sam kilka-
krotnie wybierany był na posła sejmowego, dysponujemy więc mocnymi
argumentami, że odebrał staranne wykształcenie. Z kolei Czarnkowski
dwukrotnie posłował ze Środy na sejmy, pełnił też funkcję królewskiego
dworzanina. M. Kołaczkowski jako kuchmistrz i koniuszy królowej Kon-
stancji musiał biegle władać niemieckim lub przynajmniej łaciną, co rów-
nież świadczy o solidnym wykształceniu. Ponadto w przypadku przedsta-
wicieli rodziny Baranowskich, ale także Gembickich i Szołdrskich mamy
do czynienia z bliskimi krewnymi biskupów. Wielce prawdopodobne jest,
że o solidną edukację Baranowskiego zadbał stryj prymas56. Argumentem

tek i ważny czynnik karierotwórczy. Dworzan królewskich Zygmunta III było 48
(w tym kilku z nich wymienianych z konkretnymi urzędami: F. Czema — łożniczy,
Z. Gorajski — pokojowy królewski, Stefan Dobrogost Grzybowski — stolnik, Stanisław
Radziejowski był zaś wcześniej także dworzaninem Anny Jagiellonki). Funkcję królew-
skiego sekretarza pełniło ogółem 18 senatorów (przy czym A. Przyłęcki był także dwo-
rzaninem królewicza Władysława). Sześciu senatorów można określić jako „dwufunk-
cyjnych”: byli oni notowani zarówno jako dworzanie, jak i sekretarze królewscy: Jerzy
Kochanowski, M. Koryciński, Jan Kos, J. K. Krasiński, S. Lubomirski, M. Przerębski, Jan
Zawadzki (także dworzanin królewicza Władysława). Czterech senatorów to dworza-
nie zarówno króla, jak i królewicza Władysława (K. Denhoff, M. Firlej, A. Piaseczyński,
Ł. Żółkiewski), trzech zaś tylko drugiego z nich (G. Denhoff, A. Kazanowski, J. Ossoliń-
ski). Odsetek osób budujących karierę w oparciu o dwór jeszcze nieznacznie wzrośnie,
jeśli dodamy do tego grona senatorów związanych z królową Konstancją: Mikołaja Ko-
łaczkowskiego (koniuszy i kuchmistrz królowej) i Jana Tęczyńskiego (cześnik i pod-
czaszy). Por. aneks.

56 E. Opaliński, Nowa magnateria wobec króla i Rzeczypospolitej w XVII w. na przykładzie
Baranowskich h. Jastrzębiec i Bykowskich h. Gryf (w druku).
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za solidnym wykształceniem S. Gembickiego mogą być tradycje eduka-
cyjne wśród tej rodziny zapoczątkowane przez prymasa Wawrzyńca oraz
fakt, iż nie skąpił on środków na odpowiednie wychowanie bratanków.
Sam wojewoda łęczycki był zresztą aktywnym działaczem sejmikowym,
marszałkował też Trybunałowi Koronnemu co — jak wolno sądzić — tyl-
ko potwierdza nasze przypuszczenia57. Z podobnej pomocy mogli korzy-
stać Jan i Mikołaj Szołdrscy, krewni Andrzeja, biskupa poznańskiego58.
Oprócz wyżej wymienionych można dodać jeszcze Ludwika Krasińskie-
go, który przeszedł edukację dworską59.

Po uwzględnieniu zatem wymienionych powyżej senatorów wzrośnie
nam ogólna liczba wykształconych — przynajmniej na poziomie śred-
nim — do 172 (co daje blisko 78%). W poszczególnych zaś kategoriach se-
natorów odpowiednio do: 40 (ponad 83%) wśród wojewodów oraz 122
(blisko 75%) wśród kasztelanów60. Powyższe dane skłaniają więc do wnios-
ku, że solidnie wykształcone było ¾ obsady personalnej senatu za pano-
wania drugiego z Wazów, a zatem znacznie więcej niż wydawałoby się na
podstawie dotychczasowych ustaleń. Oczywiście uwzględniając propono-
wane powyżej założenia. Podkreślmy jednak, że są to ustalenia hipote-
tyczne, oparte na źródłach pośrednich.

Powstaje na koniec pytanie, kogo spośród tej licznej zbiorowości moż-
na zaliczyć do najlepiej wykształconych senatorów oraz jak w ogóle „mie-
rzyć” edukację. S. Ciara — o czym wspominano powyżej — zaliczył do nich
J. Ossolińskiego i Z. Gorajskiego. Jako kryterium użył liczby odwiedzanych
uniwersytetów, zdając sobie jednak sprawę, że nie do końca jest to czyn-
nik miarodajny61. Wynika to z powszechnie znanego faktu, który słusznie
podkreślił K. Chłapowski, że zagraniczna edukacja (zwłaszcza w przypad-
ku rodzin wielkosenatorskich) polegała w znacznej mierze na „ocieraniu
się” o wybrane wszechnice62. Z pewnością jako kryteria określające po-
ziom wykształcenia można uznać takie czynniki, jak: biegłość w językach
obcych, znajomość spuścizny literackiej czy też bezpośrednie opinie o da-

57 Wiadomo, że zadbał o solidną edukację synów, którzy kształcili się w Akademii
Krakowskiej. Zob. aneks.

58 Por. K. Chłapowski, op. cit., s. 176, przyp. 34; E. Opaliński, Stosunki w rodzinie, pas-
sim. Aczkolwiek nie dodajemy ich do naszych obliczeń, gdyż poza urzędami kasztelań-
skimi nie pełnili żadnych, które wymagały większego zasobu wiedzy.

59 Ten pierwszy — jak pisze Joanna Bąkowa — „lata młodzieńcze” spędził na dwo-
rze Zygmunta III. Eadem, Krasiński Ludwik, PSB, t. 15, z. 2, Wrocław 1970, s. 186.

60 Przy czym w podziale na drążkowych i wielkich będzie to odpowiednio 74 (tro-
chę ponad 67% ogólnej liczby „drążków”) oraz 48 wielkich (tutaj odsetek osób solidnie
wykształconych wzrośnie do ponad 90%).

61 S. Ciara, Senatorowie, s. 31.
62 K. Chłapowski, op. cit., s. 38.
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nym senatorze świadków z epoki. Uwzględniając te i inne czynniki, można
wskazać w każdej z badanych grup osoby wyróżniające się pod względem
wykształcenia. Spośród ministrów, którzy — jak stwierdzono wcześniej —
wszyscy odebrali staranne wykształcenie, na czele oprócz „oratora pol-
skiego baroku” kanclerza Ossolińskiego można postawić doktora obojga
praw J. Zadzika oraz Piotra Gembickiego. Wśród wojewodów zdecydowa-
nie wyróżniali się R. Leszczyński, którego rozległą wiedzę podziwiali nie
tylko krajanie, ale i obserwatorzy zagraniczni63, oraz utalentowany poeta
K. Opaliński64. W grupie kasztelanów zdecydowanie wyróżniał się kaszte-
lan krakowski Jakub Sobieski65. Oprócz niego znajdujemy wszak jeszcze
wielu senatorów, o których solidnej edukacji świadczą różnego rodzaju
formy aktywności. Zaliczyć do nich można m.in. osoby zdradzające ambi-
cje literackie (jak chociażby Andrzej, Krzysztof i Mikołaj Korycińscy, S. Ko-
bierzycki, Fabian Czema) czy też zdolnych mówców sejmowych (Andrzej
Samuel Dębiński, Adam Grodziecki, M. S. Ligęza, F. Grochowski)66.

Ostatnią kwestią, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, są ośrodki
naukowe, w jakich kształcili się interesujący nas senatorowie. W kraju

63 Znana jest zadziwiająco pochlebna opinia o nim nuncjusza apostolskiego Hono-
rata Viscontiego, który tego przywódcę kalwinów polskich nazwał „najlepszą głową
w senacie”, ubolewając przy tym wielce, iż był heretykiem. Podobnie wyrażał się
o nim kanclerz Radziwiłł. Por. W. Tygielski, Z Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejów
nuncjatury apostolskiej w Polsce XVI–XVII wieku, Warszawa 1992, s. 275; ASR, t. 1, s. 528–
529; T. Chynczewska-Hennel, Nuncjusz i król. Nuncjatura Mario Filonardiego w Rzeczypo-
spolitej 1636–1643, Warszawa 2006, s. 80. Z kolei Charles Ogier określił go jako „męża
bardzo mądrego i pełnego ogłady”. Idem, Dziennik podróży do Polski 1635–1636, oprac.
Z. Gołaszewski, Gdańsk 2010, s. 109.

64 Inny z zagranicznych obserwatorów — nieznany autor relacji z poselstwa Axela
Sparre do Polski — przy okazji charakterystyki najważniejszych postaci życia poli-
tycznego w Rzeczypospolitej pisał z kolei o K. Opalińskim, że jest on „najuczeńszy
z pomiędzy wszystkich senatorów polskich, najzacniejszy i najwięcej poważany”.
Przeciwną, surową opinię wystawia z kolei A. Kazanowskiemu, nazywając go człowie-
kiem „bez zdolności i rozumu”. Axela Sparrego poselstwo do Polski w r. 1645, wyd. A. Mos-
bach, „Czas” 7, 1857, 2 (dodatek miesięczny), s. 362.

65 J. Ossoliński i J. Sobieski oprócz tego, że sprawdzali się jako doskonali mówcy sej-
mowi, byli również popularnymi oratorami „zatrudnianymi” na różne inne okazje,
m.in. śluby i pogrzeby. Zob. AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dz. II, ks. 15, s. 48–51,
199–213, 253–256; BC 128, s. 943–946; BK 1638, k. 115–116v, 122v–123; BK 991, k. 192–197,
282–283, 301–302, 322–326. Wykaz mów tego drugiego (aczkolwiek głównie ze zbiorów
Ossolineum) zamieszcza Maria Barłowska, Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera Bar-
tłomieja Nowodworskiego, Szczecin 2006, s. XCIV–CXIV. Zob. również Z. Trawicka, Mowy
weselne i pogrzebowe Jakuba Sobieskiego, w: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku.
Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa 2001, s. 173–186.

66 Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, red. K. Budzyk, t. 2: Piśmiennictwo staro-
polskie. Hasła osobowe A–M, oprac. R. Pollak i in., Warszawa 1964, s. 238–239, 330–331,
452–453; S. Kobierzycki, Obsidio Clari Montis — Oblężenie Jasnej Góry, wyd. A. J. Zakrzew-
ski, Kraków 2007.
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dużą popularnością cieszyły się kolegia jezuickie, zwłaszcza w Branie-
wie67. Na studia znacznie częściej wybierano się do Akademii Krakow-
skiej niż Zamojskiej. Spośród szkół zagranicznych niezmiennie najwięk-
szą popularnością cieszył się uniwersytet w Padwie. Znaczna liczba se-
natorów kształciła się jednak na terenie Rzeszy. Do najpopularniejszych
ośrodków niemieckich należały Ingolsztad, Dilingen i Würzburg. Zna-
mienny jest fakt, iż — na co zwracał uwagę K. Chłapowski, a co potwier-
dza zestawienie interesujących nas senatorów zaprezentowane w anek-
sie — duża część z nich wybierała od razu studia zagraniczne68.

67 Przyglądając się nazwiskom senatorów, którzy kształcili się w poszczególnych
kolegiach, dostrzegamy zresztą pewną prawidłowość. Mianowicie najczęściej wybie-
rali oni te w rodzimych dzielnicach, znajdujące się na terenach, skąd wywodziła się
dana rodzina bądź gdzie posiadała dobra (np. J. K i S. Krasińscy, K. Z. Lipski kolegium
w Pułtusku; J. i P. Leszczyńscy, Ł. Opaliński w Poznaniu). Kolegia w Pułtusku i Branie-
wie słynęły z dobrego poziomu nauczania, co sprawiało, że przybywała do nich mło-
dzież często z odległych obszarów. Por. A. Sołtan, Kapituła płocka i biskup Andrzej Nos-
kowski wobec kwestii oświaty i wychowania na Mazowszu płockim, „Rocznik Mazowiecki” 9,
1999, s. 98–101; R. Lolo, Działalność Towarzystwa Jezusowego na Mazowszu w epoce staropol-
skiej a procesy integracji z Koroną, w: Mazowsze w procesach integracyjnych i dezintegracyj-
nych w Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku. Studia i szkice, red. J. Dzięgielewski, Warszawa
2010 s. 140–141.

68 Zob. również G. Gębka, Reprezentacja sejmowa województwa lubelskiego za panowa-
nia Jana Kazimierza, „Res Historica” 2004, 17, s. 45–46.
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Aneks: Wykształcenie senatorów świeckich w Koronie za
Władysława IV69

L.p. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONE URZĘDY I FUNKCJE70 EDUKACJA

1 Jan Baranowski klan małogojski (1619–1624),
wda sieradzki (1624–1632),
sta nowokorczyński (1624–1634)

Monachium 1602,
Braniewo

2 Stanisław
Baranowski

dworzanin król.,
pis. z. łomżyński (1623–1637)71,
pkom. wiski (od 1637)72,
klan wiski (do 1646)

Padwa 1607 lub Kraków
161473

3 Wojciech
Baranowski

dworzanin król.?74,
klan kamieński (1624–1640)

dwór Zygmunta III?

69 Opracowano na podstawie biogramów w PSB, metryk uniwersyteckich i albu-
mów studentów oraz literatury cytowanych wcześniej w tekście, w innym przypadku
podano źródło. Pełnione urzędy i funkcje zasadniczo na podstawie spisów urzędni-
ków, ponadto: K. Chłapowski, Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565–
1696. Materiały źródłowe, Warszawa 2007; idem, Starostowie w Małopolsce 1565–1668, w: Spo-
łeczeństwo staropolskie, t. 4, s. 105–178; J. Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wa-
zów, Warszawa 1998; J. S. Dąbrowski, Senat Koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazi-
mierza, Kraków 2000; W. Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959 (dalej: Genea-
logia), w innym przypadku podane źródło. Autor pragnie podziękować Edwardowi
Opalińskiemu za cenne uwagi i materiały pomocne w opracowaniu listy senatorów
mazowieckich. W tabeli użyto następujących skrótów: chor. — chorąży, cz. — cześnik,
gr. — grodzki, GWP — starosta generalny wielkopolski, im. — immatrykulowany,
klan — kasztelan, łow. — łowczy, pcz. — podczaszy, pis. — pisarz, pkom. — podkomo-
rzy, psta. — podstarości, psęd. — podsędek, pstol. — podstoli, sęd. — sędzia, skar. —
skarbnik, sta — starosta, stol. — stolnik, wda — wojewoda, z. — ziemski, ziem.

70 W przypadku starostw skupiono się na grodowych, zasadniczo pomijając tenu-
ty, uwzględniając je jedynie w niektórych przypadkach (uzupełnienia bądź korekty).

71 Nominacja (dalej: N.) na pisarstwo 19 X 1623 (MK 170, k. 406–106v). Z tym ty-
tułem występował jeszcze na dwóch sejmach w 1635 r., na następnym (1637) obecny
już jako podkomorzy wiski.

72 Z tym tytułem jeszcze 3 stycznia 1645 r. — BPAU-PANKr, Teki Pawińskiego (dalej:
TP) 33, k. 156 — zmarł jako kasztelan wiski przed 9 czerwca 1646 r. (MK 189, k. 447v).

73 Studia senatorów w Akademii Krakowskiej na podstawie: Album studiosorum
Universitatis Cracoviensis, (dalej: Album Kraków), t. 3, wyd. A. Chmiel, Cracoviae 1896–
1904; t. 4, wyd. J. Zathey, Cracoviae 1950.

74 Zdaniem K. Chłapowskiego (Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 r., oprac. idem,
Warszawa 2004, s. 57, przyp. 62) utożsamianie dworzanina królewskiego z późniejszym
kasztelanem kamieńskim (Wanda Dobrowolska w PSB, t. 1, s. 275, ale również Zygmunt
Boras w: Wielkopolski słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski i in., Warszawa–Poznań
1981, s. 35–36) jest nieuzasadnione. W czasach Zygmunta III, gdy interesujący nas kasz-
telan zaczynał karierę, mamy do czynienia (wykluczając prymasa) z dwoma Baranow-
skimi o tym imieniu, co utrudnia identyfikację. Jeden z nich (z pewnością nie interesu-
jący nas kasztelan) notowany od 1603 r., zmarł 6 kwietnia 1618 r. AGAD, Archiwum
Skarbu Koronnego (dalej: ASK) 1, Rachunki Królewskie (dalej: Rach. Król.) 301, k. 55.
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4 Jan Bełżecki dworzanin król.75,
pkom. halicki (1621–1631),
klan halicki (1631–1642),
sta bełski (1635–1642)

Ingolsztad (im. 30 IX 1598),
Würzburg (im. 19 X 1601),
Padwa (im. 6 III 1606)

5 Andrzej
Biskupski

klan spicymierski (1641–1649)
•

6 Stefan Bogdański klan konarski sieradzki (1641–1654) •

7 Andrzej
(Stanisław)
Boguski
(Bogucki)

łow. sanocki (1618–1628),
klan sanocki (1628–1648)

•

8 Jan Boguski łow. sanocki (1628–1634),
klan czechowski (do 1640)

•

9 Jan Brochowski chor. liwski (1607),
pkom. zakroczymski (1618)76,
klan zakroczymski (1620)77

Graz 160178

10 Maksymilian
Brzozowski

porucznik wojska kor. (1633),
pstol. kijowski (1635–1648),
klan kijowski (1648–1653),
wda brzeski litewski (1653–1659)

•

11 Spytek Bużeński skar. sieradzki (1620–1627),
cz. sieradzki (1629–1631),
klan konarski sieradzki (1632–1641)

Padwa 1601–1602

12 Przemysław
Bykowski79

sta przedecki (1637–1649),
chor. w. sieradzki (1638–1647),
klan łęczycki (1645),
klan sieradzki (1646–1649)

Graz 161780

13 Piotr Charbicki dworzanin prymasa Macieja
Łubieńskiego,
stol. łęczycki (1617–1637),
klan brzeziński (1637–1649)

•

75 Wbrew temu, co twierdzi K. Chłapowski (Ordynacja dworu, s. 55, przyp. 38), póź-
niejszy kasztelan halicki ewidentnie pełnił tę funkcję, gdyż jako dworzanin wymienia-
ny jest przy okazji nominacji na podkomorstwo (25 II 1621, MK 165, k. 208v). Wnioski
autora należałby skorygować zatem o tyle, że było dwóch Janów Bełżeckich dworzan
królewskich. Jeden z nich, koniuszy przemyski i łowczy bełski, o czym pisze K. Chła-
powski, zmarł przed 20 kwietnia 1598 r., natomiast interesujący nas kasztelan w roku
1642. Wojciech Hejnosz w PSB (t. 1, s. 414–415) mylnie identyfikuje te dwie osoby jako
jedną, przypisując jej wszystkie urzędy.

76 N. 10 lutego 1618 r. (MK 161, k. 212).
77 N. 25 stycznia 1620 r. (MK 166, k. 28v), z tym tytułem jeszcze 24 kwietnia 1635 r.

(TP 17, k. 88v).
78 D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio, s. 206.
79 Wg PSB (W. Czapliński, t. 3, Kraków 1937, s. 165) także starosta kłodawski.
80 S. Szymański, Pierwsi studenci z ziem polskich na uniwersytecie w Grazu w latach

1586–1630, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1979, 4 (86), s. 523.
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14 Andrzej
Chądzyński

dworzanin królowej Anny
Jagiellonki, sta nurski (1591–1615),
klan wiski (1621–1625),
wda podlaski (1625–1633)

•

15 Dobiesław
Ciekliński

sekretarz król. (1632),
klan czechowski (1640–1653)

Raków81, Kraków 162782,
Padwa 1635

16 Abraham
Ciświcki

klan bydgoski (1621–1627),
klan śremski (1627–1644)

•

17 Jan Sędziwój
Czarnkowski

dworzanin król.83,
klan kamieński (1640–1641)

•

18 Mikołaj Jerzy
Czartoryski

klan wołyński (1633–1653),
wda wołyński (1654–1661)84

Szkoła parafialna Klewań
(1592–1593), Kolegium
jezuickie Łuck, Braniewo
1608–1611

19 Fabian Czema,
Cema (von
Zehmen)85

łożniczy król., (ok. 1600),
pkom. malborski (1620–1626),
klan chełmiński (1626–1636)

Gimnazjum św. Elżbiety
Wrocław, Frankfurt
n. Odrą 1595, Bolonia
(im. 14 III 1598), Siena (im.
22 IV 1598)86, Rzym, Padwa

20 Wojciech Czerski klan chełmiński (1643–1655),
sta bobrownicki (1635–1655)

•

21 Jan Mikołaj
Daniłowicz

sta chełmski (1617–1632),
pstol. kor. (1620–1627), podskarbi
nadworny kor. (1627–1632),
podskarbi w. kor. (1632–1650),
sta przemyski (1631–1650),
żupnik krakowski (1640–1642)

Padwa (im. 9 I 1617),
Lowanium 1619,
Dilingen 1623–1626

22 Adam Dąmbski stol. brzeski (1617–1640),
klan słoński (1640–1651)

•

23 Jan Szymon
Dąmbski

cz. inowrocławski (162987–1635),
klan konarski kujawski (1635–1643),
klan brzeski kujawski (1643–1660)

•

81 W.Czapliński w PSB (t.4,Kraków 1938,s.42) podaje,że kształcił się tam przez pięć lat.
82 Peregrynacja Jana Heidensteina przez Belgię, Francję i Włochy w roku 1631 zaczęta

a w roku 1634 zakończona, oprac. Z. Pietrzyk, Kraków 2005, s. 115, przyp. 442.
83 MK 175, k. 78.
84 Przyjęto za najnowszym spisem urzędników wołyńskich (Urzędnicy, t. 3, z. 5,

oprac. M. Wolski, Kórnik 2007). Wg spisu podolskich (Urzędnicy, t. 3, z. 3, oprac. E. Ja-
nas i in., Kórnik 1998, s. 196) odpowiednio: klan wołyński (1635–1657), rzekomy wda
podolski (1653–1656), wda wołyński (1657–1662). O województwie podolskim wspomi-
na również Genealogia (tab. 101) i PSB (t. 4, s. 295), jednak ostatecznie — jak się zda-
je — nie objął on tego urzędu.

85 Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 4: (Wielkopolska 1569–1632), oprac. M. Si-
payłło, Warszawa 1997, s. 412–413.

86 M. Chachaj, Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku. Staropolscy stu-
denci i podróżnicy w Sienie. Sieneńczycy i ich dzieła w Polsce, Lublin 1998, s. 55.

87 N. 20 września 1629 r. Księga wpisów kancelarii koronnej podkanclerzego Tomasza
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24 Gerhard Denhoff dworzanin królewicza Władysława,
klan gdański (1642–1643),
wda pomorski (1643–1648),
podskarbi ziem pruskich
(1643–1648), marszałek dworu
królowej Ludwiki Marii (1645)

dwór elektora
brandenburskiego

25 Kasper Denhoff dworzanin i rtm. król.,
dworzanin królewicza
Władysława88,
wda derpski (1627–1634),
sta wieluński (1629–1634),
wda sieradzki (1634–1645),
marszałek dworu królowej Cecylii
Renaty (1639),
burgrabia krakowski (1645)

dwór Zygmunta III

26 Andrzej Samuel
(Dembiński)
Dębiński

pstol. krakowski (1604–1618),
klan biecki (1618–1649)

Lipsk 1579–158189

27 Grzegorz Dunin90 stol. rawski (1618)91,
klan żarnowski (1642–1646)

•

28 Jan Działyński dworzanin król.92,
wda chełmiński (1647–1648)

Braniewo 1600–1604

29 Paweł Jan
Działyński

podskarbi z. pruskich (1630–1643),
wda pomorski (1630–1643)

Elbląg (im. 22 X 1607)93,
Braniewo 1608,
Kolegium jezuickie
w Poznaniu 160994,
Padwa 1614–1615

Zamoyskiego z lat 1628–1635 ze zbiorów sztokholmskiego Riksarkivet sygnatura Skokloster
E[nskilda] 8636, oprac. W. Krawczuk, Kraków 1999, Sumariusz Metryki Koronnej. Seria
Nowa, t. 1, (dalej: SMK T. Zamoyski), nr 70.

88 Poczet dworzan królewicza za K. Zemeła, Skład osobowy dworu królewicza Włady-
sława Zygmunta Wazy, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 945, Historia, 66, s. 211–217.
Wymieniono wszystkich, którzy z tym tytułem występowali, łącznie z tylko czasowo
przebywającymi na dworze lub towarzyszącymi królewiczowi w jego podróżach.

89 Studia w Lipsku przyjęte za PSB (t. 5, s. 74). Nie udało się natomiast odnaleźć
źródeł, które potwierdziłyby jedną z dwóch innych opcji — jakoby miał studiować
w Padwie (1593) lub w Braniewie (1595).

90 O nim, jak również jego poprzedniku na kasztelanii żarnowskiej (K. Sułowskim,
który później awansował na wojewodę rawskiego) pisał Szymon Kazusek, Kasztelano-
wie żarnowscy w XVII wieku. Analiza porównawcza kasztelanów żarnowskich na tle wybra-
nych kasztelanii mniejszych, „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A — Nauki Hum., 27, 2002,
s. 9–10. Brak jednak danych o ich wykształceniu.

91 Od 10 maja 1618 r. (MK 159, k. 110).
92 Z tą funkcją notowany 23 lipca 1628 r. (MK 177, k. 26).
93 Studia senatorów w Elblągu na podstawie: Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbing

(1598–1786), oprac. H. Abs, Danzig 1936.
94 Kronika jezuitów poznańskich, s. 199.
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30 Stanisław
Działyński

dworzanin król.,
pkom. malborski (1626–1628),
klan gdański (1628–1637),
klan chełmiński (1637–1643)

Braniewo 1600–1605

31 Aleksander
Dzieduszycki

klan lubaczowski (1646–1653)
•

32 Jerzy
Dzieduszycki

klan lubaczowski (1604–1634)
•

33 Łukasz
Elżanowski

chor. chełmiński (1612–1636),
klan chełmiński (1636–1637)

Braniewo 1597

34 Andrzej Firlej95 rtm. król. (1611),
klan bełski (1638–1649)96,
wda sandomierski (1649)

Heidelberg 1601–1604,
Bazylea 1604–1606,
Genewa 1605,
Orlean 1606,
Paryż 1606

35 Mikołaj Firlej dworzanin król., dworzanin
królewicza Władysława97,
sta lubelski (1614–1633),
klan biecki (1615–1618),
klan wojnicki (1618–1632)
wda sandomierski (1633–1636)

Kolegium jezuickie
w Lublinie 1597,
Paryż 1605,
Padwa 1607 (im. 1 VI),
Bolonia 1607;
ogółem jego studia
i peregrynacje trwały
12 lat i objęły Niemcy,
Anglię, Hiszpanię, Francję
i Włochy

36 Paweł Gembicki98 pcz. poznański (1636–1644),
stol. poznański (1639)99,
klan santocki (1645–1647),
klan międzyrzecki (1647–1664),
klan łęczycki (1664–1687)

Kraków 1630100

95 Edukacja Firlejów na podstawie: M. Chachaj, Wykształcenie Firlejów w XVI i XVII
wieku, w: I Janowieckie spotkania historyczne. Firlejowie. Materiały sesji naukowej 5 czerwca
1999, red. A. Szymanek, Janowiec 2000, s. 34–39; I. Rolska, Firlejowie Leopardzi. Studia nad
patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI–XVII wieku, Lublin 2009, s. 62–64, 81–82.

96 W. Czapliński w PSB (t. 6, Kraków 1948, s. 476) mylnie twierdzi, że został nim
dopiero w 1640 r.

97 K. Lepszy, PSB, t. 7, Kraków 1958, s. 15.
98 A. Bieniaszewski (Urzędnicy, t. 1, z. 2) oraz K. Chłapowski Starostowie w Wielko-

polsce, s. 100–101) sugerują, że było dwóch Pawłów Gembickich. Według pierwszego
z autorów jeden z nich był tylko kasztelanem santockim. Tymczasem z materiałów za-
wartych w Tekach Dworzaczka jednoznacznie wynika, że była to jedna i ta sama oso-
ba. Por. TD, Poznań rez., nr 1422, k. 426 i 858v.

99 TD, Poznań rel., nr 164, k. 79v.
100 Wpisał się razem z bratem Wawrzyńcem.
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37 Piotr Gembicki regent kancelarii kor.,
sekretarz w. kor. (1633–1635),
bp przemyski (1635–1642),
podkanclerzy (1635–1638),
kanclerz w. kor. (1638–1643
zrezygnował z urzędu),
bp krakowski (1642–1657)101

Kolegium jezuickie
w Poznaniu,
Braniewo 1604–1607,
Akademia Lubrańskiego
Poznań, Kraków (Szkoły
Nowodworskie),
Rzym 1607 i 1612,
Würzburg 1608,
Perugia, Bolonia
1611–1612

38 Stefan Gembicki cz. kaliski (1614–1617),
klan rogoziński (1617–1639),
sta nakielski (1620–1631),
wda łęczycki (1639–1653)

•

39 Mikołaj Giżycki dworzanin król.,
pkom. czerski (1618–1622),
klan czerski (1622–1637)

Kraków 1590,
Ingolsztad 1590,
Padwa 1592–1594, 1597

40 Adrian Gołyński sekretarz król.,
pkom. zakroczymski (1612)102,
sta zakroczymski (1617–1636),
klan wyszogrodzki (przed 1638)103

•

41 Zbigniew
Gorajski104

dworzanin król. (1637)105,
pokojowy król. (1640),
klan chełmski (1641–1653),
klan kijowski (1653–1655)

Gimnazjum Gdańsk
1607–1612, Heidelberg
1613 (im. 25 X)–1615,
Bazylea 1615,
Lejda 1616 (im. 6 IX)106;
druga peregrynacja
w latach 1623–1627: Paryż
1623 [nie jest pewne, czy
rzeczywiście uczęszczał na
wykłady],
Padwa 1625, Grecja,
Konstantynopol,
Aleksandria, Kair

101 Pominięto pomniejsze urzędy i beneficja kościelne. Zob. Genealogia, tab. 150;
H. Wyczawski, op. cit., passim.

102 Z tym tytułem notowany w 1612 r. (MK 153, k. 455v). Jako podkomorzy posło-
wał na sejmy z ziemi zakroczymskiej w 1613 i 1616 r. Zmarł przed 1 marca 1638 r. (MK
182, k. 368).

103 Wg Bonieckiego (t. 6, s. 225) został nim w 1636 r. Por. J. A. Gierowski, Sejmik ge-
neralny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza, Wrocław 1948 (za-
łącznik nr 2, tabl. 2 — mylnie jako Andrzej).

104 D. Kupisz, Zbigniew Gorajski (1596–1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej
w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2000, s. 28–44.

105 Autor jego biografii (ibidem, s. 44) pisze, że z tym tytułem funkcjonował już od
1623 r., jednak żadnych funkcji na dworze nie pełnił. Był więc przykładem dworzanina
czysto tytularnego.

106 Studenci w Lejdzie za T. Wotschke, Polnische Studenten in Leiden, „Jahrbücher für
Kultur und Geschichte der Slaven” Neue Folge 3, 1927, s. 461–486.
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42 Stanisław
Gorzewski

klan konarski kujawski (1643–1652)
•

43 Andrzej Borek
Gostyński

klan kamieński (1642–1653) Poznań ok. 1609–1611107,
Würzburg 1614,
Padwa 1620–1623

44 Felicjan
Grochowski

sekretarz król. (przed 1616–1632),
pstol. przemyski (1618),
pis. przemyski (1618–1631),
burgrabia krakowski (1622–1633),
pkom. przemyski (1631–1633),
klan przemyski (1633–1649)

Lipsk 1607,
Bolonia 1609,
Altdorf 1610 (im. 16 V),
Padwa 1610/1611

45 Adam Grodziecki dworzanin król., klan nakielski
(1627–1632), klan międzyrzecki
(1632–1646)

Lipsk 1609

46 Andrzej
Grudziński

pkom. inowrocławski (1642–1644),
wda rawski (1644108–1650)

Kolegium jezuickie
w Poznaniu 1609109,
Bolonia 1632 (im. 11 V)

47 Zygmunt
Grudziński

dworzanin król., klan nakielski
(1644–1650)

Kolegium jezuickie
w Poznaniu ok. 1609110

48 Zygmunt
Grudziński

klan nakielski (1615–1617),
klan biechowski (1617–1618),
klan międzyrzecki (1618–1621),
wda inowrocławski (1621–1628),
wda kaliski (1628–1652)

Lipsk 1587

49 Stefan Dobrogost
Grzybowski

dworzanin król. (1608–1631)111,
stol. król. (1613),
pkom. warszawski (1620)112,
sta warszawski (1623–1633),
klan lubelski (1633–1644)

Gimnazjum Elbląg
1597–1599, Lipsk 1601,
Ingolsztad 1603 (im. 8 X),
Bolonia 1604,
Padwa 1605/1606

50 Mikołaj Herburt
z Felsztyna (lub
Fulsztyna)

klan kamieniecki (1635–1639)
•

51 Roman (Hoscki)
Hojski

pkom. włodzimierski (1613),
sta włodzimierski (1626–1635),
klan kijowski (1632–1634)

Altdorf 1604,
Bazylea 1605

52 Feliks Iłowski chor. łomżyński (1606)113,
klan wiski (1633?–1646?)

Królewiec 1593

107 J. Trypućko, Polonica vetera Upsaliensia. Catalogue des imprimés polonais ou concer-
nant la Pologne des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles conservés à la Bibliothèque de l’Université
Royale d’Upsala, Uppsala 1958 (dalej: Trypućko).

108 N. 26 maja 1644 r. (MK 188 k. 87).
109 Kronika jezuitów poznańskich, s. 199.
110 Trypućko, s. 166, nr 2616.
111 AGAD, ASK 1, Rach. Król. 301, k. 86–88.
112 N. 6 czerwca 1620 r. (MK 166, k. 124).
113 W tym roku i z tym tytułem po raz pierwszy widzimy go na sejmiku łomżyń-

skim (TP 14, k. 84).
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53 Wojciech Iłowski pkom. wiski (1603–1625)114,
klan wiski (1625–1633)115

Kraków 1593

54 Stanisław
Jemielski

skar. inowrocławski (1607–1613),
stol. inowrocławski (1618–1619),
klan kowalski (1619–1646)

•

55 Marcin
Kalinowski

pkom. kamieniecki (1628–1635)116,
rtm. król. (1633),
rzekomy klan kijowski (1635),
wda czernichowski (1635–1652),
sta bracławski (1638–1643),
sta trembowelski (1645–1646),
hetman pol. kor. (1646–1652),
sta przemyski (1651–1652)

prawdopodobnie studia
w kraju, Lowanium

56 Erazm
Karnkowski

pkom. łęczycki (1612–1617)117,
klan rypiński (1618–1634)

•

57 Jan Stanisław
Karnkowski

pkom. płocki (1607118–1617),
sta wyszogrodzki (1616–1627),
wda płocki (1617–1648/1649?)119,

Padwa 1595–1597

58 Stanisław
Karnkowski120

dworzanin król.121,
pkom. dobrzyński (1597–1615),
klan dobrzyński (1616–1642)

•

114 Z tym tytułem widzimy go najwcześniej jako posła ziemi wiskiej na sejm
w 1603 r. Wg Bonieckiego (t. 8, s. 52) był nim już w 1600 r.

115 N. 28 lutego 1625 r. (MK 172, k. 185); zmarł przed 4 marca 1633 r. (MK 180, k. 86).
116 Ten urząd przyjęto za spisami urzędników podolskich oraz kijowskich i czerni-

chowskich (Urzędnicy, t. 3, z. 3 i Urzędnicy, t. 3, z. 4, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kór-
nik 2002). Z kolei wg spisu centralnych (Urzędnicy, t. 10, oprac. K. Chłapowski i in.,
Kórnik 1992) w latach 1632–1635.

117 Przyjęto za Urzędnicy, t. 2, z. 2 (oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Kórnik
1993). Wg Urzędnicy, t. 6, z. 2 (oprac. K. Mikulski i in., Kórnik 1990) podkomorzy w la-
tach 1612–1618.

118 W tym roku, z tym tytułem po raz pierwszy występuje jako poseł na sejm z wo-
jewództwa płockiego. PSB (A. Przyboś, t. 12, z. 1, Wrocław 1966, s. 76) błędnie informu-
je, że został podkomorzym dopiero w 1608 r.

119 N. 20 kwietnia 1617 r. (MK 161, k. 98), żył jeszcze 14 września 1648 r. (BPAU-
-PANKr 951, k. 569v).

120 Adam Kucharski (Historia rodu Karnkowskich z Karnkowa. Studium z genealogii zie-
mi dobrzyńskiej, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 18, 2003, s. 112), powołując się na in-
skrypcje z kościoła w Karnkowie mówiące, że w młodości Stanisław podróżował „po
obcych krajach”, dodaje: „gdzie z całą pewnością również studiował”. Wydaje się to
prawdopodobne, z uwagi na pochodzenie i możliwości finansowe rodziny, nie znaleź-
liśmy jednak potwierdzenia tego w znanych nam materiałach. Kolejną frapującą kwe-
stią jest informacja, którą znajdujemy w Tekach Dworzaczka (TD, Zap. Tryb. Piotrk. 29,
k. 685) pod rokiem 1638: „Stanisław Karnkowski klan śremski”. Nie wiadomo, o którego
chodzi, gdyż nic więcej Dworzaczek nie odnotował. Wg Bieniaszewskiego jednak w la-
tach 1627–1644 przez cały czas na kasztelanii tej zasiadał A. Ciświcki. Herbarze również
przy żadnym z wymienionych Stanisławów nie wspominają o kasztelanii śremskiej.
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59 Stanisław
Karnkowski
(syn poprz.)

klan dobrzyński (1642–1655)
•

60 Stanisław
Karnkowski (syn
Jana Stanisława)

klan wyszogrodzki (1643–1649?)122 Kraków 1618

61 Adam
Kazanowski

dworzanin królewicza Władysława,
pstol. kor. (1633), stol. (1633–1634),
pkom. kor. (1634–1642),
klan sandomierski (1637–1642),
marszałek nadworny (1642–1649),
administrator żup wielickich
(1642–1647)

Braniewo 1596, Würzburg
1601 (im. 11 III)–1602,
Lejda, Padwa 1627–1628

62 Aleksander
Dominik
Kazanowski

pis. pol. (1637–1648),
wda bracławski (1646–1648) •

63 Bartłomiej
Kazanowski123

sekretarz król., psta. lubelski (1601),
pstol. lubelski (1620–1625),
wojski lubelski (1625–33),
sta łukowski (1633–1636),
klan zawichojski (1637–1641)124

•

64 Marcin
Kazanowski

rtm. król. (1608), płk król. (1610),
klan halicki (1622–1631)125,
wda podolski (1631–1636)126,
hetman pol. kor. (1633–1636)

•

65 Adam Kisiel127 rtm. król. (1632), dworzanin król.,
pkom. czernichowski (1633–1639),
klan czernichowski (1639–1646),
klan kijowski (1646–1648),
wda bracławski (1648–1649),
wda kijowski (1649–1653)

Zamość 1609–1617128 (data
ukończenia niepewna)

121 A. Kucharski, Inskrypcje fundacyjne i epitafia z kościoła parafialnego w Karnkowie,
„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 19, 2004, s. 159; Ordynacja dworu, s. 75.

122 N. w 1643 (Boniecki), w 1648 r. podpisał elekcję Jana Kazimierza (Boniecki), zm.
przed 12 marca 1649 r. (MK 191, k. 109v).

123 Wiadomo, że jego syn Dominik (Jan Dominik) studiował w Akademii Krakow-
skiej (im. 1613). Album Kraków, t. 4, s. 37.

124 Przyjęto za Urzędnicy, t. 4, z. 3 (oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradow-
ska, Kórnik 1993). Wg Urzędnicy, t. 4, z. 4 (oprac. W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik
1991) w latach 1637–1642.

125 Przyjęto za Urzędnicy, t. 3, z. 3, i Urzędnicy, t. 3, z. 1 (oprac. K. Przyboś, Wrocław
1987), choć wg Urzędnicy, t. 10, sprawował ten urząd w latach 1622–1632.

126 Przyjęto za Urzędnicy, t. 3, z. 3. Jednak wg Urzędnicy, t. 10, i PSB (A. Przyboś,
t. 12, z. 2, s. 257–259) sprawował ten urząd w latach 1632–1636. W przywileju królew-
skim wydanym dla jednego z walczących pod jego komendą żołnierzy z datą 20 paź-
dziernika 1631 r. wymieniany jeszcze jako kasztelan halicki. SMK T. Zamoyski, nr 134.

127 F. Sysyn, Between Poland and the Ukraine. The dilemma of Adam Kysil 1600–1653,
Cambridge 1985, s. 46–50.
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66 Stanisław
Kobierzycki

sekretarz król. (1637),
cz. poznański (1627–1636),
pcz. kaliski (1636–1643),
klan gdański (1643–1656),
wda pomorski (1656–1665)

Kolegium jezuickie
w Kaliszu lub Poznaniu,
Lowanium 1624–1627

67 Stanisław
Kobierzycki

klan krzywiński (1636–1653)129

•

68 Jerzy
Kochanowski

dworzanin i sekretarz król.130,
stol. sandomierski (1620–1625),
klan małogojski (1625–1633)

•

69 Mikołaj
Kochanowski

sekretarz król. (przed 1624–1631),
stol. sandomierski (1624–1647),
klan zawichojski (1648–1655)

Zamość 1608/1609?,
Kraków 1613, Padwa 1620
(im. 26 VII), Rzym 1642

70 Mikołaj
Kołaczkowski

burgrabia krakowski (1616–1619),
klan krzywiński (1631–1635),
kuchmistrz i koniuszy królowej
Konstancji

•

71 Samuel Konarski dworzanin król.131,
chor. pomorski (1608–1618),
klan gdański (1618–1626),
wda pomorski (1626–1629),
wda malborski (1629–1641)

Braniewo 1601,
Padwa 1602

72 Jan Koniecpolski rtm. król.,
klan sieradzki (1638–1645),
sta sokalski (po 1644–1645),
wda sieradzki (1645–1660)132

Graz 1614,
Bolonia 1617 (im. 22 I)

73 Krzysztof
Koniecpolski

dworzanin król.133,
chor. w. kor. (1633–1641),
wda bełski (1641–1659/1660)134

Graz 1614,
Bolonia 1617 (im. 22 I)

128 Studia senatorów w Zamościu na podstawie: Album studentów Akademii Zamoj-
skiej 1595–1781, oprac. H. Gmiterek, Warszawa 1994.

129 Po raz pierwszy jako kasztelan wymieniony właśnie w 1635 r. i później jeszcze
kilkakrotnie. Zob. TD Kalisz rez. 11, k. 714v; TD, Kalisz rez. 12, k. 224; TD, Kalisz rez. 14,
k. 82v. A. Bieniaszewski mylnie sądzi, że po śmierci M. Kołaczkowskiego, a przed obję-
ciem tego urzędu przez Aleksandra Sielskiego kasztelania ta długo wakowała. Urzęd-
nicy, t. 1, z. 2, nr 556–557. Uruski (t. 7, s. 49) podaje lata 1630–1641. Prawdopodobnie je-
dnak zasiadał na tym urzędzie w latach 1636–1653. Kronika jezuitów poznańskich, s. 532,
przyp. 1197.

130 W tym charakterze notowany 27 kwietnia 1613 r. (MK 156, k. 31).
131 MK 158, k. 145.
132 Zofia Libiszowska w PSB (t. 13, z. 4, Wrocław 1968, s. 519) błędnie twierdzi, że

kasztelanię otrzymał dopiero w 1642 r. po śmierci A. Walewskiego (wiadomo, że ten
zmarł w 1638 r. M. Kobierecki, Walewscy herbu Kolumna w XVII–XVIII wieku. Genealogia,
majętności, działalność publiczna, Łódź 2008, Genealogia rodu Walewskich, tab. 1),
a awans na wojewodę miał nastąpić dopiero w 1646 r.

133 W tym charakterze notowany 20 grudnia 1621 r. i 15 lipca 1625 r. (MK 166,
k. 534, i MK 173, k. 105v). Adam Kersten w PSB (t. 13, z. 4, s. 521) twierdzi, że przebywał
na dworze w latach 1624–1632, jednak nie pełnił żadnych poważniejszych funkcji.

http://rcin.org.pl



Marcin Broniarczyk282

L.p. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONE URZĘDY I FUNKCJE EDUKACJA

74 Samuel
Koniecpolski

sta grabowiecki (1616–1622)135,
klan chełmski (1620–1641)

Kraków 1593

75 Stanisław
Koniecpolski

sta wieluński (1606–1628)136,
pstol. kor. (1615–1618),
hetman pol. kor. (1618–1632),
wda sandomierski (1625–1633),
hetman w. kor. (1632–1646),
sta buski (1633–1646)137,
klan krakowski (1633–1646)

Kraków 1603 (im. 9 IV)

76 Hieronim
Konopnicki

wojski mn. sieradzki (1611–1617),
chor. w. sieradzki (1617–1618),
klan spicymierski (1618–1641)

•

77 Jan Karol
Korecki138

sta winnicki (1622),
klan wołyński (1622–1633)139

Lejda 1604

78 Andrzej
Koryciński

dworzanin król.,
chor. sandomierski (1637),
klan wiślicki (1645–1650)

Würzburg 1593
(im. 7 IX) — do ok. 1597,
Ołomuniec 1597

79 Jan Stanisław
Koryciński

klan oświęcimski (1631–1633) Kraków 1632

80 Krzysztof
Koryciński

sekretarz król. (1604–1628)140

burgrabia krakowski (1604–1619),
klan sądecki (1628–1633),
klan wojnicki (1633–1636)141

Würzburg 1593
(im. 7 IX) — do ok. 1597,
Ołomuniec 1597,
Padwa 1610142

134 Wg Urzędnicy, t. 3, z. 2 (oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992), zmarł
przed 19 marca 1660 r., zdaniem zaś autorów Urzędnicy, t. 10, już w 1659 r.

135 Przyjęto za Urzędnicy, t. 3 z. 2, choć zdaniem K. Chłapowskiego (Starostowie
w Małopolsce, s. 161) w latach 1617–1622.

136 Przyjęto za Urzędnicy, t. 2, z. 2. Wg innych spisów odpowiednio: 1606–1629
(Urzędnicy, t. 3, z. 2); 1607–1629 (Urzędnicy, t. 4, z. 2, oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-
-Gradowska, Kórnik 1990, i Urzędnicy, 4, z. 3); 1606–1627 (Urzędnicy, t. 10). Zdaniem
W. Czaplińskiego ojciec Aleksander „wyrobił” mu to starostwo w 1607 r.

137 Wg spisu urzędników bełskich był on starostą buskim w latach 1633–1646, wg
spisu urzędników krakowskich pełnił ten urząd w latach 1632–1646, wreszcie K. Chła-
powski twierdzi, że starostwo to otrzymał przed 1632 r. Niestety nominacja się nie za-
chowała. Urzędnicy, t. 3, z. 2; Urzędnicy, t. 4, z. 2; K. Chłapowski, Starostowie w Małopol-
sce, s. 161.

138 Wg Genealogii, tab. 174 — Karol Samuel.
139 Wg PSB (J. Maciszewski, t. 14, z. 1, Wrocław 1968, s. 59) otrzymał kasztelanię

w 1623 r.
140 D. Wiśniewski, op. cit, nr 181. Wg PSB (S. Grzybowski, t. 14, z. 1, s. 127) w latach

1601–1613.
141 Wg Urzędnicy, t. 4, z. 2, był ponadto starostą ojcowskim w latach 1619–1636.

Jest to jednak, jak się zdaje, pomyłka autorów, gdyż K. Chłapowski (Starostowie w Mało-
polsce, s. 126) na podstawie solidnej podstawy źródłowej ustalił, że w tych latach pose-
sorem tego starostwa był M. Koryciński. Stanisław Grzybowski również nie wspomina
o starostwie ojcowskim w biogramie Krzysztofa w PSB.

142 S. Grzybowski wspomina ponadto (za Stanisławem Windakiewiczem), że wpi-
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81 Mikołaj
Koryciński

dworzanin król. (1619–1631),
sekretarz król. (1619–1632),
chor. krakowski (1636–1637),
klan sądecki (1637)

•

82 Jan Kos stol. król. (1621),
sekretarz król. (1628),
chor. chełmiński (1636–1643),
klan elbląski (1643–1648),
wda chełmiński (1648–1662),
podskarbi z. pruskich (1649–1655)

Braniewo 1610143

83 Mikołaj
Kossakowski

sta wiski (1620–1639),
rtm. król. (1612),
klan czernichowski (1635–1638)

•

84 Jan Kazimierz
Krasiński

dworzanin i sekretarz król.144,
ochmistrz dworu królewicza Karola
Ferdynanda,
pkom. ciechanowski (1634),
klan ciechanowski (1637)145,
klan warszawski (1637–1646),
sta płocki (od 1637),
klan płocki (1646–1650)146,
wda płocki (1650–1659),
sta nowokorczyński (do 1651),
sta łomżyński (1652–1661)147,
podskarbi w. kor. (1658–1668),
płk król. (1661)

Kolegium jezuickie
w Pułtusku 1617,
Strasburg 1623,
Bazylea 1623–1628
(im. w listopadzie 1623),
Norymberga 1628

85 Ludwik Krasiński dworzanin król.,
sta płocki (1614–1643),
klan ciechanowski (1637148–1644)

dwór Zygmunta III

86 Stanisław
Krasiński

wojski różański (1622149–1627),
sęd. z. ciechanowski (1627150–1637),
pkom. ciechanowski (1637–1639),
klan sierpecki (1639151 do
ok. 1649152)

Braniewo 1608?

sał się do metryki w Padwie również na rok akademicki 1607/1608. Jednak nowsze
opracowanie tej metryki (Archiwum Padwa) tego nie potwierdza.

143 Nie jest pewne, czy ten sam Jan kształcił się w Krakowie w 1611 r. i w Bolonii
w 1624 r.

144 Przysięgę sekretarską składał 15 marca 1631 r. — SMK T. Zamoyski, nr 299.
145 N. 21 stycznia 1637 r. (MK 182, k. 155), awans na kasztelanię warszawską ok.

10 września 1637 r.
146 Wg PSB (A. Przyboś, t. 15, z. 2, s. 179) otrzymał tą kasztelanię dopiero w 1648 r.
147 Wg PSB 1652–1660.
148 N. 10 września 1637 r. (MK 182, k. 308). Zmarł przed 2 czerwca 1644 r. (MK 189,

k. 63v).
149 N. 10 lutego 1622 r. (MK 168, k. 23–23v).
150 Z tym tytułem występuje jeszcze w 1635 r. jako poseł ziemi ciechanowskiej na sejm.
151 N. około 6 września 1639 r. (BPAU–PANKr 8816, s. 3). J. Bąkowa w PSB (t. 15, z. 2,

s. 192) mylnie twierdzi, że kasztelanem został dopiero w 1641 r.
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87 Stanisław
Krasiński

klan ciechanowski (1644–1650)153,
klan płocki (1650–1654)154

Kolegium jezuickie
w Pułtusku 1617155

88 Andrzej
Kretkowski156

marszałek dworu królewicza
Aleksandra157,
pkom. brzeski (1623–1632),
klan brzeski (1632–1637),
wda brzeski (1637–1643)

Würzburg 1601,
Padwa 1601 (im. 19 I),
Bolonia 1603 (im. 18 I)

89 Stanisław Kryski dworzanin król.158,
cz. płocki (1627–1630)159,
pkom. płocki (1633–1639)160,
klan raciąski (1640–1649?)161

Würzburg 1619

90 Stanisław
Kuczborski

dworzanin król. (1620–1628),
chor. płocki (1629162–1631),
klan sierpecki (1631–1639?)163

Braniewo 1614

91 Jan Bąk
Lanckoroński

pstol. halicki (1630),
chor. halicki (1642),
klan halicki (1642–1643)

Akademia Wileńska
ok. 1595–1596?164,
Padwa 1596?165

152 Jako kasztelan sierpecki obecny jeszcze na sejmie koronacyjnym Jana Kazimie-
rza. S. Ochmann, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Wrocław 1985, s. 35–36.

153 30 grudnia 1644 r. (MK 189, k. 192) — 24 marca 1650 r. (MK 191, k. 334), zm.
w 1654 r.

154 Wg Genealogii, tab. 136, również starosta nowokorczyński. Janusz Dąbrowski
(op. cit., s. 195) także notuje dwóch Stanisławów, jednak jednego jako kasztelana cie-
chanowskiego (1644–1653), drugiego zaś płockiego (1649), który zmarł w 1654 r. Jest to
błąd autora, gdyż z całą pewnością to ta sama osoba.

155 H. Barycz, Podskarbi wielki koronny Jan Kazimierz Krasiński, niedoszły święty kontrre-
formacji polskiej, w: idem, Z epoki reformacji, s. 639.

156 Tomasz Sławiński (Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku, Włocławek–War-
szawa 2007, s. 166) pisze, że jako młody człowiek „wysłany został do Krakowa, gdzie
studiował i pisał wiersze uczniowskie”. Autor powołuje się na Stanisława Estreichera.
W każdym razie w albumie studentów krakowskiej uczelni nie znajdujemy jego wpi-
su, być może więc kształcił się w Szkołach Nowodworskich.

157 Peregrynacja Jana Heidensteina, s. 122, przyp. 484.
158 MK 169, k. 252.
159 12 czerwca 1630 r. zrezygnował z tego urzędu (MK 178, k. 124). Adam Przyboś

w PSB (t. 15, z. 4, Wrocław 1970, s. 488) podaje, że po rezygnacji z cześnikostwa objął
wkrótce urząd sędziego ziemskiego, nie pisze wszak jakiego.

160 W tych latach, z tym tytułem posłował na sejmy z województwa płockiego.
161 N. 28 listopada 1640 r. (MK 186, k. 223). Z tym tytułem obecny jeszcze na elekcji

w 1648 r.
162 N. 28 czerwca 1629 r. (MK 177, k. 406v).
163 N. 31 grudnia 1631 r. (MK 178, k. 397). Z tym tytułem obecny jeszcze na sejmiku

raciąskim 27 stycznia 1638 r. (TP 19, k. 148v).
164 Trypućko, s. 121, nr 1917, i s. 168, nr 2640.
165 Stanisław Cynarski (Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku.

Sprawy kariery urzędniczej i awansu majątkowego, Warszawa–Kraków 1996, s. 223–224) pi-
sze jedynie o jego zdolnościach wojskowych i męstwie okazanym w czasie wojny
pruskiej. Nie wspomina natomiast o jakichkolwiek szkołach.
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92 Samuel
Lanckoroński

dworzanin król. (1616),
sta małogojski (1618–1638),
klan wiślicki (1618–1638),
klan sądecki (1638)166

Padwa 1621

93 Stanisław
Lanckoroński167

dworzanin król. (1641),
klan halicki (1646–1649),
klan kamieniecki (1649),
regimentarz kor. (1649–1650),
wda bracławski (1649–1651),
wda ruski (1651–1656)168,
hetman pol. kor. (1654–1657)

Lejda 1635 (im. 6VII),
Orlean (im. 11 XI 1635),
Kraków? Lowanium?
Padwa 1638?

94 Stanisław
Laskowski

sekretarz król. i wiceinstygator kor.
(przed 1631),
cz. łomżyński (1631–1639),
instygator kor. (1639–1646),
klan warszawski (1646–1652),
referendarz świecki (1651169–1654),
klan podlaski (1652–1658),
wda płocki (1658–1661)170

Kraków 1633?

95 Andrzej
Leszczyński

kanonik krakowski (1623), prepozyt
łęczycki, kanclerz królowej Cecylii
Renaty, opat przemęcki (1636),
bp kamieniecki (1640–1646),
opat czerwiński (1643), opat tyniecki
(1644), podkanclerzy (1645–1650),
bp chełmiński (1646–1652),
kanclerz w. kor. (1650–1653),
abp gnieźnieński (1652–1658)171

Kolegium jezuickie
w Kaliszu,
Würzburg i Ingolsztad
1626172

166 W Genealogii, tab. 102, błędna informacja, jakoby kasztelanem sądeckim miał
być już w 1634 r. Por. S. Cynarski, op. cit., s. 163.

167 S. Cynarski (op. cit., s. 139) podaje, że Stanisław kształcił się w Akademii Kra-
kowskiej. Ponadto powołując się na dziełko księdza Andrzeja Duriewskiego z drugiej
połowy XVII w. poświęcone tej familii, cytuje jego słowa, jakoby „Lowanium i Paryż
ćwiczyły młodość jego”, oraz ogólnie, że zwiedził Niderlandy, Niemcy oraz Francję.
Problem jednak w tym, że ani w Albumie Krakowa, ani też w Metryce Lowanium nie
znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji. Podobnie ma się sytuacja z Padwą, gdyż
może chodzić o jednego z trzech funkcjonujących mniej więcej w tym samym czasie
Stanisławów. Studia w Krakowie uznaje również S. Ciara (Senatorowie, s. 33, przyp. 80).
Najbardziej prawdopodobne są jednak studia w Lejdzie i Orleanie, które jednak miały,
jak się zdaje, charakter peregrynacji turystycznej, aczkolwiek połączonej z immatry-
kulacją, gdyż w roku zapisu przyszły hetman był już człowiekiem mocno dojrzałym.

168 Przyjęto za Urzędnicy, t. 3, z. 2, i S. Cynarskim, op. cit., s. 149. Wg Urzędnicy,
t. 10; Urzędnicy, t. 3, z. 3, oraz Genealogii, tab. 103, został nim dopiero w 1652.

169 Wg PSB (H. Kowalska, t. 16, z. 4, Wrocław 1971, s. 533) został nim dopiero w 1652 r.
170 Wg Urzędnicy, t. 8 (oprac. E. Dubas-Urwanowicz i in., Kórnik 1994), także „rze-

komy wojewoda podlaski” (1658).
171 Wg Genealogii, tab. 119, również sekretarz królewski, proboszcz łęczycki (1628)

i biskup wendeński (1638). U J. Dąbrowskiego (op. cit., s. 196) występuje jako biskup
nominat wendeński (1640).
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96 Jan Leszczyński dworzanin król., klan śremski
(1644), klan gnieźnieński
(1644–1653), marszałek dworu
królowej Ludwiki Marii (1649–1651),
wda łęczycki (1653–1656),
wda poznański (1656–1661),
GWP (1659–1678), podkanclerzy kor.
(1661–1666), kanclerz w. kor.
(1666–1677), wda krakowski (1678)

Kolegium jezuickie
w Poznaniu,
Padwa 1626–1628

97 Przecław
Leszczyński

rtm. król., klan nakielski
(1642–1644), klan śremski
(1644–1658), wda dorpacki (1658),
sta wschowski (1666–1669)

Kolegium jezuickie
w Poznaniu,
Padwa 1624, Niderlandy?

98 Rafał Leszczyński klan wiślicki (1612–1618),
klan kaliski (1618–1619),
sta wschowski (1614–1616),
sta horodelski (1616–1619),
wda bełski (1619–1636)173

Szkoła braci czeskich
w Koźminku, Gimnazjum
Głogów, Heidelberg 1594,
Bazylea 1595, Strasburg
1596–1598, Genewa 1599,
Padwa 1601–1602, ponadto
Francja, Anglia,
Niderlandy (obóz wojenny
Maurycego Orańskiego)

99 Prokop
Leśniowolski

sta brański (1622–1646),
klan podlaski (1646–1652),
wda podlaski (1652–1653)

Kraków 1607,
Zamość 1610/1611

100 Maciej
(h. Grzymała)
Leśniowski
(Leśniewski)

pkom. bełski (1616–1624),
klan bełski (1626–1638)

•

101 Mikołaj (h. Gryf)
Leśniowski

dworzanin król. (1612–1622),
stol. sanocki (1619–1625),
klan czechowski (1625–1634)

Padwa 1613/1614

102 Mikołaj Spytek
Ligęza

klan czechowski (1590–1609),
sta żydaczowski (1591–1603)174,
biecki (1603–1637),
klan żarnowski (1612–1619)175,
klan sandomierski (1619–1637)176

•

172 Jan Korytkowski podaje ponadto, że po zakończeniu edukacji na terenie Rzeszy
udał się do Włoch. Idem, Arcybiskupi gnieźnieńscy. Prymasowie i metropolici polscy od roku
1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poz-
nańskim, t. 4, Poznań 1891, s. 59.

173 Kilka sprzecznych informacji można znaleźć w PSB (M. Sipayłło, t. 17, z. 1,
Wrocław 1972, s. 135). Maria Sipayłło twierdzi, że starostwo horodelskie otrzymał już
w 1606 r., wschowskie w 1613 r., wojewodą zaś miał zostać w 1620 r.

174 Przyjęto za Urzędnicy, t. 4, z. 3, oraz Urzędnicy, t. 3, z. 1; choć wg PSB (A. Przy-
boś, t. 17, z. 3, Kraków 1972, s. 319) miał je otrzymać z cesji ojca w 1592 r.

175 Wg PSB nominacja w 1613 r.
176 Wg PSB „postąpił” na nią już w 1618 r.
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Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV

103 Franciszek Feliks
Lipski

psęd. sochaczewski (1618)177,
sęd. z. sochaczewski (1621178–1623),
pkom. sochaczewski (1623)179,
klan sochaczewski (1631180–1639)
klan rawski (1639–1643)

Kraków 1603

104 Kacper Zygmunt
Lipski

dworzanin król.,
chor. sochaczewski (1625181–1639),
klan sochaczewski (1639–1643)182,
klan rawski (1643–1654)183,
wda rawski (1654–ok. 1656),
marszałek dworu prymasa Jana
Lipskiego (1638–1641)184

Kolegium jezuickie
w Pułtusku

105 Stanisław
Lubomirski

dworzanin król.185,
sekretarz król.,
sta sandomierski (1613–1636),
krajczy kor. (1619–1620)186,
pcz. kor. (1620–1628)187,
sta sądecki (1628–1646),
wda ruski (1628–1638)188,
sta zatorski (1632–1639),
wda krakowski (1638–1649),
sta krakowski (starosta generalny
Małopolski) (1638–1646)

Monachium 1595–1597,
Padwa 1600 (peregrynacja
objęła: Włochy, Francję,
Niderlandy, Niemcy)

106 Piotr Łaszcz klan lędzki (1633–1652) Zamość 1609/1610

177 Notowany na tym urzędzie 11 grudnia 1618 r. w instrukcji sejmiku sochaczew-
skiego na sejm. AGAD, Riksarkivet Extranea IX Polen, vol. 109. Wg Bonieckiego (t. 14,
s. 340) był nim już w 1617 r.

178 N. 14 maja 1621 r. (MK 165, k. 339).
179 N. 30 sierpnia 1623 r. (MK 169, k. 247v).
180 Z tym urzędem obecny na sejmie tego roku (MK 178, k. 266v), być może jednak

otrzymał go już wcześniej.
181 N. 25 lutego 1625 r. (MK 172, k. 119).
182 N. 3 lutego 1639 r. (MK 184, k. 83).
183 N. 29 stycznia 1643 r. (MK 185, k. 478). Awans na wojewodę rawskiego 25 wrześ-

nia 1654 r. (MK 195, k. 130).
184 Zarówno Franciszek Feliks, jak i Kacper Zygmunt byli rodzonymi braćmi pry-

masa Jana Lipskiego.
185 W tym charakterze notowany 10 listopada 1608 r. (MK 152, k. 512v).
186 Wg PSB (W. Czapliński, t. 18, z. 1, Kraków 1973, s. 42) został nim w 1618 r.
187 Wg PSB awansował na ten urząd już w 1619 r.
188 Przyjęto za Urzędnicy, t. 3, z. 1, oraz Urzędnicy, t. 10; choć wg Urzędnicy, t. 4,

z. 2, sprawował ten urząd od 1629 r. Natomiast W. Czapliński (PSB, t. 18, z. 1, s. 43)
twierdzi, że wojewodą został już w 1625 r.
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107 Mikołaj
Łayszczewski
(Łaściszewski)

psta. sochaczewski189, sekretarz król.
(przed 1631–1632), pis. z. rawskiej
(1629190–1635), sęd. z. rawski
(1638–1642)191, klan sochaczewski
(1643–1655), marszałek dworu
prymasa M. Łubieńskiego192

•

108 Mikołaj Łopacki skar. zakroczymski (przed 1615),
pcz. ciechanowski (1615193–1624),
sekretarz król. (1616–1632),
pkom. zakroczymski (1624–1642)194

klan zakroczymski (1642–1649195)

Bolonia 1609,
Padwa 1609/1610

109 Andrzej Łoś klan słoński (1621–1633) •

110 Jan Łowicki sekretarz król. (1610–1620),
sęd. z. brzeski (1618–1620),
pkom. brzeski (1620–1623),
klan lędzki (1628–1633),
klan inowrocławski (1633–1640),
sta brzeski kujawski (1623–1630),
sta bobrownicki (1623)196

Kraków 1596,
Padwa 1604,
Bolonia 1605,
Rzym 1606–1607 (doktorat
obojga praw)

111 Mikołaj
Mielżyński

stol. kaliski (1606–1618),
klan biechowski (1618–1628),
klan gnieźnieński (1628–1637)

Monachium 1586197

112 Hieronim
Miłoński198

sekretarz król. (1609–1630),
administrator żup wielickich
(1625–1634)199, wiceinstygator,
wojski mn. sieradzki (1630–1641),
klan rozpierski (1642–1648)

•

189 Lustracje województwa rawskiego XVII wieku, wyd. Z. Kędzierska, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1965, s. 84.

190 MK 177, k. 367.
191 W tych latach z tym tytułem posłował na sejmy z ziemi rawskiej. Wg Boniec-

kiego (t. 15, s. 186) podstarości od 1627 r.; pisarz w 1629 r., sędzia w 1637 r., a kasztela-
nię miał objąć dopiero w 1644 r.

192 Ponadto był także starostą łowickim dóbr arcybiskupich za rządów prymasa
M. Łubieńskiego. J. Korytkowski, op. cit., t. 4, s. 48. Boniecki (t. 15, s. 186) podaje, że był
również marszałkiem dworu prymasa Wężyka, jednak Korytkowski tego nie potwierdza.

193 MK 158, k. 218.
194 N. 18 stycznia 1624 r. (MK 171, k. 16v).
195 N. ok. 31 lipca 1642 r. (MK 185, k. 468). Żył jeszcze 20 stycznia 1649 r. (MK 192,

k. 1). Franciszek Mincer w PSB (t. 18, z. 3, s. 407–408) podaje ponadto, że w 1616 r. zo-
stał skarbnikiem ciechanowskim.

196 Wg Urzędnicy, t. 6, z. 2, także rzekomy kasztelan nakielski (1625). A. Bienia-
szewski (Urzędnicy, t. 1, z. 2) i Jan Seredyka (PSB, t. 18, z. 3, s. 443) informują, że nie
przyjął tego urzędu.

197 Inny Mikołaj Mielżyński kształcił się ok. 1608 r. w kolegium jezuickim w Pozna-
niu. Trypućko, s. 117, nr 1860.

198 Jego synowie Wawrzyniec i Władysław studiowali w Krakowie (im. 1627).
199 Wymienieni wyżej potomkowie przyszłego kasztelana zostali wpisani jako
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Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV

113 Franciszek
Bernard
Mniszech

dworzanin król.,
sta sanocki (1613–1659),
klan sądecki (1638–1661),
sta szczerzecki (1653–1661)200

Padwa 1615

114 Jakub Narzymski klan raciąski (ok. 1638201–1640202) Pułtusk ok. 1616–1617203

115 Stanisław
Niemiera

wojski podlaski (1611–1613),
chor. mielnicki (1613–1617),
klan podlaski (1617–1634),
wda podlaski (1634–1648)

•

116 Adam Noskowski dworzanin król.204,
chor. gostyniński (1621–1631)205,
pkom. gostyniński
(ok. 1631–1634)206,
klan gostyniński (1634207–1644)

Padwa 1596 lub 1612

117 Jan Nowodworski pkom. nurski (ok. 1616–1630)208,
klan raciąski (1630–1637)209

Braniewo 1605

„secretarii S. R. M. et protunc administratoris Zuppae Vieliciensis filii d. Gnes.”, Album
Kraków, t. 4, s. 111. Liber generationis plebeanorum („Liber chamorum”), wyd. W. Dworza-
czek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, red. W. Dworzaczek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963,
cz. 2, s. 75, przyp. 731. Najwyraźniej „awansował” z żupnika bocheńskiego na wielickie-
go, gdyż wcześniej (w 1622 r.) wymieniony jest jako administrator w Bochni. K. Chła-
powski, Udział dworzan i pracowników dworu Zygmunta III w dystrybucji urzędów i „chleba
dobrze zasłużonych”, w: Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, red. R. Skowron,
Kraków 2003, s. 326.

200 Według autorów Urzędnicy, t. 4, z. 2; Urzędnicy, t. 3, z. 1, oraz biogramu autor-
stwa Maurycego Horna w PSB (t. 21, z. 3, Wrocław 1976, s. 460–461) był nim w latach
1653–1659. Kilka wątpliwości wprowadza również Krystyn Matwijowski, autor biogra-
mu jego syna Jerzego Jana, który twierdzi, że starostwo szczerzeckie scedował Franci-
szek na syna 15 września 1654 r., sanockie zaś wraz z tenutą beską 18 listopada 1661 r.
Zob. ibidem, s. 468. Faktycznie jednak był on starostą sanockim od 27 sierpnia 1613 r.
do 17 września 1659 r., szczerzeckim zaś w latach 1653–1661. Zob. Rejestr poborowy zie-
mi sanockiej z 1640 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Rzeszów 1998, s. 1, przyp. 1.

201 K. Wiśniewski, Wpływ polityczny Stanisława Łubieńskiego biskupa płockiego w latach
1627–1640 na szlachtę mazowiecką i podlaską. Próba rekonstrukcji zaplecza politycznego,
„Rocznik Mazowiecki” 14, 2002, s. 39.

202 Zmarł przed 28 listopada 1640 r. (MK 186, k. 223). Uruski podaje, że był to syn
innego Jakuba (niepełniącego urzędów senatorskich). Odnotowuje go jako chorążego
płockiego w 1642 r. Zdaniem heraldyka żył jeszcze jako kasztelan raciąski w 1655 r.
Uruski, t. 12, s. 43. Niesiecki wie znacznie mniej, nie wspominając w ogóle o jego urzę-
dach. Niesiecki, t. 6, s. 527.

203 Trypućko, s. 120, nr 1912.
204 Notowany w tym charakterze 26 lutego 1633 r. (MK 180, k. 62v).
205 N. 24 kwietnia 1621 r. (MK 134, k. 42v). Por. K. Wiśniewski, op. cit., s. 39.
206 N. ok. 24 lipca 1631 r. (MK 178, k. 362).
207 N. 6 maja 1634 r. (MK 180, k. 297v).
208 Z tym tytułem jeszcze jako poseł na sejm nadzwyczajny w 1629 r.
209 N. 12 stycznia 1630 r. (MK 178, k. 6); zmarł po 28 lutego 1637 r. (MK 182, k. 464).
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118 Jan Odrzywolski rtm. król., strażnik kor. (1619–1621),
sta żydaczowski (1628–1638)210,
sta winnicki (1638–1652),
klan czernichowski (1646–1652)

Dilingen 1590,
Padwa 1592–1594

119 Jan Opaliński sta inowrocławski (1620–1637)211,
klan kaliski (1621–1624),
wda kaliski (1624–1628),
wda poznański (1628–1637)212

•

120 Krzysztof
Opaliński

wda poznański (1637–1655) Akademia Poznańska
(Lubranscianum)
1620–1625, Lowanium 1626
(im. 3 XII)–1629, Orlean
1629 (im. 7 III), Strasburg
1630 (im. 5 VII)213

121 Łukasz Opaliński dworzanin król.,
klan poznański (1614214–1620),
marszałek nadworny kor.
(1620–1630),
marszałek w. kor. (1630–1650),
wda rawski (1650–1654)

Kolegium jezuickie
w Poznaniu 1583215,
Kolonia 1597 (im. 22 III),
Moguncja 1598 (im. 2 I),
Padwa 1599, 1617, 1635

122 Jerzy Ossoliński dworzanin królewicza Władysława,
pstol. kor. (1628–1632), podskarbi
nadworny kor. (1632–1636),
sta bydgoski (1632–1644)216,
wda sandomierski (1636–1638),
sta lubaczowski (1637–1645
i 1648–1650),
podkanclerzy (1638–1643),
kanclerz w. kor. (1643–1650),
sta lubelski (1649–1650),
sta żydaczowski (1650)

Kolegium jezuickie
w Pułtusku 1604–1606,
Graz 1608–1612, Lowanium
1613 (im. 25 VII), Anglia,
Paryż i Orlean 1614–1615,
Padwa 1615, Bolonia,
Rzym, Neapol 1615–1616217

210 Wg Kazimierza Przybosia (Urzędnicy, t. 3, z. 1, gdzie powołuje się na PSB)
w 1638 r. scedował je na rzecz Hieronima Ossolińskiego. Zdaniem autorów Urzędnicy,
t. 3, z. 4, był jego posesorem w latach 1628–1631. K. Chłapowski (Starostowie w Małopol-
sce, s. 147) w ogóle nie odnotowuje go jako posesora tego starostwa, jednak w swojej
nowszej pracy stwierdza, że był jego posesorem, przesuwając cesję starostwa na rzecz
Ossolińskiego na 1645 r. (który wszak był zdaniem autora użytkownikiem jego części
już wcześniej). Idem, Elita, s. 73.

211 Wg PSB (t. 24, z. 1, s. 82) od 1621 r.
212 W. Dworzaczek w Genealogii, tab. 113, przytacza nieco inne początkowe daty

objęcia poszczególnych urzędów, skorygowane jednak przez niego w biogramie Opa-
lińskiego w PSB. Dlatego ostatecznie przyjęto je za PSB i Urzędnicy, t. 1, z. 2.

213 A. Sajkowski, Krzysztof Opaliński wojewoda poznański, Poznań 1960, s. 23–32.
214 Wg PSB (W. Czapliński, t. 24, z. 1, s. 91) król miał go mianować już w 1613 r.
215 Kronika jezuitów poznańskich, s. 67.
216 Wg PSB (W. Czapliński, t. 24, z. 2, Wrocław 1979, s. 404) dostał je dopiero w mar-

cu 1633 r. za zasługi w czasie bezkrólewia.
217 W tym ostatnim mieście przebywał przez dwa miesiące, doskonaląc się w jeź-

dzie konnej.

http://rcin.org.pl



291

L.p. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONE URZĘDY I FUNKCJE EDUKACJA

Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV

123 Krzysztof
Ossoliński

dworzanin król. (1607),
pstol. sandomierski (1618–1619),
pkom. sandomierski (1619–1633)218,
klan sądecki (1633–1636),
klan wojnicki (1636–1638),
wda sandomierski (1638–1645)

Kolegium jezuickie
w Lublinie 1596,
Kraków 1602, Würzburg
1604 (im. 6 XI)–1607,
Graz 1608, Bolonia 1609,
Padwa 1611 (im. 3 V),
Francja (Paryż) do 1612

124 Wacław Ossowski klan nakielski (1633–1642) Frankfurt n. Odrą 1612?,
Lipsk 1613?

125 Adam Hieronim
Parys219

surogator czerski (1620), dworzanin
król., stol. czerski (1620–1625220),
sta czerski (1629–1637)221,
klan czerski (1637)222

Ingolsztad 1615 (im. 3 XI)

126 Stanisław Parys sta czerski (1603–1629),
klan liwski (od 1607)223,
klan warszawski (ok. 1610–1634224)

Ingolsztad 1598

127 Zygmunt Parys pkom. czerski (1624),
klan warszawski (1634225–1637),
klan czerski (1637–1648 lub 1653)

Ingolsztad 1615 (im. 3 XI)

128 Maciej
Pękosławski

klan radomski (1646–1649226)
•

129 Aleksander
Piaseczyński

dworzanin królewicza Władysława,
sęd. surogator winnicki (1620),
dworzanin król. (1630),
rtm. król. (1631),
sta nowogródzki siewierski (1633),
klan kamieniecki (1631–1635),
klan kijowski (1635–1646)

Kraków 1603,
Würzburg 1605 (im. 1 IV)

218 Przyjęto za Urzędnicy, t. 4, z. 3. Wg Urzędnicy, t. 4, z. 2, w latach 1620–1632; zaś
PSB (W. Urban, t. 24, z. 3, Wrocław 1979, s. 421) podaje, że otrzymał je 17 stycznia 1620 r.

219 Urzędy Parysów częściowo za T. Zielińska, Rody urzędami zaszczycone. Próba son-
dażu, w: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2, red. A. Wyczański, Warszawa 1979,
s. 215. Według autorki Adam był kasztelanem i starostą czerskim od 1630 r., co należa-
łoby jednak zweryfikować, gdyż faktycznie nominację otrzymał 5 lutego 1637 r. (MK
182, k. 160). Rezygnacja ok. 30 czerwca 1637 r. (MK 182, k. 278)

220 Z tym tytułem posłował jeszcze w tym roku na sejm.
221 W PSB (A. Lipski, t. 25, z. 2, Wrocław 1980, s. 226–227) błędna data objęcia staro-

stwa (20 I 1630). Objął je faktycznie 20 stycznia 1629 r. po chorym umysłowo bracie
Stanisławie, choć zgoda na cesję była wydana już 4 marca 1621 r. Zob. K. Chłapowski,
Starostowie w Wielkopolsce, s. 65.

222 Jeszcze w tym samym roku zrezygnował (po śmierci żony) z urzędów świec-
kich i wstąpił do stanu duchownego. Zmarł ok. 1678 r., PSB, t. 25, z. 2, s. 227.

223 I. Gieysztor, PSB, t. 25, z. 2, s. 233 (biogram jego ojca).
224 Zmarł przed 10 maja 1634 r. (SMK T. Zamoyski, nr 242, k. 262–262v)
225 N. 16 sierpnia 1634 r. (MK 180, k. 353v). Awans na kasztelanię czerską 30 czer-

wca 1637 r. (MK 182, k. 278).
226 Wg J. Dąbrowskiego (op. cit., s. 198, 213) przypuszczalnie do 1651 r. Ostatni raz

na sejmie obecny był 22 listopada 1649 r.
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130 Walenty Plichta wojski rawski (1618)227,
pkom. rawski (1622–1628/1629),
klan rawski (1628/1629–1639)228

marszałek dworów królewiczów
biskupów krakowskiego Jana
Olbrachta i płockiego Karola
Ferdynanda229

•

131 Andrzej
Pogorzelski

klan przemęcki (1635–1638) Kolegium jezuickie
w Poznaniu 1593

132 Stanisław
Pogorzelski

dworzanin król.,
klan rogoziński (1643–1651),
klan kaliski (1652–1656)

Ingolsztad 1622

133 Mikołaj Porębski klan czechowski (1613–1625),
klan zawichojski (1625–1637)

Kraków 1594 (im. 8 III),
Bolonia 1599,
Padwa 1599/1600

134 Mikołaj Potocki rtm. król. (1609),
pis. pol. kor. (1633–1637),
sta podolski (generał ziem
podolskich) (1631–1642/1643)230,
wda bracławski (1636–1646),
sta kamieniecki (1631–1651),
hetman pol. kor. (1637–1646),
klan krakowski (1646–1651),
hetman w. kor. (1646–1651)231

Zamość 1604/1605–
prawdopodobnie do 1609

135 Stanisław Rewera
Potocki

rzekomy sta podolski (1606),
pkom. podolski (1621–1627),
sta halicki (1627–1646),
klan kamieniecki (1627–1631),
wda bracławski (1631–1636),
wda podolski (1636–1653),
hetman pol. kor. (1652–1654),
wda kijowski (1653–1658),
sta krasnostawski (1654–1659),
hetman w. kor. (1654–1667),
wda krakowski (1658–1667),
sta chełmski (1652–1653)

Bazylea 1602,
Lejda 1606 (im. 1 VI)

227 Wg PSB (J. Choińska-Mika, J. Dzięgielewski, t. 26, z. 4, Wrocław 1981, s. 738)
w tymże roku był już wojskim.

228 Wg PSB otrzymał kasztelanię „między marcem 1628 a lutym 1629”.
229 J. Dzięgielewski, Mazowszanie w życiu politycznym Rzeczypospolitej od rokoszu Zeb-

rzydowskiego do abdykacji Jana Kazimierza, w: Mazowsze w procesach, s. 88.
230 Przyjęto za Urzędnicy, t. 3, z. 3.
231 Wg Genealogii, tab. 140, także starosta lubelski (potwierdza to Wiesław Majew-

ski w PSB (t. 28, z. 1, Wrocław 1984, s. 105–110), twierdząc, że otrzymał je po Berestecz-
ku) jednak nie znajdujemy go w spisie urzędników lubelskich.
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136 Aleksander
Wojciech
Przedwojewski
(Przedwojowski)

sekretarz król. (1631)232,
pis. gr. przemyski (1613)233,
miecznik przemyski (1624–1628),
psta. przemyski (1627),
psęd. przemyski (1629–1635),
klan lubaczowski (1635–1646),
klan wiski (1646–1651)234

•

137 Maksymilian
Przerębski235

dworzanin król., sekretarz król.,
sta piotrkowski (1602–1621)236,
klan zawichojski (1613–1619)237,
klan radomski (1619–1620),
klan sieradzki (1620–1637),
referendarz kor. (1624–1633)238,
wda łęczycki (1637–1638),
sta wiski (1618–1619 i 1622–1624),
marszałek dworu królowych
Konstancji (prawdopodobnie od
1619) i Cecylii Renaty

Rzym, Wiedeń (służba na
dworze królowej Elżbiety)
1589–1593

138 Samuel
Przerębski

rtm. król., klan konarski łęczycki
(1618–1638), klan łęczycki (1639)239 •

139 Stanisław
Przyborowski

pcz. poznański (1620–1634),
klan biechowski (1634–1639),
klan rogoziński (1639–1642)

•

140 Adam Olbracht
Przyjemski

dworzanin król. (1615),
oboźny kor. (1621–1640),
klan gnieźnieński (1640–1644),
sta kowalski (1615–1623),
sta kruszwicki (1618)

Monachium 1606,
Dilingen i Ingolsztad 1608

141 Stanisław
Przyjemski

dworzanin król. (1614–1621)240,
sta kruszwicki (1621–1622),
wda kaliski (1623–1624),
wda poznański (1624–1628),
wda inowrocławski (1628–1630),
GWP (1628–1642), marszałek
nadworny kor. (1630–1642)

Kolegium jezuickie
w Poznaniu 1604,
Monachium 1606,
Dilingen i Ingolsztad 1608

232 W tym roku składał przysięgę na urząd. SMK T. Zamoyski, nr 300.
233 Był nim jeszcze w 1622 r., A. Przyboś, PSB, t. 28, z. 4, Wrocław 1985, s. 714.
234 N. 9 czerwca 1646 r. (MK 189, k. 447v). Z tym tytułem obecny jeszcze na sejmie

koronacyjnym 30 stycznia 1649 r. Zmarł przed 3 marca 1651 r. (MK 192, k. 194).
235 J. Byliński, Zagraniczne studia Polaków w epoce staropolskiej, w: Jezuicka Ars Histori-

ca. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obi-
rek, Kraków 2001, s. 108–109.

236 Przyjęto za Urzędnicy, t. 2, z. 2. Wg Urzędnicy, t. 4, z. 3, w latach 1601–1621, zda-
niem zaś Janusza Bylińskiego (PSB, t. 28, z. 4, s. 758, 760) został nim już w 1600 r.

237 Przyjęto za Urzędnicy, t. 4, z. 3, i PSB. Wg Urzędnicy, t. 10, oraz Urzędnicy, t. 2,
z. 2, został nim już w 1612 r.

238 Przyjęto za Urzędnicy, t. 10, choć wg PSB został nim już w 1623 r.
239 Wg PSB (J. Byliński, t. 29, z. 1, Kraków–Wrocław 1985, s. 1) został nim już w 1638 r.
240 AGAD, ASK 1, Rach. Król. 301, k. 112–112v.
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142 Achacy Przyłęcki dworzanin królewicza Władysława,
sekretarz król. (1627–1632),
stol. krakowski (1636–1643),
klan oświęcimski (1643–1654)

Fryburg w Bryzgowii
1622?

143 Hieronim
Przyłęcki

stol. krakowski (1616–1636?),
chor. krakowski (1636),
klan sądecki (1636–1637)

•

144 Marcjan
Przyłęcki

sęd. zatorski (1631–1634),
klan oświęcimski (1634–1643)

Frankfurt n. Odrą 1584,
Heidelberg 1586,
Padwa 1599

145 Jakub
Pstrokoński

skar. brzeski (1622–1634),
klan słoński (1634–1637)

•

146 Hieronim
Radomicki

sta wschowski (1621–1646),
klan krzywiński (1626–1631),
wda inowrocławski (1631–1652)

•

147 Marek
Radoszewski

dworzanin król. (ok. 1605–1618),
pkom. wieluński (1618–1630),
klan wieluński (1630–1641)241

Kolegium jezuickie
w Kaliszu 1593242,
Frankfurt n. Odrą 1597243

148 Mikołaj
Kazimierz
Radziejowski

dworzanin król.244,
pcz. sochaczewski (1638),
chor. rawski (1644),
klan łęczycki (1646–1654)

Bolonia i Padwa 1626245

149 Stanisław
Radziejowski

pstol. i dworzanin królowej Anny
Jagiellonki,
dworzanin król.,
sta sochaczewski (1599–przed 1634),
klan rawski (1611–1618),
wda rawski (1618–1628),
wda łęczycki (1628–1637),
sta łomżyński (1636–1637)

Würzburg 1590

150 Marcin Rokszycki klan połaniecki (1622–1657) •

151 Adam
Rozdrażewski

klan przemęcki (1641–1674) Kolegium jezuickie
w Poznaniu 1619,
Fryburg w Bryzgowii 1624

241 Wg PSB (E. Janas, t. 29, z. 4, Kraków–Wrocław 1986, s. 752) został nim dopiero
w 1632 r., „na krótko przed śmiercią” Zygmunta III.

242 W. Kaczorowski, Z. Szczerbik, Wstęp, w: M. Radoszewski, Diariusz koronacyjnej
najjaśniejszego Władysława Zygmunta IV, oprac. W. Kaczorowski, Z. Szczerbik, Opole
2002, s. 14.

243 Wg D. Żołądź-Strzelczyk (Peregrinatio, s. 228) właśnie w tym roku wpisał się do
metryki frankfurckiej wszechnicy wraz z bratem Bogusławem. Jednak wg Bolesława
Kumora i Eugeniusza Janasa, autorów biogramów obu braci w PSB (a za nimi Włodzi-
mierz Kaczorowski i Zbigniew Szczerbik), miało to miejsce w 1598 r. Bogusław studio-
wał później jeszcze w Padwie.

244 5 marca 1637 r. (MK 182, k. 198) notowany jako dworzanin i tenutariusz lubo-
cheński.

245 A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 36–38.
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152 Andrzej
Ruszkowski

cz. inowrocławski (1612),
chor. inowrocławski (1613–1630),
pkom. inowrocławski (1630–1640),
klan inowrocławski (1640–1652),
sta radziejowski (1642)

Braniewo 1597

153 Andrzej Rysiński klan kruszwicki (1637–1641) Kraków 1627,
Bolonia i Padwa 1634

154 Jan Rysiński pis. brzeski (1630–1640),
stol. inowrocławski (1640–1641),
klan kruszwicki (1641–1651)246

•

155 Stanisław
Rysiński

cz. brzeski (1599–1620),
klan kruszwicki (1620–1637)

•

156 Adam Aleksander
Sanguszko

klan bracławski (1608–1618),
klan kijowski (1618–1621),
wda podolski (1621–1629),
sta włodzimierski (1624–1626)247,
wda wołyński (1629–1653)

•

157 Maciej Sieciński pcz. wyszogrodzki (1616)248,
klan wyszogrodzki (1638–1643)249 •

158 Zbigniew
Sienieński

chor. lubelski (1618–1630),
klan lubelski (1630–1632)

Dilingen 1598,
Würzburg 1600–1601,
Padwa 1601, Bolonia 1603

159 Jan Sierakowski dworzanin król. (1617–1621)250,
klan santocki (do 1649),
klan bydgoski (1650–1655?)251

Padwa 1616 (im. 26 VII)

160 Samuel Grot
Słupecki

dworzanin król. (1615)252,
klan radomski (1620–1640)

Bazylea 1594 i 1596,
Fryburg w Bryzgowii 1595

161 Jan Smoszewski
(Smuszewski)

klan santocki (1633–1644) Gimnazjum Gdańsk 1587
lub kolegium jezuickie
w Poznaniu ok. 1608253

246 Prawdopodobnie to właśnie on był również marszałkiem dworu biskupa Stani-
sława Łubieńskiego, jak sądzi Krzysztof Wiśniewski (op. cit., s. 33). Jednakże nie wspo-
mina o nim Waldemar Graczyk (Stanisław Łubieński pasterz, polityk i pisarz (1574–1640),
Kraków 2005).

247 Przyjęto za Urzędnicy, t. 3, z. 5.
248 MK 160, k. 59v.
249 N. 1 marca 1638 r. (MK 182, k. 368).
250 AGAD, ASK 1, Rach. Król. 301, k. 153.
251 Wbrew autorom Urzędnicy, 6, z. 2, nr 430 — nominacja ta miała miejsce nie 17

lutego 1649 r., lecz 7 stycznia 1650 r.
252 W tym charakterze otrzymywał przywilej na starostwo zawichojskie (MK 158,k.8).
253 Przyjmujemy kolegium poznańskie jako miejsce jego edukacji, gdyż w tymże

roku Jan, ale także Adam i Andrzej Smoszewscy (Smuszewscy) odnotowani są jako
uczniowie kolegium — autorzy okolicznościowych utworków poetyckich. Trypućko,
s. 117, nr 1860. Należy jednak dodać, że osobę o tych samych personaliach odnajduje-
my również wśród uczniów gimnazjum w Gdańsku („Johannes Smuszewsky, z Smu-
szewo, Nobilis Polonus”). Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, oprac.

http://rcin.org.pl



Marcin Broniarczyk296

L.p. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONE URZĘDY I FUNKCJE EDUKACJA

162 Jakub Sobieski254 dworzanin król. (1617),
sta trembowelski (po 1620–1624),
sta krasnostawski (1624–1641)255,
krajczy kor. (1628–1636),
pcz. kor. (1636–1638),
wda bełski (1638–1641),
wda ruski (1641–1646),
klan krakowski (1646)

Zamość i Kraków 1603–
1607 (im. w Kr. 8 I 1604);
studia i peregrynacje
zagraniczne 1607–1613
(Paryż 1607–1611), Anglia,
Niderlandy, Nadrenia,
Hiszpania, Portugalia,
Włochy, Austria

163 Jan Sokołowski dworzanin król. (1620–1628),
sta radziejowski (1620–1630),
klan bydgoski (1628–1636),

Braniewo 1607–1608,
Bolonia

164 Stanisław
Sokołowski

pis. brzeski (1624–1627),
surogator gr. poznański,
klan bydgoski (1643–1644),
sta dybowski (1635–1648)

Ingolsztad 1615?

165 Michał Jerzy
Stanisławski

płk chorągwi husarskiej,
klan kamieniecki (1639–1648)

•

166 Maciej
Stempkowski

sęd. gr. łucki (1591–1606),
psta. łucki (1606–1616),
pcz. wołyński (1616–1624),
klan bracławski (1624256–1634)

•

167 Gabriel
Stempkowski

rtm. i dworzanin król. (1634),
pstol. wołyński (1625–1634),
klan bracławski (1634–1655),
sta włodzimierski (1636–1643)

•

168 Krzysztof
Sułowski

marszałek dworu królewicza
Aleksandra Karola257, dworzanin
królewicza Jana Kazimierza,
klan żarnowski (1626–1642),
wda rawski (1642–1644)258

•

Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa 1974, s. 51. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, który
z nich to interesujący nas kasztelan.

254 H. Barycz, Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich, Kraków–Wroc-
ław 1984, s. 16–17.

255 Przyjęto za Urzędnicy, t. 3, z. 2. Wg Urzędnicy, t. 10, i Urzędnicy, t. 4, z. 2, oraz
K. Chłapowskiego (Starostowie w Małopolsce, s. 141). Był nim do 1644 r., kiedy to staro-
stwo objął po nim jego syn Marek. Faktycznie jednak po 31 maja 1641 r. posesorem
starostwa był podstarości Krzysztof Stoiński, z tym jednak zastrzeżeniem ze strony Ja-
kuba, że po osiągnięciu przez Marka odpowiedniego wieku starostwo wróci do Sobies-
kich, co też nastąpiło. Zob. Urzędnicy, t. 3, z. 2, nr 1587–1589.

256 Według Mirosława Nagielskiego (PSB, t. 43, z. 3, Warszawa–Kraków 2005, s. 383)
po 1626 r. Maciej biogramu w PSB nie posiada, jednak w biogramie jego syna Gabriela,
pióra M. Nagielskiego, są informacje o Macieju. M. Nagielski twierdzi, że Maciej był ka-
sztelanem bracławskim po 1626 r., jednak przyjęto dla piastowania tego urzędu lata
1624–1634 zgodnie ze spisem urzędników wołyńskich, gdzie są odwołania do księgi
grodzkiej.

257 Z Piaseczna w świat. Diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606–1651, wstęp i oprac.
Z. Pietrzyk, Kraków 2001, s. 84.
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169 ( Jakub?)
Sumiński

klan rypiński (1640–1641) Kraków 1639?

170 Jakub
Szczawiński

dworzanin królowej Anny
Jagiellonki, pkom. łęczycki (1610–
1612), sta łęczycki (1612–1626),
wda brzeski (1620–1637)

Kraków 1593

171 Jan Szymon
Szczawiński

dworzanin król. (1626)259,
sta łęczycki (1627–1654),
klan brzeski (1637–1643),
wda brzeski (1643–1654/1655)

Kraków 1618,
Padwa 1621

172 Paweł
Szczawiński

klan konarski sieradzki (1620–1621),
klan brzeziński (1621–1633),
wda podlaski (1633–1634)

Graz 1592 (im. 7 III),
Heidelberg 1592 (im. 7 X),
Padwa 1595–1596

173 Jan Szołdrski klan biechowski (1639–1643) •

174 Mikołaj Szołdrski klan biechowski (1644–1690) •

175 Jerzy
Szyszkowski

chor. kaliski (1621–1628),
klan biechowski (1628–1633)

Braniewo 1608260

176 Piotr
Szyszkowski

dworzanin król. (1624),
klan sądecki (1637–1638),
klan wojnicki (1638–1645)

•

177 Samuel
Śladkowski

klan rozpierski (1631–1639)
•

178 Jan Karol Tarło261 klan wiślicki (1638–1645) Gimnazjum Elbląg 1607
(im. 22 X), Kolegium
jezuickie w Poznaniu 1609,
Padwa 1614–1615 (później
jeszcze w 1621),
Bolonia 1621

179 Piotr Aleksander
Tarło

klan lubelski (1618–1630),
wda lubelski (1630–1649)262

Strasburg, Genewa 1606

258 N. 29 listopada 1642 r. (MK 187, k. 212–213), zmarł przed 26 maja 1644 r. (MK
188, k. 87).

259 W tym charakterze notowany 18 marca 1626 r. (MK 174, k. 68).
260 Wpisany pod rokiem 1608 „Georgius Szyszkowski”, choć niezidentyfikowany

przez wydawców (zob. Braniewo, s. 292), to zapewne interesujący nas kasztelan. Jest to
o tyle prawdopodobne, że w tym samym roku odnajdujemy tam również spokrewnio-
nego z nim Mikołaja Szyszkowskiego, późniejszego biskupa warmińskiego.

261 Wykształcenie Tarłów na podstawie: M. Chachaj, Wykształcenie Tarłów od połowy
XV do połowy XVII wieku, w: Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych
i lokalnych XVI–XIX wieku. VI Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej
24 czerwca 2006, red. H. Gmiterek, A. Szymanek, Janowiec 2006, s. 57–58, 64–65; idem, Je-
szcze o wykształceniu Tarłów od połowy XV do połowy XVII wieku, w: Tarłowie, t. 2: Z dziejów
kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu. VIII Janowieckie Spotkania Historyczne. Ma-
teriały sesji naukowej 14 czerwca 2008, red. H. Gmiterek, A. Szymanek, Janowiec n. Wisłą
2009, s. 33.

262 Wg Genealogii, tab. 131, również starosta pilzneński.
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180 Michał Stanisław
Tarnowski

dworzanin król.,
klan wojnicki (1645–1655)

Rzym 1607 i 1611,
Padwa 1608 (im. 26 II)

181 Piotr Tarnowski skar. łęczycki (1615–1618),
klan gostyniński (1622–1634263)?

•

182 Jan Tęczyński cz. królowej, sta płocki (1606–1614),
pcz. królowej (1618),
cz. kor. (1618),
wda krakowski (1620–1637)

Würzburg 1585,
Dilingen 1590,
Padwa 1594,
Rzym 1596, Lowanium

183 Aleksander
Trzebiński
(Trzebieński)

sekretarz król.,
pis. z. lwowski (1614–1622),
pkom. lwowski (1622–1636),
referendarz duchowny (1640–1643),
bp przemyski (1642–1644),
podkanclerzy kor. (1643–1644)

Lowanium

184 Jakub Wojciech
Trzebuchowski

sęd. gr. bydgoski,
cz. inowrocławski (1643–1646),
klan kowalski (1647–1663)

•

185 Krzysztof
Tuczyński

klan santocki (1615–1623),
klan poznański (1623–1649)

Dilingen 1583 (im. 28 I),
Ingolsztad 1585,
Padwa 1636 (im. 28 I),
Bolonia 1636

186 Janusz
Tyszkiewicz

sta żytomierski (1626–1649)264,
wda kijowski (1630–1648)

Heidelberg 1589 (im. 18 X),
Bazylea 1590 (im. 5 XI),
Strasburg 1590–1592,
Padwa 1592 (im. 12 V)

187 Adam
Walewski265

dworzanin król.,
skar. sieradzki (1607–1615),
chor. mn. sieradzki (1616–1617),
pkom. sieradzki (1617–1628),
klan łęczycki (1628–1638),
klan sieradzki (1638)

Padwa 1595 lub 1599

188 Paweł Warszycki klan konarski łęczycki (1638–1648),
wda podlaski (1649–1652),
wda mazowiecki (1652–1659)

Ingolsztad 1627

189 Stanisław
Warszycki

wda mazowiecki (1630–1651),
klan krakowski (1651/1652–1681)266

Kraków 1617, Ingolsztad
1621, Bolonia 1626,
Padwa 1626 (im. 6 VI)

190 Jakub Wejher klan chełmiński (1643),
wda malborski (1643–1657)

Lowanium, Bolonia 1625

263 Zmarł przed 6 maja 1634 r. (MK 180, k. 297v).
264 Autorzy Urzędnicy,3, z.4,nr 1028,mylą się, twierdząc,że dostał je dopiero w 1629 r.

Był nim bowiem już od 1626 r. Por. K. Chłapowski, Starostowie w Małopolsce, s.152; H.Litwin,
Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa (1569–1648),Warszawa 2009,s.102.

265 Nic na temat wykształcenia nie wspomina w swej cennej skądinąd monografii
Michał Kobierecki (op. cit., s. 24–32).

266 Wbrew temu, co twierdzą autorzy Urzędnicy, t. 4, z. 2, s. 268, nigdy nie był sta-
rostą piotrkowskim.
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191 Ludwik Wejher płk król., klan elbląski (1648),
wda pomorski (1648–1656),
sta wałecki (1639–1650)

Padwa 1627
(im. 11 XII)–1628

192 Melchior Wejher podskarbi ziem pruskich
(1616–1624),
klan elbląski (1619–1626),
sta wałecki (1623–1639),
wda chełmiński (1626–1643)

Braniewo 1590–1591

193 Mikołaj Wejher wda malborski (1641–1643),
wda chełmiński (1643–1647)

Padwa 1624,
Bolonia 1625

194 Franciszek
Wessel

klan ciechanowski (1626–1633)267

•

195 Mikołaj
Wierzbowski

klan inowłodzki (1619–1638)
•

196 Władysław
Wierzbowski

dworzanin król.,
klan inowłodzki (1647–1654),
wda brzeski kujawski (1655–1657),
sta bobrownicki (1656)

Kraków 1632

197 Wojciech
Krzysztof
Wierzbowski

klan inowłodzki (1639–1646) Gimnazjum Elbląg 1598?

198 Jan Wiesiołowski stol. podlaski (1623),
pkom. pomorski (1623–1626),
klan elbląski (1626–1642)

Braniewo 1593,
Kraków 1595,
Padwa 1606/1607

199 Stanisław
Wilkanowski

chor. sochaczewski (1621)268,
klan wyszogrodzki (1625)269 •

200 Jan Jarand
Wilkostowski

stol. brzeski (1599–1617),
klan konarski kujawski (1617–1635)

•

201 Jeremi
Wiśniowiecki

dworzanin król.270,
wda ruski (1646–1651),
sta przemyski (1650–1651)

Kolegium jezuickie
we Lwowie,
Padwa 1629,
Bolonia 1630,
Niderlandy (edukacja
wojskowa)

202 Konstanty
Wiśniowiecki271

wda bełski (1636–1638),
wda ruski (1638–1641)

•

267 16 kwietnia 1626 r. (MK 174, k. 120) — 30 grudnia 1633 r. (MK 180, k. 249).
268 N. 19 listopada 1621 r. (MK 167, k. 89v).
269 N. 22 lutego 1625 r. (MK 172, k. 123). Z tym tytułem obecny jeszcze na sejmie

elekcyjnym w 1632 r. Zob. W. Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bez-
królewia 1632 r., Opole 1986, s. 363.

270 I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007, s. 173.
271 Ilona Czamańska stwierdza, że z pewnością otrzymał on staranne wykształce-

nie, nie wiadomo wszak, gdzie się kształcił. Nie jest też pewne, czy odbył peregrynację
zagraniczną. Eadem, op. cit., s. 147.
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203 Stanisław
Witowski272

dworzanin król. (1607)273,
wojski parczewski (1607–1611),
chor. w. łęczycki (1611–1633),
klan brzeziński (1633–1637),
łow. krakowski (1620–1633),
żupnik (1632–33) i wójt bocheński
(1619–1624)274,
wielkorządca krakowski (1615–1633)

•

204 Stanisław
Witowski (syn
poprz.)

dworzanin król.,
chor. w. łęczycki (1632–1640),
pkom. łęczycki (1640–1642),
klan sandomierski (1642–1669)275,
sta kowalski (1641–1649)276,
sta lubelski (1651–1666),
wiceinstygator kor.

Kraków (Szkoły
Nowodworskie)

205 Marek Wodyński pkom. drohicki (1628–1634),
klan podlaski (1634–1646),
sta nurski (1643)277,
sta drohicki (1643–1646)

Pułtusk ok. 1617,
Ingolsztad 1621

206 Filip Wołucki chor. rawski278,
klan rawski (1619?279–1628),
sta radomski (1620–1642),
wda rawski (1628–1642)280

•

272 Na temat obu Witowskich zob. F. Leśniak, Stanisław Witowski, chorąży łęczycki,
kasztelan brzeziński, jako wielkorządca krakowski w latach 1615–1633, w: Ojczyzna bliższa
i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin,
red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków 1993, s. 447–455; W. Kłaczewski,
Stanisław Witowski — żołnierz, dyplomata, polityk, „Res Historica” 2005, 20, s. 91–100.

273 Lustracja województwa krakowskiego 1659–1664, wyd. A. Falniowska-Gradowska,
F. Leśniak, Warszawa 2005, cz. 2, s. 347, przyp. 149 (dalej: LWK). Wydawcy informują,
że funkcję dworzanina pełnił w latach 1607–1611. Notowany jednakże w tym charak-
terze jeszcze w latach 1612 i 1614. Regesty z Metryki Koronnej do dziejów powiatów opo-
czyńskiego, radomskiego i stężyckiego z lat 1574–1795, cz. 1: 1574–1659, oprac. M. Jaglarz i in.,
red. Z. Pietrzyk, Radom 2001, nr 220; MK 157, k. 18.

274 LWK, cz. 2, s. 347, przyp. 149.
275 Przyjęto za Urzędnicy, t. 4, z. 3. Autorzy Urzędnicy, t. 2, z. 2, oraz Urzędnicy, t. 6,

z. 2, mylnie podają, że sprawował ten urząd tylko do 1662 r. Nie znajduje także potwier-
dzenia informacja autorów spisów urzędników kujawskich i dobrzyńskich (Urzędnicy,
t. 6, z. 2, s. 276), jakoby był on również miecznikiem łęczyckim.

276 W. Kłaczewski, Stanisław Witowski, s. 98 błędnie „kowelski”.
277 Przyjęto za K. Chłapowski, Starostowie w Wielkopolsce, s. 78–79, 121. Zdaniem te-

go autora był jego posesorem, krótko w 1643 r., jednak wg Urzędnicy, t. 8, był jego po-
sesorem w latach 1643–1646.

278 Jako chorąży notowany 1609 i 1610 r.
279 Prawdopodobnie nominację otrzymał już wcześniej, być może ok. 1617 r.
280 Nominację na województwo otrzymał 3 marca 1628 r. (MK 176, k. 240), zmarł

zaś przed 22 października 1642 r. (AGAD, Riksarkivet Extranea IX Polen, vol. 109).

http://rcin.org.pl



301

L.p. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNIONE URZĘDY I FUNKCJE EDUKACJA

Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV

207 Sebastian
Wołucki

chor. rawski (do 1618)281,
pkom. rawski (od 1618), sta rawski
(1622–po 1645), marszałek dworu
prymasa Jana Wężyka,
klan małogojski (1633–1653)

Padwa 1625

208 Jakub Zadzik sekretarz król. (od 1605),
regent kancelarii, sekretarz w. kor.
(1613–1627),
bp chełmiński (1624–1635),
podkanclerzy kor. (1627–1628),
kanclerz w. kor. (1628–1635),
bp krakowski (1635)

Kolegium jezuickie
w Kaliszu ok. 1595,
Kraków 1597,
Perugia 1602–1604
(doktorat obojga praw),
Rzym

209 Remigian Zaleski sekretarz król., łow. sieradzki (1620),
pis. łęczycki (1620–1627),
sta wieluński (1626–1629?),
referendarz świecki kor.
(1634–1645),
klan łęczycki (1640–1645),
dworzanin prymasa J. Wężyka

Braniewo (ok. 1602)282

210 Wawrzyniec
Załuski

psta. i sęd. gr. opoczyński
(1626–1644)283,
cz. rawski (1617284–1644),
klan gostyniński (1644–1649)

•

211 Tomasz
Zamoyski

wda podolski (1618–1619),
wda kijowski (1619–1628),
podkanclerzy kor. (1628–1635),
sta krakowski (starosta generalny
Małopolski) (1628–1638),
mianowany klanem krakowskim
(1631),
kanclerz w. kor. (1635–1638)

Zamość 1610–1612,
peregrynacja po Europie
Zachodniej 1615–1617:
Niemcy, Niderlandy
(edukacja wojskowa),
Anglia, Francja (Paryż,
Orlean im. 26 III 1615),
Włochy (Padwa im. 2 VII
1617, Neapol Wenecja),
Wiedeń, Praga;
ponownie we Włoszech
1633 (im. w Bolonii)

212 Wacław ( Jerzy)
Zamoyski

chor. chełmski (1622–1633),
klan lwowski (1633–1650)

Dilingen 1585

213 Zygmunt
Zapolski

stol. sieradzki (1618–1641),
klan wieluński (1641–1655)

•

281 Z tego urzędu awansował 9 maja 1618 r. na podkomorzego (MK 159, k. 109).
282 W. Krawczuk, Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII

wieku, Kraków 2002, s. 151.
283 J. Pielas, Załuscy herbu Junosza w pierwszej połowie XVII wieku. Z badań nad dziejami

szlachty powiatu opoczyńskiego, w: Szlachta i ziemianie między Wisłą a Pilicą w XVI–XX wieku.
Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. J. Gapys, M. Nowak, J. Pielas, Kielce 2008, s. 68.

284 Z ustaleń Jacka Pielasa wynika, że po raz pierwszy z tym tytułem występuje
właśnie w 1617 r. W 1644 r., po awansie Wawrzyńca na kasztelanię, cześnikostwo objął
jego syn Spytek Stanisław.
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214 Władysław
Dominik
Zasławski-
-Ostrogski

koniuszy kor. (1636–1645),
sta łucki (1639–1656),
wda sandomierski (1645–1649),
wda krakowski (1649–1656),
sta przemyski (1653–1656)

Padwa 1634

215 Jan Zawadzki dworzanin i sekretarz król.285,
dworzanin królewicza Władysława,
pstol. ciechanowski (1621286–1637),
klan gdański (1637–1642),
wda parnawski (1642–1644)

Braniewo 1598–1601,
Lowanium287

216 Franciszek
Florian
Zebrzydowski

sta nowokorczyński (1638–1650),
klan lubelski (1647–1650)

Kraków 1626, Orlean 1632

217 Kasper
Zebrzydowski

dworzanin król.288,
klan kamieński (1624),
klan kaliski (1624–1649)

Bolonia ok. 1611,
Padwa 1613

218 Walenty Zieliński chor. ciechanowski (przed 1617),
rtm. król.,
klan ciechanowski
(ok. 1617289–1618),
klan płocki (1618–1646)290

Kraków 1609

219 Piotr Żabicki stol. liwski (1616),
chor. liwski (1618),
pkom. liwski (1623–1627),
klan liwski (1627–1648)291

•

220 Marcin Żegocki sęd. wschowski (1620–1631),
klan przemęcki (1631–1635)

Braniewo 1597,
Ingolsztad 1604

221 Łukasz
Żółkiewski

dworzanin król. (1618–1627),
dworzanin królewicza Władysława,
wda bracławski
(koniec X–pocz. XI 1636)

Zamość 1604–1605

285 Z pewnością był sekretarzem w latach 1621–1632, gdyż z tym tytułem wystę-
puje w przywilejach na podstolstwo i starostwo świeckie.

286 N. 22 maja 1621 r. (MK 165, k. 348).
287 Por. Braniewo, s. 329; Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI–

XVIII stulecia, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Kraków 1959, s. 207–208.
288 W tym charakterze notowany od 26 maja 1620 r. do 30 września 1621 r. (AGAD,

ASK 1, Rach. Król. 301, k. 158).
289 N. ok. 18 października 1617 r. (MK 161, k. 226).
290 N. 20 stycznia 1618 r. (MK 161, k. 214).
291 K. Chłapowski, Kasztelanowie i starostowie liwscy w czasach Wazów, „Rocznik Liw-

ski” 4, 2008/2009, s. 8, przyp. 10 (autor nie ustrzegł się drobnego błędu — otóż dokład-
na data nominacji Żaboklickiego na podkomorstwo to 13 sierpnia 1623 r., nie zaś
5 maja 1623 r. — MK 169, k. 240–241). Leszek Zalewski mylnie twierdzi (Szlachta ziemi
liwskiej. Sejmiki, urzędy, herbarz, Warszawa 2005, s. 184), że został kasztelanem już
w 1626 r.
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The Education of Lay Senators in the Crown under Władysław IV

The education of senators in the Crown during the reign of Władysław IV re-
veals several regularities. In accordance with the earlier formed model of gentry
education the dominating factor was a striving towards comprehensive know-
ledge in the humanities together with elements of the natural sciences combi-
ned with physical education, chiefly swordsmanship and horse-riding. Academic
degrees were obtained extremely rarely. The conducted analysis showed that
the state of the education of senators during the examined period was slightly
better than has been maintained up to now. This ascertainment refers in parti-
cular to the lesser castellans, heretofore treated marginally. Taking into ac-
count, therefore, alongside direct data confirming education, i.e. accounts in
university record books and students’ albums, also such indirect premises as the
fulfilment of the functions of royal secretaries, activity at dietines or holding of-
fices requiring knowledge of the law, we might state that about ¾ of the sena-
tors at the time of the second Vasa ruler was well-educated, i.e. much more than
it would seem upon the basis of existing findings. Great popularity was enjoyed
by Jesuit colleges, especially the one in Braniewo. Studies were pursued much
more often at the Cracow Academy than at the Zamoyski Academy. The most
frequently chosen foreign centre was Padua although a considerable number of
senators studied in the Reich, in particular in Ingolstadt, Dilingen and Würz-
burg. Characteristically, a large percentage of the senators immediately went on
to study abroad.

Translated by Aleksandra Rodzińska-Chojnowska
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